HOTĂRÂREA nr.12-88/16
cu privire la propunerea despre conferirea
Crucii „Pentru Merit” de clasa I
18 martie 2016

mun. Chişinău

Examinând propunerea preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor
Mircea Roşioru cu privire la încurajarea dlui Corneliu Gurin, ex - Procuror General,
Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
În şedinţa Consiliului Superior al Procurorilor a fost înaintat demersul cu privire
la încurajarea dlui Corneliu Gurin, ex-Procuror General pentru aportul adus la
elaborarea şi adoptarea cadrului normativ cu privire la Procuratură.
Din motivarea demersului Consiliul reţine că din momentul numirii în funcţie de
Procuror General la 18.04.2013, dl Corneliu Gurin a organizat şi desfăşurat o
activitate intensă de elaborare a proiectului noii Legi cu privire la Procuratură, scopul
principal al mandatului său fiind reformarea instituţiei Procuraturii.
În acest sens, dl Gurin a fost unul dintre reprezentanţii Moldovei la lucrările
Comisiei de la Veneţia, care a examinat proiectul de lege, apreciindu-l ca fiind unul
conform recomandărilor Consiliului Europei şi care exprimă cele mai bune practici
europene.
La 25 februarie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură finală
Legea cu privire la Procuratură, promulgată la 17 martie 2016 şi care va intra în
vigoare la 1 august 2016.
Potrivit pct.3.2 din Regulamentul cu privire la distincţiile Procuraturii, aprobat
prin ordinul Procurorului General nr.92/7 din 04.11.2010, Crucea „Pentru Merit” este
distincţia supremă a Procuraturii şi se conferă indiferent de vechimea în muncă,
inclusiv pentru organizarea şi dirijarea excelentă a activităţii și pentru realizări in
vederea perfecţionării legislaţiei naţionale, ajustarea acesteia la standardele
europene si internaţionale, etc.
Potrivit art.59 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, măsurile de
încurajare se aplică prin ordinul Procurorului General, la propunerea Consiliului
Superior al Procurorilor.
Luând în consideraţie organizarea şi dirijarea excelentă a activităţii procuraturii
în perioada mandatului, pentru realizări în vederea perfecţionării legislaţiei naţionale
şi ajustarea acesteia la standardele europene şi internaţionale, în speţă aportul adus la
elaborarea şi adoptarea Legii cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al
Procurorilor a decis acceptarea demersului cu privire la încurajare şi conferirea Crucii
„Pentru Merit” de clasa I dlui Corneliu Gurin, ex-Procuror General.

În baza celor expuse, conform prevederilor art.59 alin.(1) lit.g) şi alin.(2), art.82
alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, pct.3.2, pct.4.3 din
Regulamentul cu privire la distincţiile Procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor,
H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de demersul Preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor cu
privire la încurajarea dlui Corneliu Gurin, ex-Procuror General.
A propune Procurorului General-interimar încurajarea domnului Corneliu
Gurin, ex-Procuror General, prin conferirea Crucii „Pentru Merit” de clasa I.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
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