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(întocmit în conformitate cu Ordinul Procurorului General nr. 320/9 din 29.12.2004 cu
privire la aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în
Procuratura Generală, anexa nr.7 la pct.5.5.1)

Total membri ai Consiliului Superior al Procurorilor - 12
Au participat – 9

Prezenţi:
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
1. Mircea ROŞIORU

- Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor,
Adjunct al Procurorului General;
2. Eduard HARUNJEN
- Procuror General;
3. Ruslan POPOV
- procuror-șef al oficiului Ciocana;
4. Remus MOROZ
- procuror-şef al procuraturii raionului Hînceşti;
5. Vasili STOINOV
- adjunct al procurorului-șef al PCCOCS;
6. Igor HADÎRCĂ
- conferenţiar universitar, USM;
7. Eduard MAŞNIC
- procuror-șef al oficiului Buiucani;
8. Ghenadie FORTUNA - lector superior, USM;
9. Alexandru MARIŢ
- conferenţiar universitar, USEM.
Absenți:
10.Vladimir CEBOTARI
11.Victor MICU
12. Viorel TUREAC

- Ministru al Justiţiei.
- Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
- procuror-şef al procuraturii mun.Bălţi.

A prezidat şedinţa - Mircea Roşioru, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor
Secretar ad-hoc al şedinţei – Viorica Marcuţa
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Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor a declarat şedinţa deschisă şi
deliberativă
Dl M.Roşioru a anunţat subiectele din agenda şedinţei.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la avizarea proiectului de buget al Procuraturii pentru anul 2018. Raportor - dl
Eduard Harunjen
2. Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2018.
Raportor - dl Mircea Roşioru
3. Cu privire la convocarea Adunării Generale a Procurorilor şi formarea Comisiei pentru
organizarea alegerilor membrilor-procurori în Consiliul Superior al Procurorilor. Raportor - dl
Mircea Roşioru
4. Cu privire la aprobarea cererii dlui Nicolai Levandovschi pentru cumularea activităţii de
procuror cu activitatea didactică. Raportor - domnul Vasile Stoinov
5. Cu privire la aprobarea cererii dlui Serghei Gavajuc pentru cumularea activităţii de
procuror cu activitatea didactică. Raportor - dl Ghenadie Fortuna
6. Cu privire la aprobarea cererii dlui Vitali Cebotari pentru cumularea activităţii de procuror
cu activitatea didactică. Raportor - dl Alexandru Mariţ
7. Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea unor funcţii vacante de procuror.
Raportor - dl Mircea Roşioru
8. Diverse
ORDINEA DE ZI (suplimentară):
1. Cu privire la aprobarea cererii dlui Igor Demciucin pentru cumularea activităţii de
procuror cu activitatea didactică. Raportor - dl Eduard Maşnic
2. Cu privire la aprobarea cererii dlui Dumitru Calendari pentru cumularea activităţii de
procuror cu activitatea didactică. Raportor - dl Vasile Stoinov
Membrii prezenţi au aprobat prin vot unanim ordinea de zi de bază şi cea suplimentară.
S-A EXAMINAT subiectul 1 din ordinea de zi: cu privire la avizarea proiectului de buget
al Procuraturii pentru anul 2018.
Raportor - dl Eduard Harunjen
În sală este invitat dl Oleg Filimon, şeful Direcţiei finanţe şi administrare din cadrul
Procuraturii Generale.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl Eduard Harunjen, care a comunicat că Legea cu privire la
Procuratură nr.3 din 25.02.2016 propune o gestionare financiară adecvată a organelor Procuraturii,
prin elaborarea unui buget capabil să acopere necesităţile instituţiei.
Conform art.2 alin.(3) din Legea cu privire la procuraturile specializate nr.159 din
07.07.2016, bugetul procuraturii specializate se reflectă separat în bugetul Procuraturii şi este
administrat de către procurorul-şef al procuraturii specializate. În context, procurorii-șefi ai
procuraturilor specializate au elaborat și au propus Procurorului General proiectul de buget al
procuraturilor specializate.
Art.91 alin.(3) al Legii nr.3 din 25.02.2016 specifică că proiectul de buget al Procuraturii
este elaborat de către Procuratura Generală, având avizul Consiliului Superior al Procurorilor.
În scopul implementării dispoziţiilor legii, Direcţia finanţe şi administrare din cadrul
Procuraturii Generale, a elaborat proiectul bugetului Procuraturii pentru anul 2018, care include
bugetele pentru Procuratura Generală, procuraturile specializate și procuraturile teritoriale.
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Dl Eduard Harunjen a prezentat proiectul bugetului.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl Oleg Filimon, șeful Direcției finanțe și administrare a Procuraturii
Generale, care a menționat că actualul proiect de buget a fost elaborat ținându-se cont de plafonul de
cheltuieli propus de Ministerul Finanțelor. Totodată, potrivit estimărilor, ce rezultă din propunerile
înaintate de către procurorii conducători, s-a constatat că plafonul de cheltuieli urmează a fi majorat
cu aproximativ 55 180,7 mii lei. Dl Oleg Filimon a propus spre avizare Consiliului proiectul
bugetului Procuraturii pentru anul 2018.
Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS :
- a aviza pozitiv proiectul bugetului Procuraturii pentru anul 2018;
- a expedia Hotărârea Procurorului General, pentru informare.
S-A EXAMINAT subiectul 2 din ordinea de zi: cu privire la la aprobarea bugetului
Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2018.
Raportor - dl Mircea Roşioru
Subiectul a fost examinat cu prezenţa dlui Oleg Filimon, şeful Direcţiei finanţe şi
administrare din cadrul Procuraturii Generale.
A LUAT CUVÂNTUL: dl Mircea Roşioru, care a comunicat că, potrivit noii Legi cu privire
la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor este organul independent de autoadministrare al
procurorilor, cu statut de persoană juridică şi cu un buget separat față de Procuratură, finanţat de la
bugetul de stat.
Art.80 alin.(2) al Legii prevede că bugetul Consiliului Superior al Procurorilor se elaborează,
se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de
legislaţia privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală. Potrivit art.70 alin.(1) lit.p)
din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor este abilitat cu competenta de
a aproba proiectul bugetului său, pe care îl prezintă Ministerului Finanţelor.
În procesul de elaborare a proiectului de buget au fost antrenaţi subdiviziunea specializată a
Procuraturii Generale şi partenerii de dezvoltare. În luna decembrie a anului 2016, cu concursul
Oficiului de la Chișinău a Consiliului Europei, a fost elaborat un Raport de evaluare a necesităților
instituționale ale Consiliului Superior al Procurorilor pentru anii 2017-2018. Ulterior, în luna martie
2017, Consiliul a beneficiat în cadrul IPD Project al Uniunii Europene de asistența unui expert
judiciar/bugetar, care a elaborat Concepția Bugetară pe Termen Mediu (CBTM) a Consiliului
Superior al Procurorilor, document prezentat Ministerului Finanțelor.
Ulterior, la 08.09.2017 în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor
nr.117 din 11.08.2017 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare, potrivit căruia, în
Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară”, anexa
nr.2 „Clasificaţia organizaţională – A. Organe ale autorităţilor publice centrale”, s-a completat,
inclusiv cu „codul 0302 Consiliul Superior al Procurorilor”, iar Secţiunea a III-a s-a modificat şi s-a
expus în redacţie nouă: „Autorităţile judecătoreşti şi Procuratura”.
Dl Mircea Roşioru a prezentat proiectul de buget al Consiliului pentru anul 2018, remarcând
faptul că este o premieră şi că la elaborarea acestuia s-a ţinut cont de structura şi statul de personal
ale Consiliului, aprobate prin Hotărârea nr.12-45/17 din 27.04.2017.
Dl Oleg Filimon a comunicat că pentru membrii CSP, reprezentanţi ai societăţii civile, nu
vor fi achitate restanţele de plată, deoarece bugetul este aprobat şi prevăzut pentru viitor.
Urmare a discuţiilor pe marginea subiectului, Consiliul A DECIS:
- a aproba proiectul bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2018, conform
anexei la prezenta hotărâre;
- a prezenta Ministerului Finanţelor proiectul bugetului aprobat.
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S-A EXAMINAT subiectul 3 din ordinea de zi: cu privire la convocarea Adunării Generale a
Procurorilor şi formarea Comisiei pentru organizarea alegerilor membrilor-procurori în Consiliul
Superior al Procurorilor.
Raportor - dl Mircea Roşioru
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a comunicat că la 19 decembrie 2017 expiră
mandatele membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, aleși din rândul procurorilor - M.Roșioru,
R.Popov, Ed.Mașnic, V.Stoinov, V.Tureac și R.Moroz.
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.
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 act normativ, până la Adunarea Generală, Consiliul Superior al
Procurorilor formează Comisia de organizare, care este compusă din 5 procurori - 1 de la
Procuratura Generală, 1 de la procuraturile specializate și 3 de la procuraturile teritoriale.
În ședință plenară, au fost propuse candidaturile următorilor procurori pentru Comisia de
organizare a alegerilor:
- dl Eduard Bulat - procuror-șef al Secției politici, reforme şi management al proiectelor;
- dl Eduard Varzar - adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție;
- dl Eduard Varzar - adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție;
- dra Oxana Cazacu - procuror în procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal;
- dl Dumitru Rața - procuror în procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana;
- dl Octavian Lazarev - procuror în procuratura mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani.

Urmare a discuţiilor, Consiliul A DECIS:
- a convoca Adunarea Generală a Procurorilor la 17 noiembrie 2017;
- a propune următorul proiect al agendei ședinței Adunării Generale a Procurorilor:
a) Înregistrarea participanților.
b) Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Procurorilor.
c) Alegerea președintelui și a secretarului ședinței.
d) Alegerea membrilor în Comisia de alegeri şi în Comisia de examinare a contestaţiilor.
e) Alegerea membrilor procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor, inclusiv supleanții acestora.

- a constitui Comisia de organizare a alegerilor în componență menţionată.
S-A EXAMINAT subiectul 4 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea cererii dlui Nicolai
Levandovschi pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - domnul Vasile Stoinov
A LUAT CUVÂNTUL: Dl Vasile Stoinov, care a comunicat că dl Nicolai Levandovschi,
procurorul-şef al raionului Basarabească, solicită prin cerere acordul Consiliului pentru cumularea
activităţii de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2017-2018 în cadrul Facultăţii de
Drept a Universităţii de Stat din Comrat, în temeiul art.56 din Codul muncii, coroborat cu art.14
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. La cererea sa procurorul a anexat orarul potrivit căruia
urmează să desfășoare activitatea didactică.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl Eduard Harunjen, care a comunicat că în procuratura r-lui
Basarabeasca sunt vacante trei funcţii de procuror şi în situaţia în care dl Levandovschi va fi antrenat
în activitatea didactică, nu va avea cine să acopere volumul mare de lucru. D-lui a propus să fie
amânată examinarea subiectului pentru următoarea şedinţă şi să fie invitat dl Levandovschi pentru
explicaţiile de rigoare.
Membrii prezenţi au acceptat propunerea dlui Eduard Harunjen.
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S-A EXAMINAT subiectul 5 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea cererii dlui Serghei
Gavajuc pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - dl Ghenadie Fortuna
A LUAT CUVÂNTUL: Dl Ghenadie Fortuna, care a comunicat că la 02.10.2017, adjunctul
procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie, dl Serghei Gavajuc, a solicitat prin cerere acordul
Consiliului Superior al Procurorilor pentru cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în anul
universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept,
disciplina Drept procesual penal, în temeiul art.56 din Codul muncii, coroborat cu art.14 alin.(2) din
Legea cu privire la Procuratură. La cererea sa dl Serghei Gavajuc a anexat inclusiv orarul potrivit
căruia urmează să desfășoare activitatea didactică.
Consiliul apreciază că desfășurarea activității didactice va avea loc în cadrul unei facultăți de
profil și, pe cale de consecință, această activitate va permite procurorului Serghei Gavajuc să-și
ridice nivelul de instruire profesională.
Având în vedere că cererea procurorului Serghei Gavajuc are suport legal, Consiliul a
DECIS:
- a admite cererea dlui Serghei Gavajuc;
- a propune Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui
Serghei Gavajuc, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii anticorupţie, privind cumularea
activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept, disciplina Drept procesual penal.
S-A EXAMINAT subiectul 6 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea cererii dlui Vitali
Cebotari pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - dl Alexandru Mariţ
A LUAT CUVÂNTUL: dl Alexandru Mariţ, care a comunicat că la 27.09.2017 dl Vitali
Cebotari, procuror în Procuratura de circumscripție Cahul, a depus cerere prin care solicită acordul
Consiliului Superior al Procurorilor pentru cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în anul
universitar 2017-2018, în cadrul Facultăţii de Economie, Inginerie și Științe Aplicate în cadrul
Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul, disciplinele Dreptul afacerilor (în I-ul semestru) și
Dreptul funciar și Introducerea în dreptul proprietății (în semestrul II), în temeiul art.56 din Codul
muncii, coroborat cu art.14 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. La cererea sa dl Vitali
Cebotari a anexat inclusiv orarul potrivit căruia urmează să desfășoare activitatea didactică.
A LUAT CUVÂNTUL: dl Mircea Roşioru, care a specificat că potrivit pct.4 al Regulilor
privind admiterea cererilor de cumulare a funcţiei de procuror cu activitatea didactică şi ştiinţifică,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-244/16 din 27.10.2016, activitatea
didactică şi/sau ştiinţifică poate fi desfăşurată de procuror în cadrul facultăților şi/sau instituţiilor de
învăţământ la disciplinele de profil, ceea ce va permite procurorului să se autoperfecționeze și să-și
ridice nivelul de instruire profesională.
Respectiv, disciplinele Dreptul afacerilor, Dreptul funciar și Introducerea în dreptul
proprietății, nu pot fi asimilate disciplinelor de profil în raport cu activitatea procuraturii și a
procurorilor, or competențele procurorilor sunt axate pe alte domenii decât pe cele în care dl
Cebotari a solicitat acordul în vederea desfășurării activității didactice.
Preşedintele Consiliului a menţionat că cererea procurorului Vitali Cebotari contravine
rigorilor stipulate în Regulile sus-enunțate și urmează a fi respinsă.
Urmare a discuţiilor, Consiliul a DECIS:
- a respinge cererea dlui Vitali Cebotari, care solicită acordul în vederea cumulării activităţii
de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat
“B.P.Hasdeu” din Cahul;
- a-l informa pe procurorul Vitali Cebotari despre decizia Consiliului.
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S-A EXAMINAT subiectul 7 din ordinea de zi: cu privire la anunţarea concursului pentru
ocuparea unor funcţii vacante de procuror.
Raportor - dl Mircea Roşioru
A LUAT CUVÂNTUL: Dl Mircea Roşioru, care a comunicat că, până pe data de 11
octombrie 2017, inclusiv, în baza hotărârilor Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, a
Certificatelor medicale privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror1 și cererilor,
secretariatul ad-hoc al Consiliului Superior al Procurorilor a înscris procurorii în Registrele
candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror.
Conform art.24 al Legii cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor anunţă
periodic funcţiile vacante şi pe cele care urmează să devină vacante în următoarele 3 luni prin
plasarea informaţiei respective pe pagina sa web oficială, iar conform alin.(2) al aceluiași articol,
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor îi apreciază pe toţi candidaţii înscrişi în Registru.
În conformitate cu pct.8.21 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, la
concursul pentru funcția de procuror-șef, adjunct al procurorului-șef, procuror-șef al subdiviziunii
Procuraturii Generale, participă candidații înscriși în Registru până la data indicată în hotărârea
Consiliului. La acest concurs poate participa orice procuror eligibil, indiferent dacă activează sau nu
în acea procuratură.
Totodată, conform pct.8.15, participă la concurs candidaţii pentru funcţia de procuror sau
procurorii care solicită transferul, dacă aceştia sunt înscrişi în Registru la data anunţării concursului.
Procurorul care candidează pentru mai multe funcții este evaluat de către Colegiul de selecție
și carieră pentru fiecare funcție pentru care candidează (excepția o constituie remarca prevăzută la
pct.6.3 al Regulamentului Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi
carieră a procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din
23.02.2017).
În situația în care procurorul optează pentru mai multe funcții, aceştia urmează să depună
atâtea cereri câte opțiuni au de formulat.
Urmare a discuţiilor, Consiliul A DECIS:
- a anunța concurs între procurorii înscriși până la data de 11.10.2017, inclusiv, în Registrul
procurorilor care solicită numirea în funcția de procuror-șef al subdiviziunii Procuraturii Generale,
pentru funcția vacantă de procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale;
- a anunța concurs între procurorii înscriși până la data de 11.10.2017, inclusiv, în Registrul
procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în
procuratura teritorială, pentru următoarele funcții vacante de adjunct al procurorului-șef al
Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul principal (3 unităţi);
- a anunța concurs între procurorii înscriși până la data de 11.10.2017, inclusiv, în Registrul
procurorilor care solicită promovarea în funcţia de procuror în Procuratura specializată sau în
Procuratura Generală, pentru funcțiile vacante de:
- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (6
unităţi);
- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale,
Oficiul Nord (1 unitate);
- până la data de 11.10.2017, inclusiv, procurorii înscriși în Registru, urmează să depună la
secretariatul ad-hoc al Consiliului cerere sau cereri, privind aprecierea de către Colegiul pentru
selecția și cariera procurorilor, cu indicarea concretă a funcției pentru care candidează.
S-A EXAMINAT subiectul 1 din ordinea de zi suplimentară: cu privire la aprobarea
cererii dlui Igor Demciucin pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - dl Eduard Maşnic
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A LUAT CUVÂNTUL: dl Ed.Maşnic, care a solicitat amânarea examinării cererii dlui Igor
Demciucin, din motiv că nu este contrasemnată de către procurorul –şef al Procuraturii pentru
Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.
Propunere a fost acceptată de către membrii prezenţi, secretariatul Consiliului fiind
împuternicit cu atribuţia de a-l informa pe dl Demciucin despre necesitatea confirmării cererii de
către procurorul conducător.
S-A EXAMINAT subiectul 2 din ordinea de zi suplimentară: cu privire la aprobarea
cererii dlui Dumitru Calendari pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - dl Vasile Stoinov
A LUAT CUVÂNTUL: dl Vasile Stoinov care a comunicat că dl Dumitru Calendari,
procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, a depus cerere prin care solicită acordul
Consiliului Superior al Procurorilor pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică
în anul universitar 2017-2018 în cadrul Facultăţii de Drept şi Administrare Publică a Universităţii de
Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, la disciplina Drept internațional privat, în temeiul art.56 din Codul
muncii, coroborat cu art.14 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. La cererea sa procurorul a
anexat ordinul cu privire la angajarea prin cumul şi orarul conform căruia urmează să desfășoare
activitatea didactică
A LUAT CUVÂNTUL: dl Mircea Roşioru, care a specificat că, potrivit pct.4 al Regulilor
privind admiterea cererilor de cumulare a funcţiei de procuror cu activitatea didactică şi ştiinţifică,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-244/16 din 27.10.2016, activitatea
didactică şi/sau ştiinţifică poate fi desfăşurată de procuror în cadrul facultăților şi/sau instituţiilor de
învăţământ la disciplinele de profil, ceea ce va permite procurorului să se autoperfecționeze și să-și
ridice nivelul de instruire profesională.
Respectiv, disciplinele disciplina Dreptul internațional privat, nu poate fi asimilată
disciplinelor de profil în raport cu activitatea procuraturii și a procurorilor, or competențele
procurorilor sunt axate pe alte domenii decât pe cele în care dl Calendari a solicitat acordul în
vederea desfășurării activității didactice.
Preşedintele Consiliului a menţionat că cererea procurorului D.Calendari contravine rigorilor
stipulate în Regulile sus-enunțate și urmează a fi respinsă.
Urmare a discuţiilor, Consiliul a DECIS:
- a respinge cererea dlui Dumitru Calendari prin care solicită acordul în vederea cumulării
activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat
“B.P.Hasdeu” din Cahul;
- a-l informa pe procurorul Dumitru Calendari despre decizia Consiliului.
S-A EXAMINAT subiectul 3 din ordinea de zi suplimentară: cu privire la avizarea
proiectului de Ordin privind modificarea şi completarea unui Ordin al Procurorului General.
Raportor - dl Eduard Harunjen
A LUAT CUVÂNTUL: dl Eduard Harunjen, care a comunicat că prin ordinul Procurorului
General nr.681-p din 15.06.2017, avizat în prealabil pozitiv prin Hotărârea Consiliului Superior al
Procurorilor, a fost stabilită structura internă, reședințele și statul de personal al sistemului
Procuraturii .
În cadrul şedinţei Procurorul General a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor cu un
proiect de ordin prin care solicită avizul pozitiv în vederea operării unor modificări în ordinul
nr.681-p din 15.06.2017, pe poziția „îngrijitor în încăperi de serviciu”.
Potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.3 cu privire la Procuratură din 25.02.2016, structura
Procuraturii Generale, a procuraturilor specializate şi a procuraturilor teritoriale, precum şi reşedinţa
acestora se stabilesc şi se modifică de Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului Superior al
Procurorilor. Articolul 11 alin.(1) lit.g) și art.70 alin.(1) lit.i) din legea prenotată, stipulează că
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Procurorul General stabileşte, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor, structura
internă a procuraturilor și numărul de procurori în cadrul fiecărei procuraturi.
A LUAT CUVÂNTUL: dl Mircea Roşioru, care a menţionat că prin proiectul înaintat spre
avizare se urmărește repartizarea echitabilă și proporțională a forței de muncă în cadrul procuraturii
specializate.
Urmare a discuţiilor, Consiliul a DECIS:
- a aviza pozitiv proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului Procurorului General
nr.681-p din 15.06.2017;
- a transmite prezenta hotărâre Procurorului General în vederea semnării ordinului.
După examinarea tuturor subiectelor din agendă, Preşedintele Consiliului Superior al
Procurorilor a anunţat şedinţa închisă.
Preşedintele şedinţei
Secretarul ad-hoc al şedinţei

Mircea Roşioru

Viorica Marcuţa
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