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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!
Prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-112/16 din 22
aprilie 2016, s-a decis convocarea Adunării Generale a Procurorilor la 27 mai
2016.
În proiectul agendei sunt incluse următoarele chestiuni:
1. Aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Procurorilor;
2. Constituirea și aprobarea componenței comisiilor speciale pentru organizarea și
desfășurarea procedurii de alegeri;
3. Alegerea din rîndul procurorilor a membrilor Colegiului pentru selecția și
cariera procurorilor;
4. Alegerea din rîndul procurorilor a membrilor Colegiului de evaluare a
performanțelor procurorilor;
5. Alegerea din rîndul procurorilor a membrilor Colegiului de disciplină și etică;
6. Aprobarea Codului de etică și conduită al procurorului.
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) și b), art.98 alin.(11)
lit.c) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, pînă la intrarea în
vigoare a acesteea (1 august anul curent), Consiliul Superior al Procurorilor va
asigura constituirea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiului de
evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiului de disciplină și etică.
Fiecare Colegiu întrunește cîte 7 membri, dintre care: 5 aleși din rîndul
procurorilor de Adunarea Generală a Procurorilor și 2 reprezentanți ai societății
civile aleși de Consiliul Superior al Procurorilor prin concurs public.
În acest scop, călăuzindu-se de prevederile art.129 alin.(2) din Legea cu
privire la Procuratură nr.294 din 25.12.2008 şi pct.2.4, din Regulamentul privind
procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al

Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar, prin hotărîrea
Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-112/16 din 22 aprilie 2016, a fost
constituită Comisia de organizare a alegerilor, din componenţa căreia fac parte
procurorii:
- Anatolie Munteanu, procuror, şef-interimar al Secţiei asistenţă juridică
internaţională şi integrare europeană din cadrul Procuraturii Generale;
- Mihail Pascal, procuror, adjunct al procurorului sect.Rîşcani,
mun.Chişinău;
- Sergiu Bodorin, procurorul r-lui Orhei;
- Vitalie Gordilă, procuror, adjunct al procurorului r-lui Edineţ;
- Ion Covalciuc, procuror, adjunct al procurorului mun.Bălţi;
- Nicolai Levandovschi, procurorul r-lui Basarabeasca.
Potrivit pct.2.11 și 5.21 din Regulamentul privind procedura alegerii din
rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului
de calificare şi Colegiului disciplinar, cu completările și modificările din
22.10.2013, 19.11.2013 și 29.04.2016, candidaturile procurorilor în organele
colegiale indicate supra pot fi înaintate individual, în baza unei cereri de intenție
sau, după caz, de către un grup de procurori, fapt confirmat printr-un procesverbal, însoțit de acordul candidatului, și se depun la Comisia de organizare a
alegerilor.
Dosarul de participare a candidatului va conține:
a)
Curriculum vitae;
b)
Un program privind principalele obiective pe care le urmărește în
cazul alegerii în calitate de membru al Colegiului respectiv.
Cererea sau procesul–verbal trebuie să conțină mențiunea despre denumirea
colegiului pentru care este înaintată candidatura.
În conformitate cu hotărîrea Comisiei de organizare a alegerilor nr.2 din
29 aprilie 2016, dosarele candidaţilor pentru accederea în Colegiul pentru selecţie
şi cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor și
Colegiul de disciplină și etică, se înaintează Comisiei de alegeri, începând cu 4 mai
2016, pînă la 20 mai 2016 orele 17.00 și vor fi înregistrare în ordinea parvenirii lor
de către D-na Olga Ionaș - procuror, șef adjunct al secției asistență juridică
internațională și integrare europeană, la sediul Procuraturii Generale, mun.
Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 26, biroul 18.
Vor fi luate în considerare doar cererile şi actele candidaţilor depuse la
Comisie în termenul indicat mai sus.
La depunerea cererilor, candidații urmează să țină cont de condiţiile şi
restricţiile stabilite de Regulamentul privind procedura alegerii din rândul
procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de
calificare şi Colegiului disciplinar, cu completările și modificările din 22.10.2013,
19.11.2013 și 29.04.2016, Legii cu privire la Procuratură în vigoare, ce se
regăsesc și în Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, care urmează
a fi pusă în aplicare din 1 august anul curent :
- art.58 alin.(6), conform căruia procurorul sancţionat disciplinar sau care nu a

susţinut atestarea pentru funcţia deţinută nu poate fi promovat în serviciu sau ales
membru al unui organ colegial din cadrul Procuraturii în termen de un an de la data
emiterii deciziei de validare sau, după caz, prin care a fost examinată contestația,
de către CSP;
- nu poate fi solicitată suplinirea concomitentă a locurilor în diferite colegii;
- candidații la funcție trebuie să se bucure de o bună reputaţie.
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 27 mai 2016 va începe la ora 09.45 la
Palatul de Cultură a Feroviarilor, Sala Mare, pe adresa mun.Chișinău,
bd.Decebal, nr.2, cu înregistrarea participanţilor între orele 09.00 - 09.30.
Prezentul anunţ 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,
Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor
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