
H O T Ă R Â R EA  nr.12-126/14 
cu privire la demersul Procurorului General  despre încurajarea procurorilor 
desemnaţi câştigători ai concursului „Cel mai bun discurs al procurorului în 

dezbaterile judiciare în cauze penale” 
 
3 iulie 2014                 mun. Chişinău 
 
 Examinând demersul Procurorului General cu privire la încurajarea 
procurorilor desemnaţi câştigători ai concursului „Cel mai bun discurs al 
procurorului în dezbaterile judiciare în cauze penale”, audiind informaţiile 
domnului Corneliu Gurin, Consiliul Superior al Procurorilor, - 

 
C O N S T A T Ă: 

  
În scopul executării prevederilor ordinului Procurorului General nr. 94/21 din 

20 aprilie 2006, privind organizarea concursului ,,Cel mai bun discurs al 
procurorului în dezbaterile judiciare în cauze penale”, s-a desfăşurat Concursul  cu 
acelaşi generic.  

În baza procesului-verbal al Comisiei pentru organizarea şi evaluarea 
rezultatelor concursului „Cel mai bun discurs al procurorului în dezbaterile 
judiciare în cauze penale” şi în temeiul ordinului Procurorului General nr.32/21 din 
02.07.14 au fost desemnaţi învingătorii concursului, după cum urmează: 

Locul  I - dl Octavian IACHIMOVSCHI, procuror în Procuratura 
anticorupţie; 

Locul II – dl Sergiu RUSSU, procuror, adjunct al procurorului raionului 
Dubăsari; 

Locul III – dl Radu PALENCU, procuror în procuratura militară Cahul. 
În acelaşi context  au fost desemnaţi premianţi ai concursului „Cel mai bun 

discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauze penale” următorii 
procurori: 

- dl Adrian PROCOAVĂ, procuror al raionului Cantemir; 
- dna Silvia GURIŢANU, procuror în procuratura raionului Leova; 
- dna Renata ANICI, procuror în procuratura sect.Ciocana, mun.Chişinău; 
- dna Victoria LANOVENCO, procuror în procuratura sect.Botanica, 

mun.Chişinău; 
- dna Rosiţa RUSU-PARII, procuror în procuratura raionului Soroca; 
- dl Igor GHERASIM,  procuror în procuratura raionului Rîşcani; 
- dna Ludmila CECAN,  procuror în procuratura mun.Chişinău; 
- dl Nicolai LEVANDOVSCHI,  procuror în procuratura mun.Comrat; 
- dl Roman RUSU,   procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău; 
- dl Tudor GRATII,  procuror în procuratura raionului Sîngerei. 

 
În scopul stimulării participanţilor la concurs, pentru a-l face mai atractiv, 

Procurorul General a înaintat  Consiliului Superior al Procurorilor un demers, prin 
care solicită încurajarea procurorilor învingători şi a premianţilor conform art.59 
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.  



Examinând propunerea înaintată, procesul-verbal al Comisiei pentru 
organizarea şi evaluarea rezultatelor concursului „Cel mai bun discurs al 
procurorului în dezbaterile judiciare în cauze penale”, ţinând cont de argumentele 
prezentate, conform art.59 alin.(1) literele b), e) şi alin.(2),  art.82 alin.(1) lit.c), 84 
lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, pct.2.2 lit.e) din Regulamentul 
Consiliului, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
   A lua act de demersul Procurorului General cu privire la încurajarea 

procurorilor desemnaţi învingători şi premianţi ai concursului „Cel mai bun discurs 
al procurorului în dezbaterile judiciare în cauzele penale”, conform ordinului 
Procurorului General nr.32/21 din 02.07.14   

  A propune Procurorului General încurajarea procurorilor învingători şi 
premianţi  ai concursului „Cel mai bun discurs al procurorului în dezbaterile 
judiciare în cauzele penale”, după cum urmează: 

  Locul  I - dl Octavian IACHIMOVSCHI, procuror în procuratura 
anticorupţie, cu oferirea unui cadou şi conferirea „Diplomei de onoare a 
Procuraturii”; 

Locul II – dl Sergiu RUSSU, procuror, adjunct al procurorului raionului 
Dubăsari, cu oferirea unui cadou şi conferirea „Diplomei de onoare a Procuraturii”; 

Locul III – dl Radu PALENCU, procuror în procuratura militară Cahul, cu 
oferirea unui cadou şi conferirea „Diplomei de onoare a Procuraturii”; 

Conferirea „Diplomei de onoare a Procuraturii” următorilor procurori: 
- dl Adrian PROCOAVĂ, procuror al raionului Cantemir; 
- dna Silvia GURIŢANU, procuror în procuratura raionului Leova; 
- dna Renata ANICI, procuror în procuratura sect.Ciocana, mun.Chişinău; 
- dna Victoria LANOVENCO, procuror în procuratura sect.Botanica, 

mun.Chişinău; 
- dna Rosiţa RUSU-PARII, procuror în procuratura raionului Soroca; 
- dl Igor GHERASIM, procuror în procuratura raionului Rîşcani; 
- dna Ludmila CECAN, procuror în procuratura mun.Chişinău; 
- dl Nicolai LEVANDOVSCHI, procuror în procuratura mun.Comrat; 
- dl Roman RUSU, procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău; 
- dl Tudor GRATII, procuror în procuratura raionului Sîngerei. 
 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 

Procuratură. 
  
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                     Mircea Roşioru
   
 
 


