HOTĂRÂREA nr.12-133/17
cu privire la convocarea Adunării Generale a Procurorilor
și formarea Comisiei pentru organizarea alegerilor
12 octombrie 2017

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la convocarea Adunării Generale a
Procurorilor și formarea Comisiei de organizare a alegerilor, audiind informația dlui
Mircea Roșioru, Consiliul Superior al Procurorilor,
C O N S T A T Ă:
În conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la
Procuratură, Adunarea Generală a Procurorilor se întruneşte pentru alegerea, din
rândul procurorilor, a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, precum şi a
supleanţilor.
La 19 decembrie 2017 expiră mandatele membrilor Consiliului Superior al
Procurorilor, aleși din rândul procurorilor, după cum urmează: M.Roșioru, R.Popov,
Ed.Mașnic, V.Stoinov, V.Tureac și R.Moroz.
Potrivit pct.15 al Regulamentului Adunării Generale a Procurorilor, adoptat
prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.3 din 27 mai 2016, în cazul
expirării mandatelor membrilor procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor,
Consiliul stabileşte şi anunţă data convocării şedinţei ordinare a Adunării Generale
cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului, iar conform pct.24 și 26 al
aceluiași at normativ, până la Adunarea Generală, Consiliul Superior al Procurorilor
formează Comisia de organizare, care este compusă din 5 procurori, după cum
urmează: 1 de la Procuratura Generală, 1 de la procuraturile specializate și 3 de la
procuraturile teritoriale.
În ședință plenară, membrii Consiliului au propus candidaturile următorilor
procurori pentru a fi incluși în Comisia de organizare a alegerilor:
Candidatura propusă
Cine a propus
dl Eduard Harunjen
1
dl Eduard Bulat - procuror-șef al Secției politici,
reforme şi management al proiectelor - din
Procuratura Generală
dl Mircea Roșioru
2
dl Eduard Varzar - adjunct al procurorului-șef al
Procuraturii Anticorupție - din procuratură
specializată
dl Eduard Mașnic
3
dra Oxana Cazacu - procuror în procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Principal - din procuratură
teritorială
dl Ruslan Popov
4
dl Dumitru Rața - procuror în procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Ciocana - din procuratură
teritorială
dl Remus Moroz
5
dl Octavian Lazarev - procuror în procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani - din procuratură
teritorială

Având în vedere prevederile legale și instituționale expuse, Consiliul
consideră oportun a fixa ședința Adunării Generale a Procurorilor pentru data de
17 noiembrie 2017, ora 10.00 și a propune următoarea agendă a ședinței:
- Înregistrarea participanților.
- Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Procurorilor.
- Alegerea președintelui și a secretarului ședinței.
- Alegerea membrilor în Comisia de alegeri şi în Comisia de examinare a
contestaţiilor.
- Alegerea membrilor procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor,
inclusiv supleanții acestora.
În contextul expus, în temeiul art.82, art.84 lit.f), 129 alin.(1), (2) din Legea
cu privire la Procuratură, pct.2.2, 2.4 din Regulamentul privind procedura alegerii
din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor,
Colegiului de calificare și Colegiului disciplinar, Consiliul Superior al
Procurorilor,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A convoca Adunarea Generală a Procurorilor la 17 noiembrie 2017.
2. A propune următorul proiect al agendei ședinței Adunării Generale a
Procurorilor:
- Înregistrarea participanților.
- Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Procurorilor.
- Alegerea președintelui și a secretarului ședinței.
- Alegerea membrilor în Comisia de alegeri şi în Comisia de examinare a
contestaţiilor.
- Alegerea membrilor procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor,
inclusiv supleanții acestora.
3. A constitui Comisia de organizare a alegerilor în următoarea componență:
- dl Eduard Bulat - procuror-șef al Secției politici, reforme şi management al
proiectelor - din Procuratura Generală;
- dl Eduard Varzar - adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție din procuratură specializată;
- dra Oxana Cazacu - procuror în procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal din procuratură teritorială;
- dl Dumitru Rața - procuror în procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana din procuratură teritorială;
- dl Octavian Lazarev - procuror în procuratura mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani din procuratură teritorială.
4. Prezenta hotărâre de expediază subdiviziunilor Procuraturii Generale,
procuraturilor teritoriale și specializate și se publică pe pagina web oficială a
Procuraturii Generale.
5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii,
www.procuratura.md, inclusiv pe link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica
Hotărâri.
6. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în Curtea
Supremă de Justiție, în Completul care examinează contestaţiile împotriva
hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 10 de la data
comunicării.

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

1

CEBOTARI Vladimir

2

FORTUNA Ghenadie

3

HADÎRCĂ Igor

4

HARUNJEN Eduard

5

MARIȚ Alexandru

6

MAȘNIC Eduard

7

MOROZ Remus

8

POPOV Ruslan

9

STOINOV Vasile

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Semnătura

Mircea ROȘIORU

