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Procurorilor, şefi ai subdiviziunilor
Procuraturii Generale
Procurorilor procuraturilor
teritoriale şi specializate

În atenţia procurorilor din procuraturile teritoriale, specializate,
precum şi din cadrul Procuraturii Generale!

La 30.12.2013 expiră mandatele membrilor aleşi ai actualei componenţe a
Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi ai Colegiului
disciplinar.
Conform art.129 alin.(1) din Legea 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.
În contextul celor expuse Consiliul Superior al Procurorilor a decis conform
hotărârii nr.12-271/13 din 19.11.2013 de a convoca la 20 decembrie 2013
Adunarea Generală a Procurorilor pentru desfăşurarea alegerilor în organele de
autoadministrare a procurorilor.
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) din Legea cu privire la
Procuratură şi pct.2.4 din Regulamentul privind procedura alegerii din rândul
procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de
calificare şi Colegiului disciplinar a fost constituită Comisia de alegeri, din
componenţa căreia fac parte procurorii:
- Creţu Sergiu, procuror al r-lui Rîşcani;
- Dulgheru Ion, adjunct al procurorului sect.Centru mun.Chişinău;
- Harti Veaceslav, procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chişinău;
- Neaga Elena, adjunct al procurorului sect.Buiucani, mun.Chişinău;
- Radeţchi Viorel, procuror pentru misiuni speciale;
- Roşca Andrei, procuror interimar al r-lui Rezina.
La Adunarea Generală a Procurorilor urmează a fi aleşi membrii Consiliului
Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar, după
cum urmează:
a) 2 membri aleşi din rândul procurorilor de la Procuratura Generală şi 3
membri aleşi din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele
specializate - pentru Consiliul Superior al Procurorilor;

b) 3 membri aleşi din rândul procurorilor de la Procuratura Generală şi 6
membri aleşi din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele
specializate - pentru Colegiul de calificare.
c) 3 membri aleşi numai de procurorii de la Procuratura Generală din rândul
lor - pentru Colegiul disciplinar;
d) 6 membri aleşi numai de procurorii de la procuraturile teritoriale şi de la
cele specializate din rândul lor - pentru Colegiul disciplinar.
Potrivit pct.2.11 din Regulament cererile şi actele candidaţilor se înaintează
de către colectivele de muncă din cadrul Procuraturii Republicii Moldova în baza
unui proces-verbal şi se depun la Comisia de alegeri, însoţite de acordul
candidatului, curriculum vitae, un proiect privind principalele obiective pe care le
vor urmări procurorii în cazul alegerii în calitate de membru al organului de
autoadministrare, o declaraţie cu privire la venituri şi proprietate, precum şi o
declaraţie de interese personale actualizate.
Conform hotărârii consiliului nr.12-271/13 din 19.11.13, cererile şi actele
candidaţilor pentru accederea în Consiliul Superior al Procurorilor, Colegiul de
Calificare şi Colegiul disciplinar se înaintează Comisiei de alegeri, începând cu 21
noiembrie 2013, până la 06 decembrie 2013. Vor fi luate în considerare doar
cererile şi actele candidaţilor depuse la Comisie în termenul indicat mai sus.
Comisia de alegeri îşi va desfăşura activitatea în sediul Procuraturii
Generale, mun.Chişinău, str.G.Bănulescu – Bodoni 26, biroul 44.
Potrivit Regulamentului, fiecare procuror îşi poate exercita dreptul de vot
personal, iar eliberarea buletinelor de vot se va face la prezentarea legitimaţiei de
serviciu sau a buletinului de identitate.
Adunarea Generală a Procurorilor din 20 decembrie 2013 va începe la
ora 10.00 la Filarmonica Naţională, str.Mitropolit Varlaam 78, mun.Chişinău,
cu înregistrarea participanţilor între orele 09.00 – 09.45.
Prezentul anunț este publicat pe pagina Web a Procuraturii.
Conducătorii subdiviziunilor Procuraturii Generale, procurorii teritoriali şi
specializaţi vor aduce la cunoştinţa colectivelor de muncă conţinutul avizului.
Cu respect,
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

