
     HOTĂRÂREA nr.12-111/16 
cu privire la încurajarea procurorului Elena Panfil 

 
22 aprilie  2016                                                    mun. Chişinău 
 
 Examinând prezentarea procurorului, șef al Secției judiciar-penală a 
Procuraturii Generale Vladimir Adam cu privire la încurajarea procurorului Elena 
Panfil, Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

La Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor a fost înregistrat demersul 
procurorului, șef al Secției judiciar-penală a Procuraturii Generale Vladimir Adam cu 
privire la încurajarea procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chișinău Elena 
Panfil. 

Din demersul menționat Consiliul a reținut următoarele. 
Procurorul în procuratura sect.Centru, mun.Chișinău Elena Panfil a exercitat 

urmărirea penală în cauza penală nr.2012012120 pe faptul tentativei de omor 
intenţionat, din interes material, săvîrşit prin participaţie complexă, la comandă, de 
mai multe persoane, infracţiune prevăzută de art.art.42 alin.(3),(4),(5), 45 alin.(2), 
27,145 alin.(2) lit.a), b), i), p) Cod penal. 

Urmărirea penală s-a finalizat cu identificarea infractorilor și expedierea cauzei 
în instanța de judecată pentru examinare în fond. 

 Prin sentinţa Judecătoriei Centru, mun.Chişinău din 11.03.2016, inculpații - 7 
persoane, au fost recunoscuți vinovați în comiterea infracțiunilor incriminate și 
condamnați cu stabilirea pedepselor sub formă de închisoare pe termene cuprinse între 
3 ani și 15 ani. 

În demers se menționează că în cadrul exercitării urmăririi penale şi susţinerii 
acuzării de stat pe cauza penală nominalizată, procurorul Elena Panfil a manifestat 
sîrguinţă şi disciplină, avînd o atitudine conştiincioasă şi responsabilă faţă de 
exercitarea obligaţiilor de serviciu, circumstanţe care au contribuit la investigarea 
cauzei ce face parte din categoria celor de rezonanță sporită pentru societate și 
pronunţarea sentinţei de condamnare a inculpaților.    

În conformitate cu art.59 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru 
îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru iniţiativă, operativitate şi 
pentru alte merite relevante în serviciu procurorii pot fi încurajaţi. Conform alin.(2) 
din acelaşi articol, măsurile de încurajare se aplică prin ordin al Procurorului General, 
la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. 

 Luând în consideraţie exercitarea exemplară şi ireproşabilă a atribuţiilor de 
serviciu în cadrul exercitării urmăririi penale și judecării în instanța de judecată a 
cauzei penale, Consiliul Superior al Procurorilor a susținut încurajarea procurorului 
Elena Panfil cu Diplomă de onoare a Procuraturii de categoria I.  



În baza celor expuse, conform prevederilor art.59 alin.(1) lit.g) şi alin.(2), art.82 
alin.(1) 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: 
 

A lua act de prezentarea cu privire la încurajarea procurorului în procuratura 
sect.Centru, mun.Chișinău Elena Panfil. 
 A propune Procurorului General interimar încurajarea procurorului în 
procuratura sect.Centru, mun.Chișinău Elena Panfil prin conferirea Diplomei de 
onoare a Procuraturii de categoria I. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor        Mircea Roşioru 


