HOTĂRÂREA nr.12-112/17
cu privire la propunerea despre conferirea
Crucii „Pentru Merit” de clasa I
10 august 2017

mun.Chişinău

Examinând demersul dnei Carolina Vidraşcu-Brînză, procuror-şef interimar al Secţiei
politici, reforme şi management al proiectelor, despre încurajarea dlui Nicolae Tabuncic, în
legătură cu împlinirea a 65 de ani, audiind informaţia dlui Eduard Harunjen, Consiliul
Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
În adresa Consiliului Superior al Procurorilor a parvenit demersul dnei Carolina
Vidraşcu-Brînză, procuror-şef interimar al Secţiei politici, reforme şi management al
proiectelor, cu privire la conferirea Crucii „Pentru Merit” de clasa I dlui Nicolae Tabuncic,
procuror în cadrul aceleiaşi Secţii, în semn de recunoştinţă şi înaltă apreciere pentru
îndeplinirea ireproşabilă a obligaţiilor de serviciu, exercitate pe parcursul activităţii; pentru
merite deosebite şi realizări importante în vederea perfecţionării legislaţiei naţionale,
ajustarea acesteia la standardele europene şi internaţionale; aportul considerabil la pregătirea
cadrelor de procurori; pentru calităţile profesionale şi personale înalte, precum şi în legătură
cu împlinirea a 65 de ani şi atingerea plafonului de vârstă pentru exercitarea funcţiei de
procuror.
Analizând propunerea înaintată, Consiliul reţine că, potrivit pct.4.2 din Regulamentul
cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor
Procuraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din
22.12.2016, Crucea „Pentru Merit” este distincţia supremă a Procuraturii şi se acordă,
indiferent de vechimea în muncă, pentru organizarea şi dirijarea excelentă și îndelungată a
activităţii; pentru vitejie si spirit de sacrificiu manifestate la apărarea drepturilor şi
libertăţilor constituţionale şi intereselor legitime ale cetăţenilor în condiţii ce comportă
risc sporit pentru viață si sănătate; pentru executarea ireproşabilă a obligaţiilor de
serviciu şi a celei civice, pentru acţiuni ce denotă spirit de iniţiativă, întreprinse în vederea
prevenirii şi combaterii criminalităţii; etc.
Potrivit art.35 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, măsurile de încurajare se
aplică prin Ordinul Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.
În ședința plenară din 10.08.2017 Consiliului Superior al Procurorilor a admis unanim
candidatura dlui Nicolae Tabuncic, în vederea conferirii Crucii „Pentru Merit” de clasa I.
Domnul Nicolae Tabuncic activează în sistemul Procuraturii timp îndelungat – 34 de
ani, începând cu 1 august 1983. D-lui a deținut mai multe funcții de procuror conducător,
inclusiv în cadrul Procuraturii Generale: prim-adjunct al procurorului mun.Chişinău, şef al
Secţiei supraveghere generală, adjunct al Procurorului General, şef al Secţiei personal, şefadjunct al Secţiei securitate internă, etc.
La data de 17.08.2017 domnia sa va atinge vârsta de 65 de ani.
Pe parcursul activității în organele procuraturii dl Nicolae Tabuncic a fost apreciat
pentru profesionalism, exigenţă, principialitate și aptitudini organizatorice.
Pentru îndeplinirea ireproșabilă a obligațiilor de serviciu, dl Nicolae Tabuncic a fost
stimulat de mai multe ori prin Ordinele Procurorului General, iar prin Decretul Președintelui
Republicii Moldova nr. 829-VII din 18.10.2013, dlui Nicolae Tabuncic i-a fost conferită
distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”.

În baza celor expuse, conform prevederilor art.35 alin.(1) lit.d) şi alin.(2), art.77 și
art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, pct.4.2 şi 4.12, pct.5.1 din
Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea
distincţiilor Procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A lua act de demersul dnei Carolina Vidraşcu Brînză, procuror-şef interimar al
Secţiei politici, reforme şi management al proiectelor, cu privire la încurajarea dlui Nicolae
Tabuncic, procuror în cadrul aceleiaşi secţii.
2. A propune Procurorului General încurajarea procurorului Nicolae Tabuncic, prin
conferirea Crucii „Pentru Merit” de clasa I, pentru merite în serviciu, succese deosebite în
domeniul de activitate al Procuraturii şi împlinirea vârstei de 65 de ani.
3. Prezenta Hotărâre se înaintează Procurorului General pentru examinare.
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:
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Numele și prenumele

1

CEBOTARI Vladimir

2

FORTUNA Ghenadie

3

HADÎRCĂ Igor

4

HARUNJEN Eduard

5

MARIŢ Alexandru

6

MAȘNIC Eduard

7

MICU Victor

8

MOROZ Remus

9

POPOV Ruslan

10

STOINOV Vasili

11

TUREAC Viorel
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Semnătura

Mircea ROȘIORU

