H O T Ă R Â R EA nr.12-89/17
cu privire la aprobarea modelului legitimației procurorului
19 iulie 2017

mun. Chişinău

Examinând chestiunea referitoare la aprobarea modelului legitimației
procurorului, audiind informaţia domnului Mircea Roşioru, Consiliul Superior al
Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 01.08.2016 a intrat în vigoare Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură. Articolul 64 alin.(1) și (2) al Legii prenotate, stipulează că la numirea în
funcţie a procurorului, acesta primeşte o legitimaţie al cărei model este aprobat de
Consiliul Superior al Procurorilor. Legitimaţia de procuror este eliberată de către
Procurorul General şi serveşte drept document ce confirmă identitatea şi funcţia
procurorului.
În conformitate cu prevederile art.8 al Legii nr.159 din 07.07.2016 cu privire la
procuraturile specializate, odată cu numirea în funcţie sau detaşarea la procuratura
specializată, procurorii, ofiţerii de urmărire penală, ofiţerii de investigaţii şi specialiştii
primesc legitimaţii al căror model se aprobă de Consiliul Superior al Procurorilor.
În cadrul şedinţei din 19 iulie 2017, dl Mircea Roşioru, preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor, a prezentat pentru dezbateri modelul noii legitimații a
procurorului, convenindu-se asupra faptului că legitimațiile procurorilor din
Procuratura Generală, procuraturile specializate și procuraturile teritoriale vor fi
identice.
În egală măsură, examinării a fost supus și modelul legitimațiilor pentru
personalul detașat al procuraturilor specializate: ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de
investigaţii şi specialişti.
Urmare a examinării proiectului, în conformitate cu prevederile art.64, art.77 și
79 din Legea cu privire la Procuratură, art.8 al Legii nr.159 din 07.07.2016 cu privire
la procuraturile specializate Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A aproba modelul legitimației procurorului (anexa nr.1).
2. A aproba modelul legitimației personalului detașat al procuraturilor
specializate: ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de investigaţii şi specialişti (anexa nr.2).
3. A pune în sarcina Direcției finanțe și administrare a Procuraturii Generale
realizarea procedurilor de confecționare a legitimațiilor procurorilor.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii,
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul Hotărâri.

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile împotriva
hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană vătămată într-un
drept al său, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care hotărârea vizată i-a
fost comunicată.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
Numele și prenumele
1

CEBOTARI Vladimir

2

FORTUNA Ghenadie

3

HADÎRCĂ Igor

4

HARUNJEN Eduard

5

MARIȚ Alexandru

6

MAȘNIC Eduard

7

MICU Victor

8

MOROZ Remus

9

POPOV Ruslan

10

STOINOV Vasili

11

TUREAC Viorel

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Semnătura

Mircea ROȘIORU

