
H O T Ă R Â R E A  nr.12-92/13   
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  

11.01.2013 în privinţa procurorului Igor Negreanu 
 

16 aprilie 2013                                                                  mun.Chişinău   
                                                                                               

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în 
privinţa procurorului Igor Negreanu şi audiind informaţia dlui M.Vinogradov, Consiliul 
Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

 Prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă a Procuraturii Generale, 
Victor Ababii, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura 
r-lui Rezina, Igor Negreanu, în baza art.61 lit.a), h) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, 
adică exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, absența nemotivată de la 
serviciu şi încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului. 
 Temei pentru iniţierea procedurii disciplinare a servit raportul procurorului-interimar 
al r-lui Rezina, dl Andre  Roşca, potrivit căruia Igor Negreanu a lipsit  nemotivat de la 
serviciu în ziua de 25.10.2012 şi manifestă iresponsabilitate la administrarea  mai multor 
cauze penale. 

În temeiul hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 procurorul Negreanu a fost 
sancționat disciplinar conform art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuraturii.   

Dl Igor Negreanu a contestat hotărârea Colegiului disciplinar conform art.127 din 
Legea cu privire la Procuratură.  

 Potrivit explicațiilor procurorului Negreanu colegiul nu a examinat aspectele ce țin  
de îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, ci doar absenţa sa de la locul de 
muncă pe data de 25.10.12.   

Examinînd materialele procedurii disciplinare, consiliul reține că omisiunile imputate 
dlui Negreanu în exercitarea atribuțiilor funcționale pe marginea dosarelor penale și 
materialelor avute în procedură sunt irelevante, colegiul nu a invocat concret abaterile 
comise, venind doar cu generalizări. 

Referitor la temeiul absenței procurorului  Igor Negreanu de la locul de muncă pe 
data de 25.10.12, ultimul a informat consiliul că a fost citat la Curtea de Apel Chișinău,  în 
calitate de intimat în cadrul unui litigiu în contenciosul administrativ, ceea ce se confirmă 
prin citația prezentată. 

Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, hotărârea Colegiului disciplinar, 
precum și argumentele expuse în contestaţie, Consiliul Superior al Procurorilor consideră 
întemeiată contestaţia dlui Igor Negreanu. 
 În conformitate cu prevederile art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f), art.125 alin.(2) lit.a) 
din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.5.3 lit.c) din Regulamentul Consiliului Superior al 
Procurorilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

 Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în 
privinţa procurorului în procuratura r-lui Rezina, Igor Negreanu, se  admite. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar menţionată se casează, cu încetarea procedurii 
disciplinare din motivul lipsei temeiului de tragere la răspundere disciplinară.  
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                                                        Iurie Garaba 


