HOTĂRÂREA nr.12- 66/13
cu privire la convocarea şi desfăşurarea adunării generale
a procurorilor din 16.03.2013

14.03.2013

mun.Chişinău

Audiind sesizarea procurorului Iurie Garaba, Preşedinte al Consiliului Superior al
Procurorilor, privind iniţiativa de convocare şi desfăşurare a adunării generale a
procurorilor din 16.03.2013, consiliul CONSTATĂ:
La 13.03.2013 prin reţeaua electronică Intranet (ACCES) a Procuraturii Generale
sub nr. 28-9d/13-37, din numele Procurorului General-interimar (Andrei Pântea) şi
Preşedintele Asociaţiei Procurorilor (Eugen Rusu) către Corpul de procurori al
Procuraturii Republicii Moldova a fost postat un anunţ privind convocarea adunării
generale a procurorilor.
Conform textului anunţului, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) lit. j),
art. 28 alin. (2) şi art. 130 din Legea cu privire la Procuratură, la 16.03.2013, la orele 10,
este preconizată convocarea şi desfăşurarea în incinta Palatului feroviarilor din mun.
Chişinău, bd. Decebal, 2 a adunării generale a procurorilor, cu ordinea de zi:
1. Cu privire la alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor.
2. Înaintarea propunerilor privind procedura şi modul de selectare a candidatului la
funcţia de Procuror General.
3. Diverse.
Potrivit prevederilor alin. (5) al art. 129 al Legii cu privire la Procuratură, alegerea
membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului de calificare şi ai
Colegiului disciplinar, are loc la adunarea generală a procurorilor, conform
Regulamentului cu privire la alegeri, elaborat şi aprobat de către Consiliul Superior al
Procurorilor.
Prin Hotărârea nr. 12-280/12 din 04.12.2012 Consiliul Superior al Procurorilor a
aprobat şi a pus în funcţiune Regulamentul privind alegerea din rândul procurorilor a
membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului de calificare şi ai
Colegiului disciplinar.
Conform capitolului II al Regulamentului este stabilită procedura, modalitatea şi
termenii de convocare a adunării generale a procurorilor, a cerinţelor faţă de conţinutul
anunțului pentru organizarea alegerilor, cât şi publicarea acestuia pe pagina WEB a
Procuraturii Generale.
Concomitent este prevăzută crearea de către Consiliul Superior al Procurorilor a
Comisiei de alegeri, din care fac parte 6 membri (procurori) desemnaţi de consiliu, care
vor examina şi valida rezultatele votării.
De menţionat, că conform prevederilor aceluiaşi regulament, (pct.2.2) şi (3.1)
organizarea şi convocarea şedinţelor adunării generale a procurorilor se efectuează de
către Consiliu în cel mult 30 zile după intervenirea vacanţei mandatului de membru ales
al consiliului, iar conducerea adunării generale este efectuată de către Preşedintele
acesteia.
La 13 februarie 2013, prin dispoziția președintelui Parlamentului Republicii
Moldova, d-lui Marian Lupu a fost formată Comisia pentru selectarea candidatului la
funcţia de Procuror General.

La data de 27 februarie curent, comisia a aprobat Regulamentul privind modul de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de
Procuror General, conform căruia la moment este în deplină desfăşurare procedura de
selectare a candidaţilor.
Conform prevederilor Statutului Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Procurorilor din
Republica Moldova”, aceasta, precum şi organele de conducere în persoana
Preşedintelui, nu au careva competenţe şi funcţii în domeniul convocării şi desfăşurări
adunării generale a procurorilor, precum şi a alegerii membrilor Consiliului Superior al
Procurorilor.
Prin Hotărârea nr. 12-293/12 din 04.12.2012 consiliul a luat act de intervenirea
vacanţei unui mandat de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ca urmare a
acceptării cererii de eliberarea din funcţia de procuror interimar al UTA Găgăuzia a dlui Gheorghi Leiciu din proprie iniţiativă, şi a amânat convocarea adunării generale a
procurorilor în legătură cu alegerea unui membru din rândul procurorilor în cadrul CSP,
până la expirarea mandatului organelor de autoadministrare a procurorilor.
Reieşind din cele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor constată o imixtiune
directă în activitatea organului de autoadministrare din partea semnatarilor anunţului
privind convocarea adunării generale a procurorilor, fapt care denigrează şi
obstrucţionează activitatea consiliului, prin urmărirea unor scopuri ilegale de substituire,
uzurpare a competenţelor funcţionale ale Consiliului Superior al Procurorilor.
Pornind de la dezideratele art. 80 al Legii cu privire la Procuratură, conform cărora
Consiliul Superior al Procurorilor este organul reprezentativ de autoadministrare a
procurorilor, constituind garantul autonomiei, obiectivităţii şi imparţialităţii acestora, în
conformitate cu prevederile art. 82 alin. (4) din Legea cu privire la Procuratură,
HOTĂRĂŞTE:
1.
A lua act de acţiunile Procurorului General-interimar (Andrei Pântea) şi
Preşedintelui Asociaţiei Procurorilor (Eugen Rusu), privind iniţierea, organizarea şi
desfăşurarea adunării generale a procurorilor.
2.
A califica drept ilegale acţiunile acestora şi imixtiune directă în activitatea
Consiliului Superior al Procurorilor.
3.
A respinge iniţiativa de convocare a adunării generale a procurorilor stabilită
la 16.03.2013.
4.
A recomanda Procurorului General interimar şi Preşedintelui Asociaţiei
Procurorilor de a-şi retrage anunţul plasat la 13.03.2013 prin reţeaua electronică Intranet
(ACCES) a Procuraturii Generale.
5.
Prezenta hotărâre de adus la cunoştinţa tuturor procurorilor.

Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

