
H O T Ă R Â R E  nr. 2-3d-139/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 30 aprilie 2010 în privinţa procurorului Alexandru Caraman

11 mai  2010                                                                                         mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 30.04.2010 în privinţa procurorului secţiei exercitare a urmăririi penale pe
cauze excepţionale a Procuraturii Generale, Alexandru Caraman, audiind
informaţia domnului Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor, -

          C O N S T A T Ă:
  La 19.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului

secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale,
Alexandru Caraman, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de
art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.

 Controlul efectuat de secţia securitate internă a stabilit că, procurorul
Alexandru Caraman a dat dovadă de atitudine formală la examinarea plângerii
reprezentantului întreprinderii „Ănergoatom", P.Harcenco nr. 144494/10 din
11.11.2008 despre săvârşirea infracţiunii de către S.Razdorojnîi, E.Hariton,
I.Cristea, iar petiţia cet.V.Ciornea din 13.01.2010 depusă pe cauza penală
2009028381 a lăsat-o fără examinare.

  Prin hotărârea din 30 aprilie 2010, Colegiul disciplinar l-a recunoscut culpabil
pe procurorul Caraman de comiterea abaterilor disciplinare prevăzute la art.61,
lit.a);b);d), din Legea cu privire la Procuratură, aplicând în privinţa acestuia pedeapsa
disciplinară  - „mustrarea”.

Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată conform art.127 din
Legea cu privire la Procuratură.

Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, Consiliul Superior al
Procurorilor consideră că hotărârea Colegiului disciplinar adoptată în privinţa
procurorului Alexandru Caraman este întemeiată şi urmează să fie validată.

În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate
cu prevederile art.82 alin.2 lit.d), art.84 lit.f) şi art.95 din Legea cu privire la
Procuratură,

 H O T Ă R Ă Ş T E:

Hotărârea Colegiului disciplinar din 30 aprilie 2010 în privinţa procurorului
în secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii
Generale, Alexandru Caraman, se validează.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la
Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


