Ordinea de zi
a şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor
din 30.03.2010 ora 14.00
1.
Cu privire la aprobarea hotărârii despre completarea Regulamentului
Consiliului Superior al Procurorilor.
Raportor – Iurie Garaba
2.
Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 19.02.2010, în
privinţa procurorului în procuratura r-lui Vulcăneşti, Veaceslav Dandeş.
Raportor – Gheorghe Leiciu
3.
Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 19.02.2010, în
privinţa procurorului în secţia nr.1, Direcţia control a urmăririi penale, Ştefan
Şaptefraţ.
Raportor – Iurie Garaba
4.
Cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 19.02.2010, în
privinţa procurorului în procuratura r-lui Rîşcani, Marian Ramaşcan.
Raportor – Mihai Vinogradov
5.
Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 12.03.2010 în
privinţa procurorului în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău, Sergiu Canţer.
Raportor – Valeriu Zubco
6.
Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 12.03.2010 în
privinţa procurorului, şef-interimar al secţiei nr.1 din cadrul Direcţiei control al
urmăririi penale, Iurie Ghervas.
Raportor – Valeriu Zubco
7.
Cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 12.03.2010 în
privinţa procurorului în procuratura r-lui Criuleni, Alexandru Machidon.
Raportor – Nicolae Geru
8.
Cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din 10.03.2010
privind promovarea examenului de capacitate de către unii procurori pentru
suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratură.
Raportor – Andrei Negru
9.
Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de
procuror şef în procuraturile raioanelor Briceni, Criuleni, Donduşeni, Sîngerei,
precum şi pentru suplinirea funcţiilor vacante de adjunct al procurorului
sect.Centru mun.Chişinău, adjunct al procurorului r-lui Taraclia.
Raportor – Iurie Garaba

10.

Cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei de procuror.
Raportor – Valeriu Zubco

11. Cu privire la raportul procurorului, şef-interimar al Direcţiei control al
urmăririi penale Ruslan Popov, privind delegarea procurorului în procuratura
Ştefan Vodă Silvian Mahu, pentru exercitarea atribuţiilor în secţia nr.2 din cadrul
Direcţiei control al urmăririi penale pe termen de o lună.
Raportor – Gheorghe Leiciu
12. Cu privire la raportul procurorului Cornelia Vicleanschi, şef al secţiei
generale, privind prelungirea delegării în secţie a procurorului în procuratura
sect.Botanica mun.Chişinău, Lorenta Gorea, pentru organizarea audienţei
cetăţenilor.
Raportor – Iurie Garaba
13. Cu privire la demersul şefului secţiei personal, Isai Sîrcu, privind dispunerea
exercitării interimatului funcţiei de procuror al mun.Chişinău de către procurorul
adjunct al mun.Chişinău Vitalie Apostu, în legătură cu acordarea concediului
medical procurorului şef, Sergiu Croitor.
Raportor - Iurie Garaba
14. Cu privire la cererea procurorului în procuratura r-lui Străşeni, Veaceslav
Toderiţă, privind transferarea în funcţia de procuror în procuratura r-lui Ungheni,
unde are viză de domiciliu.
Raportor – Iurie Garaba
15. Cu privire la examinarea prezentărilor privind aplicarea măsurilor de
încurajarea în privinţa procurorului militar Cahul, Vitali Covaliov, procurorului
adjunct al procuraturii Anticorupţie, Vasili Leviţki, Roman Dorogan, procuror
interimar al r-lui Anenii Noi.
Raportor – Igor Serbinov
16. Cu privire la raportul procurorului Eduard Varzar, şef al secţiei combaterea
corupţiei a procuraturii Anticorupţie, privind transferul în funcţia de procuror în
serviciul reprezentare a învinuirii în Curtea de Apel Chişinău, din cadrul Direcţiei
judiciare.
Raportor – Igor Serbinov
17.

Diverse.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

Ordinea de zi (suplimentar)
a şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor
din 30.03.2010 ora 14.00
1.
Cu privire la delegarea procurorului Radu Dumneanu, şef-adjunct interimar
al secţiei conducere a urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău, pentru
exercitarea atribuţiilor de procuror în procuratura r-lui Briceni, pe termen de o
lună.
Raportor - Iurie Garaba
2.
Cu privire la prelungirea delegării procurorilor Octavian Nărea, Denis
Rotaru şi Sergiu Catan, pentru exercitarea atribuţiilor în secţia exercitare a
urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale.
Raportor - Iurie Garaba
3.
Cu privire la delegarea procurorului Ruslan Toma, şef-adjunct interimar al
secţiei conducere a urmăririi penale în organele centrale al MAI şi SV, pentru
exercitarea atribuţiilor în funcţia de şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi
penale în procuratura mun.Chişinău, pe termen de o lună.
Raportor - Valeriu Zubco
4.
Cu privire la delegarea procurorului Viorel Morari, şef al secţiei conducere a
urmăririi penale în CCCEC a procuraturii Anticorupţie, pentru exercitarea
atribuţiilor de şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale în organele
centrale ale MAI şi SV, pe termen de o lună.
Raportor - Valeriu Zubco
5.
Cu privire la cererea procurorului Igor Popa, şef al secţiei exercitare a
urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale, privind eliberarea
din funcţia deţinută şi menţinerea lui în funcţia de procuror în secţia exercitare a
urmăririi penale pe cauze excepţionale.
Raportor - Valeriu Zubco
6.
Cu privire la dispunerea interimatului pentru îndeplinirea atribuţiilor de şef
al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale din cadrul Procuraturii
Generale de către şeful adjunct al secţiei menţionate Cornel Bratunov, pînă la
suplinirea funcţiei vacante.
Raportor - Valeriu Zubco
7.
Cu privire la conferirea gradului de clasificare procurorului Andrei Pîntea,
prim-adjunct al Procurorului General.
Raportor - Valeriu Zubco
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

