HOTĂRÂREA nr.12-259/12
cu privire la cererea de eliberare din funcţie din proprie
iniţiativă a procurorului Gheorghi Leiciu
05 noiembrie 2012

mun. Chişinău

Examinând cererea procurorului Gheorghi Leiciu cu privire la eliberarea din
funcţie, audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor
C O N S T A T Ă:
La 30 octombrie 2012 dl Ghoerghi Leiciu, procurorul interimar al UTA Găgăuzia,
a înaintat o cerere prin care solicită suspendarea din funcţie în temeiul art.65 alin.(1) lit.c)
Legea cu privire la Procuratură şi încetarea calităţii de membru ales al Consiliului
Superior al Procurorilor conform art.89 alin.(1) lit.c) din Legea menţionată.
Ulterior, la 05 noiembrie 2012 procurorul Leiciu a înaintat o altă cerere potrivit
căreia, se solicită anularea cererii cu privire la suspendarea din funcţie şi eliberarea sa
din funcţia deţinută din proprie iniţiativă conform art.66 alin.(1) lit.b) Legea cu privire la
Procuratură.
Domnul Leiciu nu s-a prezentat la şedinţa consiliului, dar a solicitat examinarea
cererii de eliberare din funcţie în absenţa sa.
Ţinînd cont de faptul că eliberarea din funcţie se solicită din iniţiativa procurorului
Gheorghi Leiciu, aceasta poate fi soluţionată în absenţa sa, urmând să fie admisă.
Totodată, consiliul reţine că funcţia de procuror al UTA Găgăuzia este vacantă,
motiv pentru care a examinat candidatura procurorului Vasilii Hrapacov, adjunct al
Procurorului UTA Găgăuzia, privind exercitarea interimatului funcţiei de procuror al
autonomiei administrativ teritoriale, pînă la suplinirea postului vacant.
Conform prevederilor art.66 alin.(1) lit.b), art.82 alin.(1) lit.c) şi art.84 lit.f) din
Legea cu privire la Procuratură Consiliul Superior al Procurorilor
H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de cererea procurorului interimar al UTA Găgăuzia, Gheorghi Leiciu cu
privire la retragerea cererii de suspendare din funcţie.
A accepta cererea dlui Gheorghi Leiciu cu privire la eliberarea din funcţie conform
art.66 alin.(1) lit.b) Legea cu privire la Procuratură.
A propune Procurorului General eliberarea dlui Gheorghi Leiciu din funcţia de
procuror interimar al UTA Găgăuzia, începînd cu 05.11.2012.
A propune Procurorului General dispunerea dlui Vasilii Hrapacov, adjunct al
Procurorului UTA Găgăuzia, de a exercita interimatul funcţiei de procuror al UTA
Găgăuzia, pînă la suplinirea funcţiei vacante.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

