
 

 

Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 22.10.2020, ora 1000 

 

1. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-85/2019 

din 10.07.2020. 

Soluția adoptată: 

- A respinge contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină nr.3-85/2019 din 10.07.2020. 

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

a Procuraturii Generale, Adrian Mircos. 

- A casa parțial hotărârea Colegiului de disciplină nr.3-85/2019 din 10.07.2020. 

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

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Vitalie Roșior 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 – avertisment. 

 

2. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-107/2020 

din 10.07.2020. 

Soluția adoptată: 

- A admite contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-107/20 din 10.07.2020. 

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

a Procuraturii Generale, Adrian Mircos împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-107/20 din 10.07.2020. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-107/20 din 10.07.2020 în 

privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Vasile Golban, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

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

Criminalității Organizate și Cauze Speciale Vasile Golban 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 – avertisment. 

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

Criminalității Organizate și Cauze Speciale Vasile Golban de comiterea abaterii 

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

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

- A stabilit definitiv sancțiunea pentru concurs de abateri disciplinare, prin absorbția 

sancțiunii disciplinare mai ușoare de sancțiunea disciplinară mai gravă și a aplica 

definitiv, în privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale Vasile Golban, sancțiunea disciplinară – mustrare. 

 

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

din 06.07.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
 



 

 

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

din 10.07.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

  

5. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-84/2020 

din 10.07.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
 

6. Modificarea actelor normative ale Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A aproba modificarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, adoptat 

prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, potrivit proiectului de modificare din 

22.10.2020 din Anexa nr.1, parte-integrantă a hotărârii emise. 

- A aproba modificarea Regulamentului cu privire la Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, adoptat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 23.02.2017, potrivit 

proiectului de modificare din 22.10.2020 din Anexa nr.2, parte-integrantă a 

hotărârii emise. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


