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H O T Ă R Â R E A  nr.12-159/16 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-10/16 

din 01.04.2016 în privinţa procurorului Igor Cerchez 
 
9 iunie 2016                                                                     mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr. 
13-10/16 din 01 aprilie 2016 în privinţa procurorului Igor Cerchez, audiind informaţia 
domnului Eduard Maşnic, Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

Potrivit dispoziţiei procurorului, şef al Secţiei securitate internă Victor Ababii, 
la 04.03.2016, conform art.118 din Legea cu privire la Procuratură, a fost iniţiată 
procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura raionului Orhei Igor 
Cerchez. 

În temeiul art.120 din Legea cu privire la Procuratură, Secţia securitate internă a 
Procuraturii Generale a verificat temeiul tragerii la răspundere disciplinară a 
procurorului, iar în rezultatul controlului de serviciu, pentru comiterea abaterilor 
disciplinare ce se încadrează în prevederile art.61 lit.m) din Legea cu privire la 
Procuratură, a propus sancţionarea acestuia cu aplicarea pedepsei disciplinare în baza 
art.62 lit.g) din Legea cu privire la Procuratură. 

 Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-27/15 din 12.06.2015, pentru 
săvîrşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.61 lit.m) din Legea cu privire la 
Procuratură, procurorului Igor Cerchez i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară 
prevăzută la art.62 lit.g) din Legea cu privire la Procuratură – concedierea din 
organele Procuraturii. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată conform art.127 alin.(1) din 
Legea cu privire la Procuratură. 

 Examinînd materialele controlului de serviciu, Consiliul reţine că hotărîrea 
Colegiului de calificare este  întemeiată şi urmează să fie validată. 

Chestiuni de fapt: 
În cadrul examinării procedurii disciplinare, Consiliul a constatat că la 

29.06.2015 în privinţa procurorului Igor Cerchez a fost pornită urmărirea penală în 
baza art.324 alin.(3) lit.a) şi b) Cod penal – corupere pasivă. 

Prin ordinul Procurorului  General nr.936-p din 04.08.2015, Igor Cerchez a fost 
suspendat din funcţie în temeiul art.65 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire procuratură, 
pînă la adoptarea deciziei definitive pe cauza penală. 

După adoptarea Ordinului cu privire la suspendarea din funcție, la 19.10.2015, 
Igor Cerchez a încheiat cu SRL „Moldova Transgaz” un contract de prestare a 
serviciilor juridice consultative pe termen de un an, cu o remunerare lunară de 13 750 
MDL. 

Fiind audiat în cadrul controlului, procurorul Igor Cerchez a recunoscut faptul 
încheierii contractului, motivînd cu necesitatea surselor financiare pentru trai. 
Totodată, d-lui consideră că acţiunile sale sunt legale, deoarece nu i-a fost interzisă 
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încheierea unor contracte de activitate pe perioada suspendării din funcţie. 
Aferent situaţiei descrise supra, Colegiul disciplinar a reţinut că în conformitate 

cu art.34 din Legea cu privire la Procuratură, funcţia de procuror este incompatibilă cu 
orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţilor didactice sau ştiinţifice.   

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) Codul muncii, suspendarea 
contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către 
salariat şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator, iar 
alin.(3) al aceluiași articol, stipulează că pe toată durata suspendării contractului 
individual de muncă, drepturile şi obligaţiile părţilor, în afară de cele prevăzute la 
alin.(2), continuă să existe dacă prin actele normative în vigoare, prin convenţiile 
colective, prin contractul colectiv şi prin cel individual de muncă nu se prevede altfel. 

În consecinţă, conform hotărârii Colegiului nr.13-10/16 din 01.04.2016, 
procurorul Igor Cerchez, prestînd servicii juridice SRL „Moldova Transgaz”, a săvîrşit 
acţiuni incompatibile cu funcţia de procuror, prin ce a încălcat prevederile art.34, 35, 
54 lit.d) din Legea cu privire la Procuratură.   

Procurorul Igor Cerchez activează în organele Procuraturii din anul 2010. După 
absolvirea Institutului Naţional al Justiţiei a fost numit în funcţia de procuror în 
procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău. Ulterior, prin ordinul Procurorului General 
nr.1459-p din 14.11.2013 a fost transferat în funcţia de procuror în procuratura 
raionului Orhei.  

Pe parcursul activităţii în organele procuraturii nu a fost încurajat.  
Totodată, s-a constatat că prin hotărârea nr.12-196/12 din 29.08.2012, Consiliul  

Superior al Procurorilor a validat hotărîrea Colegiului disciplinar din 11.05.2012, prin 
care procurorului Ig.Cerchez a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor 
disciplinare prevăzute de art.61 lit.a), b) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, 
fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară – mustrare.  

Consiliul apreciază actuala abatere disciplinară imputată dlui Ig.Cerchez ca fiind 
una gravă și consideră că pedeapsa individualizată şi aplicată procurorului Igor 
Cerchez de către Colegiul disciplinar prin hotărîrea nr.13-10/16 din 01.04.2016 este 
proporţională gravității, aceasta fiind racordată la gradul prejudiciabil al abaterii 
constatate, or, suspendarea din funcţie a procurorului nu presupune încetarea sau 
suspendarea statutului de procuror şi, în cazul în care acesta a comis abaterea 
disciplinară prevăzută de art.61 lit.m) a Legii cu privire la Procuratură - încălcarea 
prevederilor referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe 
procurori, urmează a fi tras la răspundere disciplinară. 

În egală măsură, Consiliul reţine că respectarea regimului de incompatibilităţi şi 
restricţii, impus procurorilor prin art.54 lit.d) din Legea cu privire la Procuratură 
coroborat cu art.19 din Legea cu privire la conflictul de interese nr.16 din 15.02.2008, 
este una din obligaţiile procurorului.  

În cadrul examinării procedurii disciplinare, Consiliul nu a constatat fapte de 
îngrădire sau lezare a drepturilor procesuale ale lui Ig.Cerchez sau alte încălcări 
procedurale din partea Colegiului disciplinar.  

În procesul adoptării deciziei, consiliul a ţinut cont, inclusiv, de cazierul 
disciplinar al procurorului Igor Cerchez. 

În conformitate cu prevederile art.66 alin.(1) lit.e) şi alin.(2) coroborat cu art.62 
lit.g), art.82 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) lit.d), art.84 lit.f), art.127 alin.(2) din Legea cu 



 3

privire la Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul CSP, Consiliului Superior al 
Procurorilor - 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-10/16 din 01.04.2016 în privinţa 
procurorului în procuratura r-lui Orhei  Igor Cerchez - se validează. 

A propune Procurorului General interimar anularea suspendării din funcţie a 
procurorului în procuratura raionului Orhei Igor Cerchez, dispusă potrivit ordinului 
nr.936-p din 04.08.2015, în temeiul art.65 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 Se propune Procurorului General interimar concedierea domnului Igor Cerchez 
din funcţia de procuror în procuratura raionului Orhei de la data de 09.06.2016. 

 Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în instanţa de 
contencios administrativ în modul stabilit de lege.  
  Hotărârea se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate. 
 
 
Preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor               Mircea Roşioru 


