ADOPTAT
prin Hotărîrea
Adunării Generale a Procurorilor
nr.3 din 27 mai 2016
REGULAMENTUL
ADUNĂRII GENERALE A PROCURORILOR
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
1. Adunarea Generală a Procurorilor reprezintă organul suprem de autoadministrare
al procurorilor.
2. Adunarea Generală a Procurorilor (în continuare, Adunarea Generală) se
constituie din procurorii în exerciţiu din cadrul Procuraturii.
3. Activitatea Adunării Generale este reglementată de Legea cu privire la
Procuratură nr.3 din 25 februarie 2016 şi prezentul Regulament.
4. Hotărîrile adoptate de către Adunarea Generală, pe domeniile sale de competenţă,
sunt obligatorii şi executorii pentru organele de autoadministrare ale Procuraturii
şi pentru procurori.
5. Se interzic orice restricţii directe sau indirecte ale drepturilor procurorilor de a
participa la alegeri şi de a fi ales, cu excepţia cazurilor stabilite de Legea cu
privire la Procuratură nr.3 din 25 februarie 2016 (în continuare Lege) şi prezentul
Regulament.
6. Hotărîrile din cadrul Adunării Generale se iau în baza principiului
autoadministrării procurorilor, al transparenței, responsabilității şi legalității.

CAPITOLUL II. Competenţele Adunării Generale a Procurorilor
7. Adunarea Generală are următoarele competenţe:
a) aprobă ordinea de zi a Adunării Generale;
b) alege, din rîndul procurorilor, membrii Consiliului Superior al Procurorilor și
ai Colegiului de selecţie şi carieră, Colegiului de evaluare a performanţelor
procurorilor şi ai Colegiului de disciplină şi etică, precum și stabilește ordinea
supleanților lor;

c) ia act, audiază şi dezbate raportul despre activitatea Procuraturii, prezentat de
către Procurorul General şi, după caz, formulează recomandări;
d) ia act, audiază şi dezbate raportul despre activitatea Consiliului Superior al
Procurorilor, prezentat de către președintele Consiliului şi, după caz,
formulează recomandări;
e) dezbate prioritățile privind activitatea Procuraturii pentru anul următor
prezentate de către Procurorul General, după consultarea acestora cu Consiliul
Superior al Procurorilor şi, după caz, formulează recomandări;
f) aprobă Codul de etică al procurorilor și modificările la acesta;
g) adoptă, completează și modifică Regulamentul Adunării Generale a
Procurorilor;
h) examinează și decide asupra altor chestiuni de importanţă majoră pentru
activitatea Procuraturii.
8. Toate hotărîrile Adunării Generale se iau prin vot. Votul deschis sau public se
poate face personal, prin ridicarea mîinii. Votul secret se exercită personal, în
condiții de confidențialitate și se exprimă prin intermediul buletinelor de vot.

CAPITOLUL III. Forma şi termenele de convocare a Adunării Generale
9. Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, nu mai tîrziu de 1 martie, de către
Consiliul Superior al Procurorilor.
10. Adunarea Generală poate fi convocată și în cazuri excepționale, din inițiativa
Procurorului General, a Consiliului Superior al Procurorilor ori a unei treimi din
procurorii în exerciţiu, în scopul examinării chestiunilor de importanță majoră
pentru activitatea Procuraturii, fie la intervenirea, înainte de termen, a vacanţei
mandatului de membru ales.
11. Anunțul privind data ședinței ordinare a Adunării Generale, proiectul de agendă a
ședinței și materialele ce urmează a fi examinate în cadrul ședinței se publică pe
paginile web oficiale ale Procuraturii Generale și Consiliului Superior al
Procurorilor cu cel puțin o lună înainte de data ședinței. Anunțul urmează a fi
transmis subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale și
specializate şi se aduce la cunoştinţa tuturor procurorilor prin intermediul
procurorilor șefi.

12. Propunerile de modificare sau de completare a ordinii de zi a Adunării Generale
se admit atît înainte de ședință, cît și pe parcursul ședinței.
13. Iniţiativele de convocare a şedinţei extraordinare a Adunării Generale de către
Procurorul General ori de către 1/3 (o treime) din procurorii în exerciţiu se
înregistrează la secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor, care organizează
convocarea Adunării Generale conform procedurii stabilite la punctul 14.
14. În cazul convocării Adunării Generale la iniţiativa unei treimi din procurorii în
exerciţiu, Consiliul Superior al Procurorilor verifică legalitatea (numărul
iniţiatorilor şi autenticitatea semnăturilor) şi temeinicia (dacă chestiunea este de
importanţă majoră pentru activitatea procuraturii) cererii de convocare, conform
modelului din Anexa nr.1.
15. În cazul expirării mandatelor membrilor procurori ai Consiliului Superior al
Procurorilor sau colegiilor acestuia, Consiliul stabileşte şi anunţă data convocării
şedinţei ordinare a Adunării Generale cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea
mandatului.
16. Anunţul pentru organizarea alegerilor cuprinde următoarea informație:
a) data şi locul emiterii anunțului;
b) iniţiatorul convocării Adunării Generale;
c) locul, data şi ora desfăşurării Adunării Generale;
d) proiectul ordinii de zi;
e) informaţia cu privire la locul unde se depun cererile şi actele candidaţilor
pentru alegeri;
f) termenul limită pentru depunerea cererilor şi actelor candidaţilor;
g) datele de contact ale Comisiei de organizare a alegerilor (în continuare
Comisie de organizare).
17. Adunarea Generală este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a
procurorilor în exercițiu. În cazul în care numărul participanților nu întrunește
acest procent, se va convoca o nouă Adunare Generală în termen rezonabil.
Același cvorum este necesar și pentru desfășurarea ședințelor extraordinare ale
Adunării Generale.

CAPITOLUL IV. Modul de desfăşurare a Adunării Generale

18. În ziua convocării, pînă la începerea şedinţei Adunării Generale, subdiviziunea
personal (resurse umane) a Procuraturii Generale asigură înregistrarea sub
semnătură a procurorilor în exercițiu, participanţi la şedinţă, la locul desfăşurării
acesteia, conform Anexei nr.2.
19. Ședința Adunării Generale se deschide de către președintele Consiliului Superior
al Procurorilor, prin onorarea Drapelului şi a Imnului de Stat al Republicii
Moldova.
20. În caz de necesitate, la propunerea președintelui Consiliului Superior al
Procurorilor, cu votul majorității membrilor prezenți, sunt aleși numărătorii pe
sectoare din rîndul procurorilor prezenți.
21. Președintele și secretarul ședinței se aleg de către Adunarea Generală la
propunerea procurorilor prezenți în ședință, cu votul deschis al majorității simple
a acestora. Candidaturile preşedintelui de şedinţă şi a secretarului Adunării
Generale se înaintează de către procurorii participanţi la Adunarea Generală. Pînă
la începerea procesului de vot, președintele Consiliului Superior al Procurorilor
verifică acordul persoanei (persoanelor) propuse pentru președenția Adunării
Generale și, corespunzător, a secretarului. În cazul în care nici unul dintre
candidaţi nu acumulează numărul necesar de voturi, este organizat un al doilea tur
de votare între primii doi candidaţi care au acumulat cel mai mare număr de
voturi.
22. După alegerea preşedintelui şi a secretarului şedinţei Adunării Generale,
preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor transmite conducerea şedinţei
preşedintelui ales de Adunare.
23. Pentru organizarea procedurii de alegere a procurorilor în Consiliul Superior al
Procurorilor și în colegiile sale, Adunarea Generală desemnează, cu majoritate de
voturi, comisii speciale provizorii, a căror componență și activitate se stabilesc
prin prezentul Regulament.
24. Pînă la Adunarea Generală, Consiliul Superior al Procurorilor formează Comisia
de organizare. Adunarea Generală desemnează, cu majoritate de voturi, Comisia
de alegeri şi Comisia de examinare a contestaţiilor (în continuare Comisia de
contestații).
25. Procurorii participanţi la Adunarea Generală sunt obligaţi să respecte ordinea
publică şi etica profesională. La solicitarea președintelui Adunării Generale, a
secretarului acesteia, a președintelui Comisiei de alegeri sau președintelui
Comisiei de contestații, Inspecţia procurorilor va documenta semnalele despre

împiedicarea activității lor, inclusiv de tulburare a ordinii de desfăşurare a
şedinţei sau, după caz, încălcare a eticii profesionale.
CAPITOLUL V. Alegerile membrilor procurori în Consiliul Superior al
Procurorilor şi colegiile sale

Secțiunea 1. Organizarea alegerilor
26. Consiliul Superior al Procurorilor formează Comisia de organizare, care este
compusă din 5 procurori, după cum urmează: 1 de la Procuratura Generală, 1 de
la procuraturile specializate și 3 de la procuraturile teritoriale.
27. Prima şedinţă a Comisiei de organizare este convocată de către preşedintele
Consiliului Superior al Procurorilor. Membrii comisiei vor alege preşedintele şi
secretarul acesteia prin votul majorității membrilor.
28. Comisia de organizare este deliberativă dacă la ea participă cel puțin trei
membri. Toate hotărîrile sînt luate cu votul majorităţii membrilor Comisiei.
29. Comisia de alegeri este asistată în activitatea sa de personal auxiliar, numărul
căruia este stabilit de comisie după necesitate.
30. Lucrările Comisiei de organizare se consemnează în procese-verbale ale
şedinţelor.
31. Comisia de organizare este responsabilă de:
a) Înregistrarea candidaţilor şi verificarea corespunderii acestora criteriilor de
eligibilitate;
b) Întocmeşte lista finală a candidaţilor pentru Consiliu şi colegiile sale;
c) Întocmeşte şi tipăreşte buletinele de vot;
d) Asigură pregătirea listelor procurorilor în exercițiu şi materialelor aferente;
e) Asigură publicarea programelor de promovare ale candidaţilor pe pagina
web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor şi a Procuraturii Generale;
f) Asigură transmiterea tuturor documentelor şi materialelor Comisiei de
alegeri.
32. Comisia de organizare îşi încetează activitatea în momentul transmiterii
documentelor şi materialelor către Comisia de alegeri.

33. Procurorii, pentru a fi aleşi în calitate de membri ai Consiliului Superior al
Procurorilor sau colegiilor acestuia, se vor înscrie conform reprezentării stabilite
de art.69 alin.(3) şi art.83 alin.(1) lit.a) din Lege.
34. Procurorul candidat la funcţia de membru în Consiliu sau colegiile sale trebuie
să întrunească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să se bucure de o reputație ireproșabilă;
b) să nu dispună de sancțiuni disciplinare nestinse.
35. Membrii în exerciţiu ai Consiliului şi ai colegiilor sale pot candida la una din
funcţiile vacante în Consiliu şi colegii. În cazul obţinerii calităţii de membru al
Consiliului sau a unui colegiu, mandatul deţinut iniţial va înceta în condiţiile
articolului 76 alin.(1) lit.c) din Lege.
36. La depunerea dosarului de participare, candidatul va opta pentru o singură
funcţie electivă fie din cadrul Consiliului, fie din cadrul unuia dintre colegiile
sale.
37. Candidaturile pot fi înaintate individual sau de către un grup de procurori în
baza unei cereri de intenţie sau a unui proces-verbal, însoţit de acordul
candidatului şi se depun la Comisia de organizare.
38. Dosarul de participare al candidatului va conţine:
a) curriculum vitae;
b) un program privind principalele obiective pe care le urmărește în cazul
alegerii în calitate de membru al Consiliului sau, după caz, colegiului
acestuia.
39. Membrii Comisiei de organizare, ai Comisiei de alegeri și ai Comisiei de
contestații nu pot candida pentru nici o funcţie în cadrul Consiliului sau
colegiilor acestuia. Mandatul de membru al Comisiei de contestaţii este
incompatibil cu mandatul membrilor Comisiei de organizare şi ai Comisiei de
alegeri.
40. La expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor privind alegerea în
Consiliu şi colegiile sale, Comisia de organizare verifică dacă dosarele de
participare au fost depuse în termen şi dacă candidaţii îndeplinesc condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament.
41. Comisia de organizare respinge candidatura propusă, dacă se constată una din
următoarele situaţii:

a) cererea nu a fost depusă în termenul stabilit;
b) candidatul are sancţiuni disciplinare nestinse;
c) candidatul a fost neatestat sau atestarea în privința sa a fost amînată, cu
acordarea unui termen pentru repetarea procedurii;
d) performanţele candidatului au fost evaluate cu calificativele insuficient
sau, după caz, eşuat;
e) candidatul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 34, lit.a) din
prezentul Regulament.
42. Hotărîrea de respingere a candidaturii se comunică candidatului în termen de 3
(trei) zile lucrătoare.
43. Procurorul, a cărui candidatură a fost respinsă, poate depune o contestaţie la
Consiliul Superior al Procurorilor, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la
comunicarea hotărîrii de respingere.
44. Contestaţiile se soluţionează la prima şedinţă a Consiliului Superior al
Procurorilor organizată de la data sesizării. În cazul în care contestaţia este
întemeiată, Consiliul Superior al Procurorilor adoptă o hotărîre prin care dispune
Comisiei de organizare să-l înscrie pe procuror în lista candidaţilor pentru
alegeri în Consiliul Superior al Procurorilor sau, după caz, colegiul acestuia.
45. În cazul în care contestaţia este neîntemeiată, Consiliul Superior al Procurorilor
o respinge, indicînd motivele în baza cărora a fost respinsă. Hotărîrea se va
comunica în termen de 3 (trei) zile lucrătoare contestatarului.
46. Hotărîrile Consiliului Superior al Procurorilor privind soluționarea contestațiilor
şi cele neatacate ale Comisiei sunt definitive pentru procedura de alegere.
47. Lista candidaţilor care întrunesc condiţiile legale se aprobă prin vot deschis, cu
simpla majoritate, de către membrii Comisiei de organizare, se publică pe
pagina web oficială a Procuraturii Generale şi a Consiliului Superior al
Procurorilor şi se aduce la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor Procuraturii
Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate.
48. Comisia de organizare va elabora şi aproba forma buletinului de vot, candidaţii
fiind incluşi în buletin în ordine alfabetică.
49. Pentru alegerile în Consiliul Superior al Procurorilor şi fiecare dintre colegii vor
fi întocmite cîte un buletin de vot separat. Pentru alegerile în Consiliul Superior
al Procurorilor, candidaţii din rîndul procurorilor Procuraturii Generale vor fi

indicaţi într-o rubrică separată de candidaţii din rîndul procurorilor de la
procuraturile teritoriale şi specializate.
50. Numărul buletinelor de vot ce urmează a fi tipărite pentru fiecare categorie în
parte este egal cu numărul procurorilor cu drept de vot.
51. Buletinele de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al
Procurorilor, Colegiului de selecţie şi carieră, Colegiului de evaluare a
performanţelor procurorilor, Colegiului de disciplină şi etică vor fi tipărite de
culori diferite.
Secțiunea 2. Modul de desfășurare a alegerilor.
52. Membrii procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor şi ai colegiilor sale
sunt aleşi de Adunarea Generală în baza votului secret, direct şi liber exprimat.
53. Alegerile membrilor procurori în Consiliul Superior al Procurorilor şi colegiile
sale sunt organizate în condiţiile prezentului Regulament, de către Comisia de
alegeri.
54. În cadrul Comisiei de alegeri sunt aleşi 7 membri. Candidaturile membrilor
Comisiei de alegeri se înaintează, cu acordul persoanei, de către procurorii
prezenţi la Adunarea Generală. Fiecare candidat urmează a fi votat prin vot
deschis. Primii şapte candidaţi care au acumulat cel mai mare număr de voturi
sunt consideraţi membri desemnaţi ai Comisiei de alegeri.
55. Componenţa finală a Comisiei de alegeri este confirmată de către Adunarea
Generală, cu votul majorităţii procurorilor prezenţi la Adunarea Generală.
Preşedintele Comisiei de alegeri se alege de majoritatea membrilor comisiei.
56. În activitatea sa, Comisia de alegeri este asistată de personal auxiliar.
57. Alegerile se consideră validate dacă la vot a participat majoritatea simplă a
procurorilor prezenţi.
58. În ziua alegerilor se interzice agitaţia.

Secțiunea 3. Procedura de vot
59. În ziua alegerilor, înainte de începutul votării, urnele de vot se verifică şi se
sigilează de către preşedintele Comisiei de alegeri, în prezenţa participanților
Adunării Generale, cu întocmirea unui proces – verbal.

60. Eliberarea buletinelor de vot se va face contra semnătură, aplicată pe lista
procurorilor în exercițiu întocmită conform Anexei nr.3 al prezentului
Regulament, la prezentarea actului ce confirmă identitatea procurorului
(legitimaţie de serviciu ori buletinul de identitate).
61. Votarea are loc în cabina de votare prin imprimarea ştampilei „Votat” în dreptul
candidaţilor aleşi, care urmează să corespundă numărului de membri necesari
pentru componenţa Consiliului Superior al Procurorilor sau, după caz, colegiilor
acestuia.
62. Candidaturile membrilor Consiliului Superior al Procurorilor şi ai colegiilor se
votează de procurorii în exerciţiu, prezenţi la Adunarea Generală. După votare,
buletinele de vot se introduc în urna de votare.
63. Se interzice scoaterea buletinelor de vot din incinta sălii de votare sau
distrugerea/deteriorarea acestora.
64. Buletinele de vot nefolosite vor fi anulate de către Comisia de alegeri, înainte de
deschiderea urnelor, în prezenţa participanților Adunării Generale.
65. După finalizarea procedurii votării, buletinele de vot vor fi extrase din urna de
votare de către membrii Comisiei de alegeri şi se vor număra în aceiaşi zi în fața
participanților Adunării Generale.
66. Buletinul de vot va fi declarat nevalabil în cazul în care:
a) nu a fost votat nici un candidat;
b) au fost votaţi mai mulţi candidaţi decît sînt necesari pentru componenţa
organului respectiv;
c) opţiunea este neclară. În aceste cazuri, chestiunea se soluţionează prin
votul majorităţii simple a membrilor Comisiei de alegeri şi se
consemnează în procesul-verbal.
67. După numărarea buletinelor de vot, rezultatele votării se vor consemna de către
Comisia de alegeri în procesul-verbal.
68. Procesul-verbal privind rezultatele alegerilor va conţine: numărul total de
procurori înregistraţi la şedinţa Adunării Generale, numărul total de buletine
tipărite, numărul procurorilor care au primit buletine de vot, numărul total de
buletine anulate, numărul total de buletine de vot extrase din urna de votare,
numărul de buletine de vot declarate nule, numărul buletinelor de vot declarate

valabile şi numărul de voturi acumulate de către fiecare candidat, după caz, și
altă informație relevantă.
69. Desemnarea membrilor procurori aleşi ai Consiliului Superior al Procurorilor şi
ai colegiilor sale va avea loc potrivit procedurii prevăzute la art.69 alin.(5) şi
art.83 alin.(2) din Lege.
70. În cazul în care mai mulţi candidaţi dintre cei aflați la limita pragului de
accedere vor acumula un număr egal de voturi, Comisia de alegeri, în aceeaşi zi,
va organiza turul doi al alegerilor, conform prezentului Regulament, numai
pentru candidaţii cu acelaşi număr de voturi. Buletinele de vot vor fi tipărite pe
loc de către Comisia de alegeri.
71. Comisia de alegeri va decide validarea alegerilor printr-o hotărîre semnată de
preşedinte şi ceilalţi membri.
72. Rezultatele alegerilor vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor la şedinţa
Adunării Generale în ziua votării. Rezultatele alegerilor sunt supuse validării de
către Adunarea Generală, prin votul majorităţii simple a procurorilor prezenţi în
şedinţă, iar procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor va fi plasat pe
pagina web oficială a Procuraturii Generale şi a Consiliului Superior al
Procurorilor cel tîrziu în prima zi lucrătoare de la încheierea votării.
73. Procesul-verbal, semnat de către preşedintele Comisiei de alegeri, anexele
numerotate, cusute în borderou și sigilate se transmit în termen de 2 zile
lucrătoare secretariatului Consiliului Superior al Procurorilor pentru arhivare.
CAPITOLUL VI. Hotărîrile Adunării Generale
74. Hotărîrile Adunării Generale a Procurorilor se adoptă cu votul majorității simple
a procurorilor prezenți, fapt ce se consemnează într-un proces-verbal și se
semnează de către președintele și secretarul ședinței.
75. Hotărîrile cu privire la chestiunile enumerate la punctul 7, literele a), c) – g) se
iau prin votul deschis al majorităţii simple a procurorilor prezenţi la Adunarea
Generală. Hotărîrile cu privire la punctul 7, lit.b) se iau prin vot secret.
Hotărîrile cu privire la chestiunile enumerate la punctul 7, lit. h) se iau prin vot
deschis sau, după caz, prin vot secret, la decizia Adunării Generale.
76. Recomandările Adunării Generale privind chestiunile menţionate la punctul 7,
literele c) – e) se adoptă prin votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi.
77. La decizia Adunării Generale, pot fi adoptate prin vot secret și alte hotărîri decît
cele enumerate la punctul 75.

78. În termen de 20 de zile lucrătoare de la data desfășurării Adunării Generale,
recomandările, propunerile și întrebările înaintate în cadrul ședinței se
examinează de către entitatea căreia i-au fost adresate, care urmează să se
expună în privința acestora. Deciziile se publică pe paginile web oficiale ale
Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Procurorilor.
79. Hotărîrile Adunării Generale se publică pe paginile web oficiale ale Procuraturii
Generale și Consiliului Superior al Procurorilor în termen de pînă la 10 (zece)
zile lucrătoare de la data adoptării.
80. Regulamentele adoptate/aprobate de Adunarea Generală se publică pe paginile
web oficiale ale Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Procurorilor.

CAPITOLUL VII. Contestarea hotărîrilor
81. Orice hotărîre adoptată de către Comisia de alegeri poate fi contestată de către
orice persoană interesată, care se consideră lezată în drepturi şi poate proba
încălcarea dreptului pretins.
82. Comisia de contestații este formată din 3 membri, aleşi de către Adunarea
Generală potrivit procedurii stabilite pentru Comisia de alegeri la punctele 54-55
din prezentul Regulament.
83. După anunţarea rezultatelor de către preşedintele Comisiei de alegeri,
preşedintele Adunării Generale întreabă participanţii dacă se formulează
contestaţii. În caz afirmativ, contestaţia se depune în scris, imediat, împreună cu
documentele probatorii, la Comisia de contestații.
84. Comisia de contestații se întrunește de îndată pentru a examina contestaţia
depusă.
85. După deliberare, Comisia de contestații decide cu votul majorității, asupra
modalității de soluționare a contestației și comunică hotărîrea sa de îndată
părților interesate şi, după caz, participanţilor la Adunarea Generală.

CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
86. Întru executarea articolului 99, alin.(11), literele b) și c) din Lege, prezentul
Regulament intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe pagina web oficială
a Consiliului Superior al Procurorilor şi a Procuraturii Generale.

87. În caz de încetare a mandatului de membru al unuia dintre colegii sau Consiliu,
mandatul va fi continuat de către membrul supleant ales în condiţiile art.69 alin
(5) și 83 alin.(2) din Lege.
88. Mandatele membrilor procurori ai Colegiilor, aleşi în cadrul Adunării Generale
din 27 mai 2016, încep la data de 1 august 2016.
89. La momentul constituirii Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, acesta
va asista Comisia de organizare în exercitarea atribuțiilor sale.
90. Atribuțiile prevăzute la punctul 25 din Capitolul IV al prezentului Regulament,
pînă la crearea Inspecției procurorilor, vor fi exercitate de Secția securitate
internă a Procuraturii Generale.
91. Prevederea de la punctul 41, litera c) din Capitolul V, Secțiunea 1, se abrogă la
data de 1 august 2016.
92. Pentru şedinţa din 27 mai 2016, se va considera deliberativă şedinţa dacă la ea
vor participa 2/3 din procurorii în exerciţiu, în conformitate cu punctul 2.1. din
Regulamentul privind procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor
Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de Calificare și Colegiului
Disciplinar, aprobat prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12280/12 din 4 decembrie 2012, în vigoare la momentul constituirii Adunării
Generale.
93. La momentul aprobării prezentului Regulament, Regulamentul privind
procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al
Procurorilor, Colegiului de Calificare și Colegiului Disciplinar aprobat prin
hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-280/12 din 4 decembrie
2012 se abrogă.

Anexa 1
Consiliului Superior al Procurorilor

Model: Cerere de convocare a Adunării Generale a Procurorilor

Data______________
Locul_________________

În temeiul punctelor 10, 13-14 din Regulamentul Adunării Generale și a Legii
cu privire la Procuratură, solicităm convocarea Adunării Generale pentru
examinarea următoarelor chestiuni de importanță majoră pentru activitatea
procuraturii:
1.
2.
3.

Inițiativa de convocare a Adunării Generale extraordinare este subsemnată de
următorii procurori:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nume/Prenume

Funcția

Semnătura

Anexa 2
Model: Listă de înregistrare a participanților la Adunarea Generală a
Procurorilor
Data_______________
Locul___________________
LISTA de înregistrare a procurorilor în exercițiu la Adunarea Generală a
Procurorilor din data de ______
Nr.

Nume/Prenume

Funcția

Nr. buletinului
de identitate
sau
nr. legitimației
de serviciu

Semnătura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Președintele Comisiei de organizare a alegerilor

semnătură

Anexa 3
Model: Listă de eliberare a buletinelor de vot procurorilor în exercițiu la
Adunarea Generală a Procurorilor
Data_______________
Locul___________________
Nr.

Nume/Prenume

Funcția

Nr. buletinului
de identitate
sau nr.
legitimației de
serviciu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Președintele Comisiei de alegeri

semnătură

Președintele Adunării Generale

semnătură

Semnătura

