
HOTĂRÂREA nr.12-184/17 

cu privire la demersul de încurajare a unui procuror 

 

19 decembrie 2017                                                      mun. Chişinău 

 

 Examinând chestiunea cu privire la încurajarea unui procuror pentru acțiuni 

pătrunse de spirit de sacrificiu, audiind informația dlui Mircea Roșioru, Consiliul 

Superior al Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 
 

Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat demersul dlui Igor 

Popa, Adjunct al Procurorului General, cu privire la încurajarea adjunctului 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, dlui Pavel Guida. 

Potrivit demersului, la 21.11.2017, aproximativ ora 09.15 min., adjunctul 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, domnul Pavel Guida, aflându-se în 

preajma Penitenciarului nr.11 Bălți, a reținut un învinuit care, fiind escortat de poliția  

raionului Ungheni, ajungând la porțile Penitenciarului nr.11 Bălți, a profitat de 

neatenția  polițiștilor, încercând să evadeze. 

Procurorul P.Guida, care se deplasa prin acea regiune, a observat tentativa de 

evadare și imediat a intervenit, imobilizând individul. Acesta s-a dovedit a fi un 

infractor periculos, aflându-se în stare de arest preventiv pentru fapte de viol, omor 

intenționat, fapte comise cu deosebită cruzime. 

În timpul reținerii, urmare a acțiunilor infractorului care a opus rezistență, 

procurorului nominalizat i-a fost fracturat un deget, fiindu-i acordate îngrijiri medicale. 

Astfel, fapta procurorului P.Guida de reținere a unui infractor periculos, se 

apreciază ca fiind o acțiune pătrunsă de spirit de sacrificiu. 

Analizând propunerea înaintată, Consiliul reține că, potrivit pct.4.9 din  

Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și 

acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.12-259/16 din 22.12.2016, Insigna de piept „Eminent al 

Procuraturii” se acordă colaboratorilor Procuraturii care au o vechime în muncă de 

cel puțin 5 ani, inclusiv pentru merite deosebite în activitatea de prevenire și 

combatere a criminalității. 

Examinând chestiunea în cauză, Consiliul constată că procurorul Guida, propus 

pentru încurajare, întrunește condițiile pct.2.2 și 5.2 ale Regulamentului privind 

aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii. 

În conformitate cu art.35 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, măsurile de 

încurajare se aplică prin Ordinul Procurorului General, la propunerea Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

În context, în baza prevederilor Regulamentului privind aplicarea măsurilor de 

încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobat prin Hotărârea 

nr.12-259/16 din 22.12.2016, în temeiul pct.4.1 secțiunea a III lit.d) a Regulamentului 

Consiliului Superior al Procurorilor, prevederilor art.35, art.77 și art.79 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 cu privire la încurajarea procurorului Pavel Guida. 

2. A propune Procurorului General încurajarea adjunctului procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Glodeni, dlui Pavel Guida, prin acordarea Insignei de piept 

„Eminent al Procuraturii” . 

          3. Prezenta Hotărâre se înaintează Procurorului General pentru examinare.  

          4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii 

www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul 

Hotărâri. 

5. Hotărârea cu drept de atac conform art.79 din Legea cu privire la Procuratură. 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

 

1 CEBOTARI Vladimir 
 

 

  

2 FORTUNA Ghenadie   

 
3 HADÎRCĂ Igor   

 
4 HARUNJEN Eduard   

 
5 MARIŢ Alexandru   

 
6 MAȘNIC Eduard   

 
7 MICU Victor   

 
8 MOROZ Remus   

 
9 POPOV Ruslan   

 
10 STOINOV Vasili   

 
11 TUREAC Viorel 

 

Abținut 

 

Președintele Consiliului  

Superior al Procurorilor                     Mircea ROȘIORU 




