Asociaţia Obştească a Veteranilor Procuraturii din Moldova acţionează.
Asociaţia Obştească a Veteranilor Procuraturii din Moldova fondată la 28 aprilie
2005 îşi desfăşoară activitatea sa conform Statutului Asociaţiei şi legislaţiei în vigoare.
Conducerea şi organizarea permanentă este îndreptată de către Consiliul Asociaţiei
alcătuit din 13 membri.
Preşedintele Consiliului este ex Procurorul General al Republicii Moldova dl.
Dumitru Postovan, Prim vice preşedinte al Consiliului dl. Petru Bobu, locţiitori d-nii
Mihail Gusca şi Natalia Macarova. Secretarul responsabil al Consiliului este dl. Nicolae
Televco. Membri al Consiliului au fost aleşi d-nii Ion Mîţu, Vasile Pener, Liudmila
Cebanica, Iosif Mardari, Raisa Guzun, Ştefan Grădinari şi Constantin Gîlcă Isai Sîrcu.
În decursul celor cinci ani de activitate au fost convocate două adunări generale
ale membrilor Asociaţiei, întîlniri cu veteranii procuraturii în fiecare an de Ziua
Procurorului, de Ziua Victoriei asupra fascizmului şi de Ziua oamenilor de vîrstă
înaintată, declarată de către ONU.
În aceste zile marcante se organizează discuţii între veterani şi procurorii în
funcţie în decursul cărora se abordează problemele pentru îmbunătăţirea atît a cadrului
legislativ, cît şi a activităţii organelor procuraturii.
Consiliul Asociaţiei în fiecare an felicită femeile cu Ziua internaţională de 8
martie. Acestora li se înmînează suvenire sau ajutor material. Fiecare membru al
Asociaţiei este felicitat la datele marcante de 60, 65, 70 ani...cu înmînarea unei adrese
jubiliare semnată de către Procurorul General şi Preşedintele Asociaţiei. Totodată
jubiliarilor li se înmănează flori şi un mic ajutor material.
La data de 7 mai 2010 a fost organizată o întălnire a veteranilor de muncă a
procuraturii cu veteranii procurori participanţi la război, consacrată aniversării a 65 ani
de la Victoria asupra fascizmului în cel de al doilea păzboi mondial.
Pentru a felicita veteranii de război în sala Colegiului Procuraturii Generale sau
adunat peste 80 de procurori pensionari. În prezenţa lor au fost felicitaţi veteraniiparticipanţi la război Gheorghe Jitari ex Prim adjunct al Procurorului
R.S.S.Moldoveneşti, foşti procurori de secţie Mihail Gusca şi Evghenii Ochişev.
Prim adjunct al Procurorului General Andrei Pîntea a înmînat participanţilor la
război cîte o adresă de felicitare, flori, cadouri şi afutor material. Veteranii de război
deasemenea au fost felicitaţi de către Preşedintele Asociaţiei dl. Dumitru Postovan, dl.
Eugen Rusu – Adjunct al Procurorului General, dl. Nicolae Ursu – ex Prim Adjunct al
Procurorului General.
La această întîlnire solemnă a fost demonstrat un film documentar creat de
membrul Asociaţiei Iacob Cupcic despre veteranii procurori- participanţi la război, care
au activat în organele procuraturii din Moldova, dar care azi nu mai sînt cu noi. ( de
arătat 3-4 fotografii de la şedinţa solemnă din 07.05.2010 ).
După şedinţa solemnă toţi veteranii procuraturii au plecat la Complexul Memorial
„Eternitate” unde au păstrat un moment de reculegere pentru cei căzuţi pe cîmpurile de
luptă în Războiul prntru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 şi au depus flori.
(4-5 fotografii )
S-a încheiat întîlnirea solemnă cu o masă festivă în pădurea din satul Bardar
raionul Ialoveni, care a fost organizată cu ajutorul a mai mulţi sponsori.
Mihail Gusca.

