H O T Ă R Â R E nr. 2-3d-110/10
cu privire la examinarea candidaturii procurorului Iurii Garaba,
înaintată Consiliului Superior al Procurorilor pentru numirea
în funcţia de şef al Direcţiei investigaţii generale
13 aprilie 2010

mun. Chişinău

Examinând propunerea dlui Valeriu Zubco, Procuror General, membru al
Consiliului Superior al Procurorilor şi, audiind informaţia preşedintelui interimar al
Consiliului Superior al Procurorilor, dlui Igor Serbinov cu privire la înaintarea
candidaturii procurorului Iurii Garaba, pentru numirea în funcţia de şef al Direcţiei
investigaţii generale, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Procurorul General, Valeriu Zubco a înaintat conform art.58 alin.(2) din Legea
cu privire la Procuratură, candidatura procurorului Iurii Garaba, şef interimar al
Direcţiei investigaţii generale din cadrul Procuraturii Generale, pentru numirea în
funcţia de şef al Direcţiei nominalizate.
În susţinerea demersului său, dl Zubco a invocat calităţile profesionale ale
procurorului Garaba, capacităţile organizatorice şi experienţa bogată în activitatea de
procuror, fiind calificat drept o persoană corectă, obiectivă şi exigentă faţă de
exercitarea atribuţiilor de serviciu.
De menţionat faptul că, procurorul Iurii Garaba, urmare a Adunării generale a
procurorilor, care a avut loc la 30.12.2009, a fost ales membru al Consiliului Superior
al Procurorilor, or, procurorii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, conform
alin.6 art.42 din Legea cu privire la Procuratură, nu sînt supuşi atestării pe perioada
exercitării mandatului, fapt care permite suplinirea funcţiei vacante fără examenul de
capacitate şi evaluarea rezultatelor acestuia în cadrul unui concurs.
În prezent funcţia de procuror, şef al Direcţiei investigaţii generale este vacantă,
iar potrivit art. 58 alin.(1) şi alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul
poate fi promovat în serviciu în vederea ocupării unei funcţii vacante pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, pentru capacităţile
organizatorice şi decizionale atestate. Propunerea de promovare în serviciu a
procurorului poate fi făcută de procurorul ierarhic superior, de Procurorul General, de
adjuncţii săi sau de Consiliul Superior al Procurorilor.
Analizând propunerea dlui Valeriu Zubco, Procuror General, membru al
Consiliului Superior al Procurorilor privind înaintarea candidaturii procurorului Iurii
Garaba pentru numirea în funcţia de şef al Direcţiei investigaţii generale şi, ţinând
cont de prevederile art.34, art.36 alin. (3), art.40 alin.(4), 42 alin.(6), art.53 alin.(2)
lit.b), art. 58 alin.(1) şi alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior
al Procurorilor consideră că aceasta urmează să fie acceptată şi, în baza art.82 alin.(1)
lit.c), art. 83 alin. (3), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, H O T Ă R Ă Ş T E:
A propune Procurorului General candidatura procurorului Iurii Garaba, şef
interimar al Direcţiei investigaţii generale, pentru a fi numit în funcţia de şef al
Direcţiei investigaţii generale din cadrul Procuraturii Generale.

Preşedinte interimar al
Consiliului Superior al Procurorilor
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