
H O T Ă R Â R E A  nr. 12- 180 /15 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-20/15 

          din 08.05.2015 în privinţa procurorului Igor Chiriac 
                        
30 iulie 2015                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-20/15 din 08.05.2015 în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi 
Igor Chiriac, audiind informaţia domnului Viorel Tureac, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin  dispoziţia procurorului, şef al Secţiei combatere tortură a Procuraturii 
Generale Ion Caracuian din 25.02.2015, a fost intentată procedura disciplinară în 
privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi Igor Chiriac, în temeiul art.118 
alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
atribuţiilor de serviciu în cadrul înregistrării şi examinării proceselor penale privind 
cazurile de tortură, tratament inuman şi degradant.  

Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară a procurorului, Colegiul 
disciplinar a constatat că Igor Chiriac a admis abateri la înregistrarea şi examinarea 
unor procese penale, prin ce a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire 
la Procuratură, art.274 din Codul de procedură penală, Instrucţiunile privind modul 
de primire, înregistrare, evidenţă şi examinare a sesizărilor şi a altor informaţii 
despre infracţiuni, aprobate prin Ordinul comun al PG, MAI, SV şi CNA 
nr.121/254/286-0/95 din 18.07.2008, încadrând abaterea disciplinară imputată la 
art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.   

Conform hotărârii Colegiului disciplinar din 08.05.2015, procedura 
disciplinară în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi a fost încheiată 
în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, din motivul 
inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, Colegiul limitându-se doar la 
examinarea în şedinţă a materialelor de procedură. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
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, 
Consiliul Superior al Procurorilor  - 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   

  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-20/15 din 08.05.2015 în privinţa 
procurorului interimar al raionului Călăraşi Igor Chiriac -  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                 Mircea Roşioru 
 


