H O T Ă R Î R E A nr.12-217/16
cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind crearea unor
procuraturi teritoriale, stabilirea sediilor acestora, a circumscripţiilor în care
activează şi a numărului de personal
01 august 2016

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la avizarea proiectului de Ordin privind
crearea unor procuraturi teritoriale, stabilirea sediilor acestora, a circumscripţiilor în
care activează şi a numărului de personal, audiind informația dlui Procuror General
interimar Eduard Harunjen, Consiliul Superior al Procurorilor,–
C O N S T A T Ă:
Prin ordinul Procurorului General interimar nr.588-p din 27 mai 2016, avizat
în prealabil pozitiv prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-148/16
din 26 mai 2016, s-a reorganizat și stabilit structura procuraturilor specializate și
celor teritoriale, concomitent, începînd cu 01.08.2016 dispunîndu-se lichidarea
Procuraturilor de nivelul Curţii de Apel, a celor militare şi de transport.
Procurorul General interimar a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor cu un
proiect de ordin prin care solicită avizul pozitiv în vederea creării unor procuraturi
teritoriale, stabilirea sediilor acestora, a circumscripţiilor în care activează şi a
numărului de personal.
Astfel, se propune crearea Procuraturii de circumscripție Chișinău,
Procuraturii de circumscripție Bălți și Procuraturii de circumscripție Cahul, cu statut
de procuraturi teritoriale, care vor activa, corespunzător, în raza de circumscripţie a
Curţilor de Apel, după cum urmează:
a. Procuratura de circumscripție Chişinău (conform competenţei teritoriale a
Curţii de Apel Chişinău), cu reşedinţa în municipiul Chişinău și un număr de
12 procurori;
b. Procuratura de circumscripție Bălţi (conform competenţei teritoriale a Curţii
de Apel Bălţi), cu reşedinţa în municipiul Bălţi și un număr de 8 procurori;
c. Procuratura de circumscripție Cahul (conform competenţei teritoriale a Curţii
de Apel Cahul), cu reşedinţa în oraşul Cahul și un număr de 3 procurori.
Potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură,
structura procuraturilor teritoriale, precum şi reşedinţa acestora se stabilesc şi se
modifică de Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului Superior al
Procurorilor. Concomitent, art.11 alin.(1) lit.g) și art.70 alin.(1) lit.i) din legea
prenotată, stipulează că Procurorul General stabileşte, cu acordul scris al Consiliului
Superior al Procurorilor, structura internă a procuraturilor și numărul de procurori în
cadrul fiecărei procuraturi.
Din informația prezentată, consiliul reține că una dintre sarcinile de bază ale
organelor procuraturii este reprezentarea învinuirii în instanțele de judecată.
Structura existentă a organelor procuraturii permite a realiza sarcina de reprezentare
a învinuirii în instanțele de fond - judecătorii, prin intermediul procuraturilor
teritoriale și în Curtea Supremă de Justiție, prin Secția specializată a Procuraturii

Generale. În această ordine de idei, actuala structură a organelor procuraturii lasă
descoperită ce-a de-a doua verigă în lanțul justiției - Curțile de Apel.
Totodată, Consiliul reține că modelul de dispunere a obligației de reprezentare
a acuzării în Curțile de Apel procuraturilor mun.Chișinău, mun.Bălți și r-nului
Cahul nu poate fi aplicabil, or, procurorii din aceste procuraturi nu au statut de
procuratură ierarhică, în aspect procesual, în raport cu procurorii din celelalte
procuraturi teritoriale din circumscripțiile Curților de Apel Chișinău, Bălți și Cahul.
Pe de altă parte, acest model ar face inaplicabil institutul prezentării probelor
suplimentare în instanța de apel și al motivelor adăugătoare la cererea de apel
(art.402 alin.(4) Cod de procedură penală).
În altă ordine de idei, Consiliul reține că, pe lîngă activitatea de reprezentare a
învinuirii în instanțele de apel, cheltuieli suplimentare nejustificate, de resurse
umane și materiale, ar genera și activitățile de participare în ordine de recurs în
Curțile de Apel pe chestiunile reglementate de art.469 Cod de procedură penală.
În context, consiliul apreciază ca fiind benefică și funcțională inițiativa
Procurorului General interimar de creare a unor procuraturi, cu statut de procuraturi
teritoriale, în circumscripțiile Chișinău, Bălți și Cahul. Ca și notă de fundamentare,
consiliul reține că existența procuraturii de nivelul Curții de Apel Chișinău și a
procuraturii de nivelul Curții de Apel Bălți a fost considerată una justificată din
cauza volumului mare de lucru (a se vedea pct.62 al Concepției de reformă a
Procuraturii, aprobată prin Legea nr.122 din 03.07.2014) și că crearea acestor 3
procuraturi teritoriale nu ar justifica cheltuieli suplimentare în plan logistic.
Examinînd proiectul ordinului propus spre avizare, ținînd cont de necesitățile
reale ale organelor procuraturii, Consiliul susține proiectul elaborat.
Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.7 alin.(3), art.11
alin.(1) lit.g), art.70 alin.(1) lit.i), art.77 și art.79 din Legea nr.3 cu privire la
Procuratură din 25.02.2016, Consiliul Superior al Procurorilor,H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A aviza pozitiv proiectul de Ordin privind crearea procuraturilor teritoriale Procuratura de circumscripție Chișinău, Procuratura de circumscripție Bălți și
Procuratura de circumscripție Cahul, stabilirea sediilor acestora, a circumscripțiilor
în care activează și a numărului de personal.
2. A transmite prezenta hotărîre Procurorului General interimar în vederea semnării
ordinului și demararea procedurilor reglementate de legislația muncii, specifice
etapelor de reorganizare.
3. Hotărârea cu drept de atac conform art.79 din Legea cu privire la Procuratură.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
Numele și prenumele
1
Cebotari Vladimir
2

Fortuna Ghenadie

Semnătura
Absent
Semnat

3

Hadîrcă Igor

Semnat

4

Mariț Alexandru

Semnat

5

Mașnic Eduard

Semnat

6

Micu Victor

Semnat

7

Moroz Remus

Absent

8

Popov Ruslan

Absent

9

Stoinov Vasili

Semnat

10

Tureac Viorel

Semnat

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Mircea Roşioru

