
HOTĂRÂREA nr. 12-230/13 
cu privire la nota informativă a procurorului Cristina Corciu,   

despre rezultatul examinării cererii lui Dumitru Cirimpei  
către Procuratura Generală şi CSP privind restabilirea în funcţie   

 
08.10. 2013                                                                                                          mun. Chişinău 
 
 Examinând nota informativă a dnei Cristina Corciu, procuror în secţia judiciar-civilă 
din cadrul  Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, despre rezultatul examinării cererii lui 
Dumitru Cirimpei către Procuratura Generală şi CSP privind restabilirea în funcţie, audiind 
informaţia dlui Serghei Țurcan, Consiliul Superior al Procurorilor –   
                                            

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea consiliului nr.12-115/13 din 30.04.13 a fost respinsă cererea dlui 
Dumitru Cirimpei cu privire la restabilirea în funcţia de procuror în procuratura r-lui Orhei, 
ca fiind neîntemeiată. 

  Ulterior, dl Cirimpei a înaintat o acţiune în instanţa de judecată către Procuratura 
Generală şi Consiliul Superior al Procurorilor, prin care a solicitat anularea hotărârii 
consiliului nr.12-115/13 din 30.04.2013, ca fiind ilegală, încasarea din contul Procuraturii 
Generale în beneficiul acestuia a cheltuielilor de judecată. 

La 03.10.2013 Judecătoria sect.Rîşcani, mun.Chişinău a pronunţat dispozitivul 
hotărârii, prin care s-a dispus admiterea cererii de chemare în judecată a lui Dumitru 
Cirimpei, anularea hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-115/13 din 
30.04.2013 şi încasarea din contul Procuraturii Generale a cheltuielilor de judecată în sumă 
de 500 lei. 

Potrivit art.256 alin.(2) Codul muncii hotărârea judecătorească privind reintegrarea în 
serviciu a salariatului concediat sau transferat nelegitim urmează a fi executată imediat.  

În circumstanţele menţionate conform art.82 alin.(1) lit.c),  art.84 lit.f)  din Legea cu 
privire la Procuratură,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  A lua act de informaţia dnei Cristina Corciu, procuror în secţia judiciar-civilă din 
cadrul  Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale despre rezultatul examinării cererii lui 
Dumitru Cirimpei către Procuratura Generală şi CSP privind restabilirea în funcţie.   

 A propune Procurorului General restabilirea  dlui Dumitru Cirimpei în funcţia de 
procuror în procuratură. 

 Hotărârea se remite  dlui Dumitru Cirimpei  pentru informare. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

Preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor                                                                                        Iurie Garaba  
 


