
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-22/15 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 

                nr.13-63/14 din 12.12.2014  în privinţa procurorului  
                          Sergiu Marcauţan  
 
12 februarie 2015                                 mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-63/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului în procuratura mun.Bălţi Sergiu 
Marcauţan, audiind informaţia dlui Igor Hadîrcă, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 

C O N S T A T Ă: 
 

Conform dispoziţiei din 14.11.2014, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu 
privire la Procuratură, a fost iniţiată verificarea legalităţii hotărîrilor adoptate de 
procurorul în procuratura mun.Bălţi Sergiu Marcauţan, în cadrul cauzei penale 
pornite în baza art.220 alin.(2) lit.c) din Codul penal. 

Colegiul disciplinar a stabilit că procurorul S.Marcauţan nu a asigurat 
efectuarea urmăririi penale complet şi obiectiv, a dispus prematur suspendarea 
urmăririi penale în temeiul art.287/1 alin.(1) pct.1) din Codul de procedură penală, 
din motiv că nu a fost stabilit locul aflării învinuitului Gh.C., iar în vederea căutării 
acestuia nu au fost dispuse investigaţii. 

Procurorul S.Marcauţan nu a recunoscut încălcările imputate şi a explicat că 
în cauza penală nu era stabilit locul aflării victimelor, fapt ce împiedica terminarea 
urmăririi penale.  

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar, acţiunile procurorului S.Marcauţan au 
fost încadrate la art.61 lit.a), adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de 
serviciu, în raport cu art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pct.5 lit.a) din 
Codul de etică al procurorului, totodată fiind dispusă încheierea procedurii 
disciplinare în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. 

Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Ţinând cont de materialele procedurii disciplinare şi hotărârea Colegiului 
disciplinar, Consiliul constată că aceasta întruneşte condiţiile legale pentru validare.  
 În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la 
Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 
Consiliul Superior al Procurorilor, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-63/14 din 12.12.2014 în privinţa 
procurorului în procuratura mun.Bălţi Sergiu Marcauţan – se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură. 

  

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                  Mircea Roşioru 


