
HOTĂRÂREA nr. 12-115/13 
cu privire la cererea dlui Dumitru Cirimpei despre angajarea în funcția de 

procuror în procuratura r-lui Orhei 
 

30 aprilie 2013                                                                                          mun. Chişinău 
 

Examinând cererea dlui Dumitru Cirimpei cu privire la angajarea în funcția de 
procuror în procuratura r-lui Orhei, audiind informaţia dlui Serghei Țurcan, Consiliul 
Superior al Procurorilor –                                              

C O N S T A T Ă: 
 

 La 12.04.13 a fost înregistrată cererea cet.Dumitru Cirimpei în care se solicită 
angajarea în funcția de procuror în procuratura r-lui Orhei. În motivarea cererii sale dl 
Cirimpei evocă hotărârea Judecătoriei Orhei din 06.04.12, prin care a fost anulat 
ordinul Procurorului General nr.793-p din 22.08.2008 despre sancționarea sa 
disciplinară (concedierea din organele procuraturii). 
 Verificînd argumentele petiționarului, precum și materialele prezentate, 
consiliul reține că dl Dumitru Cirimpei a fost angajat în funcția de procuror în 
procuratura r-lui Orhei conform ordinului Procurorului General nr.186-p din 28.02.07.  

La 25.06.2008 prin ordinul Procurorului General nr.482-p dl Cirimpei a fost 
sancționat disciplinar pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor funcționale, 
fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară „mustrare aspră”.  

Ulterior, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, 
prin ordinul Procurorului General nr.793-p din 22.08.2008, Dumitru Cirimpei a fost 
sancţionat disciplinar cu aplicarea sancţiunii: concedierea - în baza art.86 alin.(l) 
lit.g) din Codul muncii - încălcarea repetată, pe parcursul unui an a obligaţiilor 
funcţionale. 

Totodată consiliul a constatat că în privinţa lui Cirimpei a fost pornită 
urmărirea penală în baza art.326 alin.(l) Cod Penal - trafic de influenţă. 

La 14.04.2009 prin sentinţa Judecătoria r-lui Orhei, cet. Cirimpei a fost 
achitat de comiterea infracţiunii imputate, sentinţă menţinută prin decizia Curţii de 
Apel Chişinău din 20.05.2010 şi prin decizia Curţii Supreme de Justiţie 31.05.2011. 

La 10.01.2011 Dumitru Cirimpei s-a adresat în instanţa de contencios 
administrativ, solicitînd anularea ordinului nr.793-p din 22 august 2008 cu privire la 
concedierea din organele procuraturii, obligarea Procurorului General de a-1 repune 
în funcţia deţinută anterior şi încasarea salariului mediu pentru lipsa forţată de la 
serviciu, începând cu 01.09.2008. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 24.06.11 acţiunea lui Cirimpei a fost 
admisă, fiind anulat ordinul nr.793-p din 22.08.2008 şi restabilit la serviciu. 

În vederea executării hotărârii Curţii de Apel Chişinău,  la 11.08.2011 a fost 
emis ordinul Procurorului General nr.761-p, prin care dl Cirimpei a fost restabilit în 
funcţia de procuror în Procuratura r-lui Orhei. 

Totodată, Procuratura Generală a depus recurs împotriva hotărârii Curţii de 
Apel Chişinău şi prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 23.11.2011 cererea 
depusă de către Dumitru Cirimpei a fost respinsă ca fiind tardivă. 



 La 20 februarie 2012 a fost emis ordinul Procurorului General nr.166-p privind 
concedierea din organele procuraturii a reclamantului Cirimpei, în vederea executării 
deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 23.11.2011. 

La 24.01.2012 Cirimpei a depus cererea de chemare în instanţa de judecată, 
întemeindu-şi pretenţiile în baza Legii nr.1545 privind modul de reparare a 
prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanţei de judecată. 

Prin hotărârea Judecătoriei Orhei din 06.04.2012, a fost admisă parţial cererea 
de chemare în judecată a lui Cirimpei cu privire la anularea ordinelor de 
concediere, restabilirea la locul de muncă, compensarea salariului pentru perioada 
01.09.2008- 22.08.2011, repararea prejudiciului moral, cerinţa privind anularea 
ordinului Procurorului General nr.166-p din 20.02.2012 a fost respinsa ca 
neîntemeiată. Hotărârea Judecătoriei Orhei a fost menţinută şi prin decizia Curţii 
de Apel Chişinău din 05.07.2012, iar prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 
10.04.2013 s-a admis recursul Procuraturii Generale şi s-a dispus încasarea salariului 
pentru absenţa forţată de la Ministerul Finanţelor, în rest hotărârile instanţelor de 
judecată au rămas în vigoare.  

În circumstanțele menționate, consiliul reține că ordinul Procurorului General 
nr.166 – p din 20.02.12 cu privire la concedierea procurorului Cirimpei în temeiul 
art.62 lit.g) din Legea cu privire la Procuratură, contestat de către reclamant, a rămas în 
vigoare. 

Ținînd cont de prevederile art.82alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire 
la Procuratură,  - 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 A respinge cererea dl Dumitru Cirimpei cu privire la angajarea în funcția de 
procuror în procuratura r-lui Orhei ca fiind neîntemeiată. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 
Procuratură. 

Preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor                                                                             Iurie Garaba 
 

 
  
 


