HOTĂRÂREA nr.12-207/16
cu privire la încurajarea unor procurori
28 iulie 2016

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori şi audiind
informaţia dlui Vasili Stoinov, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
La secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor a fost înregistrat demersul
procurorului mun.Bălți Viorel Tureac cu privire la încurajarea dlui Sergiu Marcauțan,
procuror în procuratura mun.Bălți.
În cadrul ședinței Consiliul a decis conexarea demersurilor cu privire la
încurajare înaintate de dl Marcel Dimitraș, președintele Asociației Sindicale de ramură
a angajaților organelor Procuraturii, cu privire la încurajarea procurorilor Andrei Balan
și Victor Comerzan, și demersul dlui Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior
al Procurorilor, privind încurajarea procurorilor Victor Ababii, Vasile Godoroja,
Natalia Cernous, Mihail Căpătici și Marina Cobzari.
În demersul privind încurajarea procurorului Sergiu Marcauțan se menționează
că numitul a înregistrat indici înalți calitativi și cantitativi, a manifestat
profesionalism, inițiativă, operativitate și responsabilitate, exercitînd exemplar
obligaţiile de serviciu, solicitîndu-se acordarea următorului grad de clasificare de o
treaptă mai înaltă decît prevede funcția – consilier juridic de rangul III.
Consiliul a examinat demersul cu privire la încurajarea procurorului în
Procuratura anticorupție Andrei Balan și procurorului raionului Briceni Victor
Comerzan pentru organizarea și dirijarea excelentă a activității, exercitarea exemplară a
atribuțiilor de serviciu pe parcursul a 20 de ani de activitate în Procuratură, prin
decorarea cu Medalia Pentru serviciu impecabil clasa I.
În același rînd, Consiliul a examinat demersul privind încurajarea dlui Victor
Ababii, procuror, șef al Secției securitate internă; dnei Natalia Cernous, procuror în
Secția securitate internă; dlui Vasile Godoroja, procuror, șef interimar al Secției
analitică și asistență metodică din cadrul Direcției control al urmăririi penale și
asistență metodică; dlui Mihail Căpătici, procuror în Secția analitică și asistență
metodică din cadrul Direcției control al urmăririi penale și asistență metodică și dnei
Marina Cobzari, procuror, șef al Secției personal din cadrul Procuraturii Generale,
pentru activitate îndelungată, profesionalism și îndeplinirea ireproșabilă a obligațiilor
de serviciu.
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 cele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor a susținut
încurajarea procurorilor Sergiu Marcauțan, Andrei Balan, Victor Comerzan, Victor
Ababii, Natalia Cernous, Vasile Godoroja, Mihail Căpătici și Marina Cobzari.
În baza celor expuse, conform prevederilor art.59 alin.(1) lit.d) și 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 prezentările cu privire la încurajarea procurorilor Sergiu Marcauțan,
Andrei Balan, Victor Comerzan, Victor Ababii, Natalia Cernous, Vasile Godoroja,
Mihail Căpătici și Marina Cobzari.
A propune Procurorului General interimar încurajarea procurorilor, după cum
urmează:
- a-i conferi gradul de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede
funcţia – consilier juridic de rangul al III-lea - dlui Sergiu Marcauțan,
procuror în procuratura mun.Bălți;
- a-i decora cu Medalia Pentru serviciul impecabil de clasa I pe procurorii:
Andrei Balan, procuror în Procuratura anticorupție;
Victor Comerzan, procuror al raionului Briceni;
Victor Ababii, procuror, șef al Secției securitate internă a Procuraturii Generale;
Natalia Cernous, procuror în Secția securitate internă a Procuraturii Generale;
Vasile Godoroja, procuror, șef interimar al Secției analitică și asistență metodică
din cadrul Direcției control al urmăririi penale și asistență metodică a
Procuraturii Generale;
Mihail Căpătici, procuror în Secția analitică și asistență metodică din cadrul
Direcției control al urmăririi penale și asistență metodică a Procuraturii
Generale.
- a o decora cu Medalia Pentru serviciul impecabil de clasa II pe dna Marina
Cobzari, procuror, șef-interimar al Secției personal din cadrul Procuraturii
Generale.
Hotărârea e cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

