
H O T Ă R Â R E A nr.12-154/13    
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar  

din 01.03.13 în privinţa procurorului Sergiu Roşu 
04 iulie 2013                                                                                                      mun.Chişinău                                                                            
                                                                                             

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în 
privinţa procurorului în secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale, Sergiu Roşu, audiind 
informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

C O N S T A T Ă: 
La 20.12.12 cotidianul naţional „Ziarul de Gardă” a  publicat articolul „Doi procurori, un 

controversat om de afaceri şi consilierul lui Stati într-un bordel din Chişinău”, în care se indică despre 
comportamentul dubios şi abuziv al procurorilor. 

Procedura disciplinară a fost iniţiată în rezultatul autosesizării procurorului V.Ababii, şef al 
secţiei securitate internă. 

Astfel, în cadrul controlului de serviciu s-a constatat  ca la 20.11.12, aproximativ pe la ora 21.00 
procurorul Sergiu Roşu a fost invitat de colegul său, procurorul Lilian Cociu la o cafea, fără şă fie 
informat unde vor pleca şi cine a mai fost invitat. 

Lăsînd automobilul la parcare, împreună s-au deplasat într-un apartament privat, închiriat de un 
amic al dlui L.Cociu. Acolo au consumat alcool, iar după miezul nopţii în apartament au sosit trei femei, 
prezenţa cărora a fost acceptată tacit de toţi trei. După plecarea femeilor în apartament au întrat trei 
persoane necunoscute, care i-au ameninţat cu un pistol şi au sustras telefoanele mobile ale celor prezenţi 
în apartament. În cadrul verificărilor s-a constatat că persoanele cu care au consumat băuturi alcoolice 
procurorii Cociu şi Roşu, aveau statut de părţi vătămate într-unul din dosarele penale avute în gestiune 
de dl Cociu. 

Despre incidentul produs nici Cociu şi nici Roşu nu au informat procurorii conducători.  
În cadrul dezbaterilor în şedinţa Colegiului disciplinar, dl S.Roşu a evocat că nu cunoaşte pe 

nimeni din cei prezenţi pe 20.11.12 în apartamentul unde a fost cu dl Cociu şi a negat întreţinerea 
relaţiilor sexuale cu femeile care au fost chemate  acolo. 

Colegiul disciplinar  la şedinţa din 01.03.13 l-a recunoscut culpabil pe procurorul S.Roşu de 
comiterea abaterilor disciplinare prevăzute la art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, adică 
încălcarea normelor Codului de etică al procurorului, dar a încheiat procedura disciplinară în legătură cu 
inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare, fără a motiva hotărârea sa. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată.  

Examinînd procedura disciplinară, hotărârea colegiului, explicaţiile procurorului Sergiu Roşu, 
consiliul reţine că la luarea deciziei, colegiul  nu a ținut cont de principiul proporționalității între abaterile 
disciplinare comise de procurorul Roşu și pedeapsa disciplinară care urma să fie aplicată acestuia. 
Abaterile sunt evidente şi afectează imaginea Procuraturii, motiv din care hotărârea colegiului urmează să 
fie modificată  parţial cu aplicarea  unei pedepse echitabile în privinţa dlui S.Roşu.   

  Potrivit art.60 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, procurorii pot fi traşi la răspundere 
disciplinară pentru abatere de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru comportament care 
prejudiciază interesele de serviciu şi discreditează imaginea Procuraturii. 

  Conform  pct.  8  din  Codul  de  etică al  procurorului,  acesta  se  va  comporta  în  familie  şi  societate  
adecvat normelor de conveţuire unanim recunoscute, astfel încât să promoveze şi să menţină încrederea 
publicului în profesia de procuror. 

În  circumstanțele menționate, conform art.62 lit.b), art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu 
privire la Procuratură, pct.4.4 alin.(2) lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
A modifica hotărârea Colegiului disciplinar din  01.03.2013 în privinţa lui Sergiu Roşu, procuror 

în secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale, aplicîndu-i pedeapsa disciplinară –
mustrarea.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
A-l informa pe procurorul  Sergiu Roşu  despre hotărârea adoptată. 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                                                   Iurie Garaba 


