
H O T Ă R Â R E A  nr.12-262/13   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.06.2013 

în privinţa procurorului  Grigore Potoran 
 

05 noiembrie 2013                                                                      mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
21.06.2013 în privinţa procurorului Grigore Potoran şi audiind informaţia dlui Mihail 
Vinogradov, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  
C O N S T A T Ă: 

  
La 10.03.2013 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 

procuratura raionului Şoldăneşti, Grigore Potoran, conform art.61 lit.a) din Legea cu 
privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu 
la instrumentarea unei cauze penale.  

Verificând în prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară s-a constatat că 
la 25.04.2012 procurorul  Grigore Potoran a pornit urmărirea penală în baza art.3091 
alin.(3) lit.c) Cod penal. În cadrul urmăririi penale procurorul Grigore Potoran a 
neglijat prevederile art.254 din Codul de procedură penală şi indicaţia Procurorului 
General nr. 11-2.2d/07-9924 din 16.11.2007 privind asigurarea investigării efective a 
cazurilor de tortură şi respectarea recomandărilor interpretative rezultate din 
jurisprudenţa CEDO cu privire la respectarea art.3 din Convenţie şi nu a asigurat 
caracterul complet, obiectiv şi multilateral al urmăririi penale.  

Totodată, au fost constatate şi alte deficienţe ale investigaţiei, cum ar fi 
atitudinea iresponsabilă la capitolul legalitatea administrării probelor, admiterea 
încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor implicate în procesul de urmărire 
penală.  

În temeiul hotărârii Colegiului disciplinar din 21.06.13 procurorul Potoran a fost 
sancţionat cu – „avertisment”. 
 Ţinând cont de faptul că hotărârea Colegiului disciplinar menţionată n-a fost 
contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură, 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 –  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 21.06.2013 emisă în privinţa procurorului în 
procuratura raionului Şoldăneşti, Grigore Potoran -  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.  
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                                           Iurie Garaba 


