HOTĂRÂREA nr. 12-227/14
cu privire la examinarea prezentării despre conferirea Medaliei
„Meritul Civic” procurorului Vladimir Adam
4 decembrie 2014

mun. Chişinău

Examinând prezentarea dlui Mircea Roşioru cu privire la conferirea Medaliei
„Meritul Civic” procurorului Vladimir Adam, Consiliul Superior al Procurorilor –
CONSTATĂ:
În cadrul şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor din 4 decembrie 2014,
domnul Mircea Roşioru, procuror, şef al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale,
preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, a înaintat o prezentare în vederea
propunerii candidaturii dlui Vladimir Adam pentru conferirea distincţiei de stat,
medalia „Meritul Civic”.
Datele invocate în prezentare atestă următoarea stare de fapt:
Dl Vladimir Adam activează în organele Procuraturii din 2 august 1990. Pe
parcursul celor peste 24 de ani de activitate, dl V.Adam a deţinut diferite funcţii:
stagiar al procurorului, ajutor al procurorului specializat şi de sector, procuror de
secţie şi procuror superior de secţie în Procuratura Generală, adjunct al procurorului
mun.Chişinău şi şef-adjunct secţie în Procuratura Generală. Începând cu 07.06.2010
deţine funcţia de procuror, şef al Secţiei judiciar-penale din cadrul Procuraturii
Generale.
În exerciţiul funcţiei s-a dovedit a fi un procuror care a manifestat
principialitate şi perseverenţă, neadmiţând fapte care ar discredita justiţia. Pe
parcursul activităţii a fost stimulat de mai multe ori prin ordine ale Procurorului
General.
În calitate de procuror conducător are o implicare deosebită în consolidarea
colectivului, promovează politici penale adecvate, care cu succes sunt aplicate în
practică de procurori.
Potrivit art.59 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, pentru merite
deosebite în serviciu, procurorii pot fi propuşi spre decorare cu distincţii de stat.
Propunerile de decorare cu distincţii de stat le înaintează Consiliul Superior al
Procurorilor.
Conform art.88 lit.a) din Constituţie, distincţiile de stat se conferă de
Preşedintele Republicii Moldova.
Apreciind profesionalismul, exigenţa şi principialitatea, activitatea îndelungată,
aptitudinile organizatorice, Consiliul Superior al Procurorilor a decis a propune
Preşedintelui Republicii Moldova candidatura dlui Vladimir Adam pentru conferirea
distincţiei de stat - Medalia „Meritul Civic”.
În baza celor expuse, conform prevederilor art.22 din Legea cu privire la
distincţiile de stat, art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova, art.59 alin.(3),
art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ş T E:
A propune Preşedintelui Republicii Moldova soluţionarea chestiunii cu privire
la conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Vladimir Adam, procuror, şef al
Secţiei judiciar penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Mircea Roşioru

