
H O T Ă R Â R E A nr.2-110/14 
cu privire la propunerea despre încurajarea procurorului Vitalie Busuioc 

 

19 iunie 2014                                                                                     mun.Chişinău 
 
 Examinând prezentarea cu privire la încurajarea procurorului Vitalie 
Busuioc pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi 
operativitate, audiind informaţia dlui Viorel Tureac, Consiliul Superior al 
Procurorilor –   

 
C O N S T A T Ă: 

 
Conform art.59 din Legea cu privire la Procuratură, procurorii pot fi 

încurajaţi pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru iniţiativă, 
operativitate, precum şi pentru alte merite relevante în serviciu, prin ordinul 
Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. 

În acest context, la 25.04.2014 a fost înregistrată prezentarea domnului 
Nicolae Chitoroagă, şef al Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale, 
privind încurajarea procurorului Vitalie Busuioc prin conferirea gradului de 
clasificare consilier juridic de rangul III. 

Consiliul reţine că procurorul Vitalie Busuioc a fost numit în funcţia de 
procuror în Secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV 
conform ordinului Procurorului General nr.704–p din 19.07.2011. Ultimul grad de 
calificare „jurist de rangul al II-lea” i-a fost acordat în temeiul ordinului 
Procurorului General nr.551-p din 15.06.2011. 

  Potrivit art.46 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, termenul de 
deţinere a gradului de clasificare jurist de rangul al II-lea este 3 ani. 

  Totodată, potrivit art.51 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, 
Procurorul General are dreptul să acorde înainte de termen, pentru acţiuni pătrunse 
de spirit de sacrificiu, pentru exercitare exemplară a obligaţiilor de serviciu şi 
pentru succese remarcabile în activitatea de consolidare a legalităţii şi de 
combatere a criminalităţii, următorul grad de clasificare. 

  Studiind propunerea înaintată, ţinând cont de avizele consultative ale Secţiei 
securitate internă, ale Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar, luând în 
consideraţie rezultatele activităţii desfăşurate pe parcursul anului curent, calităţile 
profesionale şi morale ale procurorului Vitalie Busuioc, Consiliul Superior al 
Procurorilor consideră că, propunerea cu privire la încurajarea domnului Busuioc  
este întemeiată şi urmează să fie admisă. 

În conformitate cu prevederile art.59 alin.(1) lit.d), art.82 alin.(2) lit.c), 
art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor : 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A lua act de demersul procurorului Nicolae Chitoroagă cu privire la 

încurajarea procurorului Vitalie Busuioc. 



2.  A propune Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la 
încurajarea procurorului în Secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale 
ale MAI şi SV Vitalie Busuioc prin conferirea gradului de clasificare consilier 
juridic de rangul al III-lea. 
 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor            Mircea Roşioru 
 


