
HOTĂRÂREA nr.12-189/16 
cu privire la încurajarea unor procurori 

 
14 iulie 2016                                                                mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori şi audiind 
informaţia dlui Eduard Maşnic, Consiliul Superior al Procurorilor – 
 

C O N S T A T Ă: 
La secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor au fost înregistrate 

demersurile procurorului, șef al Secției judiciar-penală a Procuraturii Generale 
Vladimir Adam cu privire la încurajarea procurorilor în procuratura raionului Anenii 
Noi Dumitru Plămădeala și Viorel Gaina; demersul procurorului interimar al raionului 
Căușeni Ion Oboroceanu privind încurajarea procurorului Mihail Cebotari; demersul 
procurorului interimar al Procuraturii de transport Ștefan Șaptefraț privind încurajarea 
procurorilor Ion Negurița și Mircea Ciobanu și demersul procurorului mun.Chișinău 
Igor Popa privind  încurajarea procurorului Vladislav Guzic.  

În demersul dlui V.Adam se menționează că în cadrul exercitării urmăririi 
penale și susținerii acuzării de stat în cauza penală nr.2015250492, procurorii 
Dumitru Plămădeala și Viorel Gaina au manifestat inițiativă și sîrguinţă, avînd o 
atitudine conştiincioasă şi responsabilă, circumstanţe care au contribuit la 
pronunţarea în final a sentinţei de condamnare a inculpaților.    

 Consiliul a examinat, de asemenea, demersul cu privire la încurajarea 
procurorului în procuratura r-lui Căușeni Mihail Cebotari, încurajarea căruia se 
solicită, pentru profesionalismul şi promptitudinea manifestate în cadrul investigării 
cauzei penale nr.2016180099 și expedierii ei în instanța de judecată în termen restrîns. 

Din demersurile procurorului interimar al Procuraturii de transport Ștefan 
Șaptefraț, Consiliul a reținut că dl. Mircea Ciobanu, în calitate de adjunct interimar al 
Procuraturii de transport și-a exercitat exemplar atribuțiile de serviciu, manifestând 
profesionalism, inițiativă, operativitate și responsabilitate, inclusiv în organizarea 
activității subalternilor, iar procurorul Ion Negurița a efectuat un volum considerabil 
de muncă, exercitând urmărirea penală în cauze dificile și cu rezonanță socială sporită, 
care au fost expediate în instanța de judecată. 

În același rînd, din demersul procurorului mun.Chișinău Igor Popa Consiliul a 
constatat că procurorul Vladislav Guzic, activând în cadrul Secției exercitare și 
conducere a urmăririi penale, a efectuat un volum considerabil de muncă, obținînd 
indici cantitativi și calitativi înalți, inclusiv în cauze de o rezonanță socială sporită. 

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, Consiliul Superior al Procurorilor a susținut încurajarea procurorilor Dumitru 
Plămădeală, Viorel Gaina, Mihail Cebotari, Ion Negurița, Mircea Ciobanu și Vladislav 
Guzic. 

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: 
 

1.A lua act de demersurile și prezentările cu privire la încurajarea procurorilor 
Dumitru Plămădeală, Viorel Gaina, Mihail Cebotari, Ion Negurița, Mircea Ciobanu și 
Vladislav Guzic. 

A propune Procurorului General interimar încurajarea procurorilor, după cum 
urmează:  

- a-l decora cu Medalia „Pentru serviciu impecabil” de clasa II pe dl 
Mircea Ciobanu, procuror în Secția control al urmăririi penale și asistență 
metodică din cadrul Direcției control al urmăririi penale și asistență metodică a 
Procuraturii Generale; 
- a conferi gradul de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede 
funcţia: 
- consilier juridic de rangul al II-lea – dlui Vladislav Guzic, procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău; 
- a conferi, înainte de termen, gradul de clasificare: 
- consilier juridic de rangul al III-lea - dlui Ion Negurița, procuror în 

procuratura de transport;  
-  a decerna Diplomă de Onoare a Procuraturii de categoria I: 
- dlui Dumitru Plămădeală și dlui Viorel Găină, procurori în procuratura 

raionului Anenii Noi; 
- a decerna Diplomă de Onoare a Procuraturii de categoria a III-a: 
- dlui Mihail Cebotari, procuror în procuratura raionului Căușeni.   
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                Mircea Roşioru 


