
 
H O T Ă R Â R E A  nr.12-100/13   

cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  11.01.2013 
în privinţa procurorului  Corneliu Gheras 

 
16 aprilie 2013                                                                             mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
11.01.13 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Edineț, Corneliu Gheras şi 
audiind informaţia dlui Mihail VInogradov, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 
C O N S T A T Ă:  

 
 La 06.11.2012 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 

procuratura r-lui Edineț, Corneliu Gheras, în baza art.61 lit.a), lit.b) și lit.d) din Legea 
cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespinzătoare a atribuțiilor de 
serviciu, interpretarea sau aplicarea incorectă sau tendenţioasă, în mod intenţionat sau 
din neglijenţă gravă, a legislaţiei, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea 
practicii de aplicare a normelor juridice stabilite în actualul sistem de drept sau în 
sistemul practicii judiciare; încălcarea intenţionată, în exerciţiul funcţiei, a legii, dacă 
aceasta nu atrage răspundere penală, civilă sau contravenţională. 
  Potrivit hotărârii Colegiul disciplinar din 11.01.13 procurorul Corneliu Gheras 
a încălcat prevederile  art.54, art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pct.5 
lit.a) și lit e) din  Codul de etică al procurorului, dar luînd în considerare capacitățile 
profesionale, faptul că în perioada de activitate a fost numai încurajat, iar omisiunile 
admise de dl Gheras la instrumentarea unei cauze penale, stabilite în cadrul 
controlului de serviciu, au fost înlăturate, s-a decis încheierea procedurii disciplinare 
din lipsa inoportunității aplicării sancțiunii, limitîndu-se doar la examinarea în 
ședință a materialelor  de procedură. 
  Hotărârea Colegiului disciplinar din  11.01.2013 în privinţa procurorului 
Corneliu Gheras  n-a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la 
Procuratură.  
  În contextul celor expuse, în temeiul art.82 alin.(2) lit. d), art.84 lit. f)  art.125 
alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul 
Consiliului Superior al Procurorilor – 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

  A valida hotărârea Colegiului disciplinar  din 11.01.2013 în privinţa 
procurorului în procuratura r-lui Edineț, Corneliu Gheras.   
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
  
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                       Iurie Garaba 
 


