
H O T Ă R Â R E A  nr.12- 273/15   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-31/15 din 02.10.2015 

în privinţa procurorului Ghenadie Moruz 
 

2 decembrie 2015           mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-31/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului în procuratura raionului Căușeni  
Ghenadie Moruz şi audiind informaţia dlui Remus Moroz, Consiliul Superior al 
Procurorilor-  

C O N S T A T Ă:  
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-222/14 din 04.12.2014 
a fost admisă parțial contestația procurorului în procuratura raionului Căușenii 
Ghenadie Moruz declarată împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-45/14 din 
17.10.2014 adoptată în privinţa sa, care a fost modificată, procurorul Moruz fiind 
sancţionat disciplinar în baza art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură cu  
avertisment.  

În temeiul art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul 
raionului Căușeni Ion Oboroceanu a solicitat iniţierea procedurii privind stingerea 
înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Moruz, pentru 
atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu și comportamentul ireproşabil 
de care a dat dovadă în perioada imediat următoare aplicării sancțiunii. 

Prin hotărîrea nr.13-31/15 din 02.10.2015 Colegiul disciplinar a considerat 
inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea 
disciplinară aplicată.  

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

Consiliul reține că termenul de validitate a sancţiunii disciplinare, aplicată 
procurorului Ghenadie Moruz prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 
04.12.2014, expiră la 04.12.2015. 

În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

  
  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-31/15 din 02.10.2015 în privinţa 
procurorului în procuratura raionului Căușeni Ghenadie Moruz - 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 


