
HOTĂRÂREA nr. 12-231/13 
cu privire la nota informativă a procurorului Cristina Corciu,   

despre rezultatul examinării cererii lui Mihail Canţîr  
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 Mihail Canţîr 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: 

 În baza hotărârii consiliului nr.12-108/12 din 24.04.12, Procurorul General a emis 
ordinul nr.429-p din 27.04.12 cu privire la suspendarea din funcție a procurorului Mihail 
Canțîr în legătură cu învinuirea acestuia în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 
alin.(2) lit.c) Cod penal. 

 La 14.03.13 dl Canțîr a înaintat Procurorului General un raport prin care solicită 
reîncadrarea imediată în funcția de procuror în procuratura r-lui Orhei în legătură cu 
casarea senținței de condamnare adoptată de Judecătoria Botanica mun.Chișinău la 
18.12.12. 

  La 30.04.13 în baza hotărârii consiliul nr.12-116/13 a fost respinsă cererea dlui 
Mihail Canţîr cu privire la încetarea suspendării şi reîncadrarea în funcţia de procuror în 
procuratura r-lui Orhei. 

  Conform informaţiei prezentate de către dna Cristina Corciu, procuror în secţia 
judiciar-civilă, Mihail Canţîr a depus o cerere în instanţa de contencios administrativ 
către Procuratura Generală şi Consiliul Superior al Procurorilor  privind anularea 
hotărârii consiliului nr.12-116/13 din 30.04.2013, repunerea în funcţie, încasarea 
salariului pentru perioada suspendării din funcţie.   

   La 01.10.2013 instanţa de contencios administrativ a Judecătoriei sect.Rîşcani, 
mun. Chişinău a dispus admiterea cererii de chemare în judecată a lui Mihail Canţîr, 
anularea hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-116/13 din 30.04.2013, 
repunerea în funcţie a lui M.Canţîr şi încasarea din contul Procuraturii Generale în 
folosul  acestuia a salariului pentru perioada suspendării din funcţie. 

   La 02.10.2013 dl Mihail Canţîr a înaintat cerere cu privire la transferarea sa în 
funcţia de procuror în procuratură în una din procuraturile de sector ale mun.Chişinău, în 
legătură cu imposibilitatea morală de a mai activa în procuratura r-lui Orhei. 

   Analizând circumstanţele cazului, consiliul reţine că potrivit art. 256 Cod de 
procedură civilă hotărârea privind repunerea în funcţie  se execută imediat. 

   Totodată, potrivit art.65 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură în cazul în 
care procurorul a fost suspendat conform alin.(1) lit.a) al actului normativ evocat, dacă 
nu a fost probată vinovăţia procurorului sau dacă a fost pronunţată o sentinţă de achitare 
ori de încetare a procesului penal pe motiv de reabilitare, suspendarea din funcţie 
încetează, iar procurorul este restabilit în toate drepturile anterioare.  



Cererea cu privire la transferul în altă localitate nu ţine de competenţa consiliului, 
deoarece potrivit art.64 alin.(7) din Legea cu privire la Procuratură, deciziile privind 
transferarea, delegarea şi detaşarea procurorului se iau de către Procurorul General.  

În contextul expus, întru executarea hotărârii instanței de judecată, 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 
Mihail Canţîr către Procuratura Generală şi CSP privind restabilirea în funcţie.   

A propune Procurorului General încetarea suspendării din funcţie a procurorului 
Mihail Canţîr şi reîncadrarea în funcţia de procuror în procuratură. 

Hotărârea se remite  dlui M.Canţîr  pentru informare. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 

Procuratură. 

Preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor                                                                                 Iurie Garaba  
 


