
H O T Ă R Â R E A  nr.12-264/13   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 27.09.2013 

în privinţa procurorului  Cristina Rîmari 
 

5 noiembrie 2013                                                                           mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
27.09.2013 în privinţa procurorului Cristina Rîmari şi audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 
  
Procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura mun.Bălţi, Cristina 

Rîmari, a fost intentată în conformitate cu art.118 din Legea cu privire la Procuratură, 
pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, conform art.61 lit.a) din 
Legea cu privire la Procuratură. 

 În cadrul controlului s-a stabilit că prin sentinţa judecătoriei Bălţi din 21.02.2008 
Vasile Ciurar a fost condamnat în baza art. 188 alin.(2) lit.e) şi f) Cod penal la 6 ani 
închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. 

Prin hotărârea comisiei Penitenciarului nr.1 din 09.11.2012 acestuia i s-a refuzat în 
prezentarea materialelor  în instanţa de judecată în vederea aplicării prevederilor art.91 din 
Codul penal, din motiv că este violator al regimului de detenţie şi are 79 de sancţiuni 
disciplinare. S-a mai stabilit că  pe aceleaşi motive (încălcări sistematice ale regimului de 
detenţie)  condamnatul  Ciurar a fost transferat din Penitenciarul nr.18 situat în s.Brăneşti, 
în Penitenciarul nr.11 din mun.Bălţi. 

La 03.01.2013, examinând demersul condamnatului I.Ciurar, procurorul C.Rîmari, 
îndeplinindu-şi necorespunzător obligaţiile de serviciu, superficial a studiat materialele 
dosarului personal al condamnatului, nu a verificat pe deplin dovezile motivelor de fond,   a 
orientat greşit instanţa la emiterea hotărârii. 

Astfel, la 03.01.2013 prin încheierea judecătorului de instrucţie, demersul 
condamnatului Vasile Ciurar a fost admis, cu liberarea lui condiţionată înainte de termen de 
pedeapsa stabilită, pe un termen rămas neexecutat de 10 luni şi 17 zile. 

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 27.09.13 procurorul Cristina Rîmari a 
încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură şi prevederile pct.5 lit. a)  
din Codul de etică al procurorului, ceea ce poate fi calificat ca şi îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi încălcarea Codului de etică al 
procurorului. 

Pentru abaterile disciplinare constatate, procurorul Cristina Rîmari a fost sancţionată 
disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură cu „mustrare”. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 din Legea cu 
privire la Procuratură. 
 În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) 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: 
   
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 27.09.2013 în privinţa procurorului în 
procuratura mun.Bălţi, Cristina Rîmari,  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

  
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                                               Iurie Garaba 


