
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-275/15 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-39/15 

          din 02.10.2015 în privinţa procurorului Liliana Moraru 
                        
2 decembrie 2015                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-39/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Ocnița 
Liliana Moraru, audiind informaţia domnului Viorel Tureac, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

La data de 10 septembrie 2015 procurorul, șef al Secției securitate internă a 
Procuraturii Generale a intentat o procedură disciplinară în privinţa procurorului în 
procuratură r-lui Ocnița Liliana Moraru, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu 
privire la Procuratură.  

Examinînd în ședință materialele în privința procurorului Liliana Moraru, 
Colegiul disciplinar a constatat că procurorul nominalizat a lăsat în nelucrare mai 
mult timp o cauză penală în care conducea urmărirea penală, omisiuni prin care a 
încălcat cerințele art.54 lit.a) și e) din Legea cu privire la Procuratură, art.52 din 
Codul de procedură penală, pct.6.6.4 din Codul de etică și conduită al procurorului, 
prin ce a comis abaterile disciplinare prevăzute în art.61 lit.a) și j) din Legea cu 
privire la Procuratură, în temeiul art.62 lit.a), fiindu-i aplicată sancțiunea 
disciplinară - avertismentul.   
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Examinând materialele procedurii disciplinare şi hotărârea Colegiului 
disciplinar, Consiliul constată că abaterile disciplinare imputate procurorului Liliana 
Moraru se încadrează în prevederile art.61 lit.a) și j) din Legea cu privire la 
Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu și 
încălcarea prevederilor Codului de etică și conduită al procurorului.   
 În temeiul art.61 lit.a) și j), art.62 lit.a), 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.13-39/15 din 02.10.2015 în privinţa 
procurorului în procuratura r-lui Ocnița Liliana Moraru -  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 
 


