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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 29.10.2020, ora 1000 

 

 

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-19/2020 din 

10.07.2020.  

Soluția adoptată: 

- A admite contestația procurorului-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică 

a Procuraturii Generale, Adrian Mircos, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică nr.3-19/2020 din 10.07.2020. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-19/2020 din 10.07.2020 în 

privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Denis Rotaru, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

- A-l recunoaște vinovat pe procurorul în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Denis Rotaru, de comiterea abaterii 

disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, la gestionarea 

măsurilor speciale de investigație și a sista procedura disciplinară în această parte, 

în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere disciplinară.  

- A-l recunoaște vinovat pe procurorul în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Denis Rotaru, de comiterea abaterii 

disciplinare prevăzute de art.38 lit. a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

pentru conducerea defectuoasă a urmării penale și a aplica în privința acestuia 

sancțiunea disciplinară – avertisment. 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-56/2020 din 

06.07.2020. 

Soluția adoptată: 

-  A admite contestația procurorului-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică 

a Procuraturii Generale, Adrian Mircos, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică nr.3-56/2020 din 06.07.2020. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-56/2020 din 06.07.2020 în 

privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Dumitru Raileanu, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

- A-l recunoaște vinovat pe procurorul în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Dumitru Raileanu, de comiterea 

abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură și a aplica în privința acestuia sancțiunea disciplinară – mustrare. 

 

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-84/2020 din 

10.07.2020. 

Soluția adoptată: 

- A admite contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-84/2020 din 10.07.2020. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-84/2020 din 10.07.2020 în 

privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Mariana Cazacu, cu adoptarea unei noi hotărâri. 
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- A recunoaște vinovat pe procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, Mariana Cazacu, de comiterea abaterii disciplinare 

prevăzute de art.38 lit.a) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și a 

aplica în privința acestuia sancțiunea disciplinară – avertisment. 

 

4. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată:  

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de domnul 

Dumitru Calendari, procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, în cadrul 

proiectului „Contribuirea la asigurarea respectării drepturilor omului la etapa 

reținerii”, implementat de Centrul de Justiție Comunitară Cahul, în cooperare cu 

Fundația Soros-Moldova, conform orarului stabilit de program. 

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


