
H O T Ă R Î R E A nr.2-3d-398/10
cu privire la examinarea prezentărilor despre aplicarea

măsurilor de încurajare unor procurori

19.10.2010              mun.Chișinău

Examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru
îndeplinirea exemplară a obligațiilor de serviciu, inițiativă și operativitate, audiind
informaţia dlui Valeriu Zubco, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă:

Conform art.59 din Legea cu privire la Procuratură, procurorii pot fi încurajați
pentru îndeplinirea exemplară a obligațiilor de serviciu, pentru inițiativă, operativitate,
precum și pentru alte merite relevante în serviciu.

În acest context, cu prilejul celebrării sărbătorii profesionale - Ziua Juristului,
au fost propuși pentru încurajare următorii procurori:

Decorarea cu insigna “Lucrător de Onoare al Procuraturii”:
- Vladimir Adam, șef-interimar al secției judiciar penală.

Conferirea Diplomei de Onoare a Procuraturii:
- Vladimir Moșneaga, procuror, șef-adjunct al secției exercitare a urmăririi

penale pe cauze excepționale,
- Radu Sâli, procuror în secția exercitare a urmăririi penale pe cauze

excepționale,
- Alexandru Caraman, procuror în secția exercitare a urmăririi penale pe cauze

excepționale,
- Artur Sîrcu, procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chișinău,
- Roman Rusu, procuror în procuratura sect.Botanica mun.Chișinău,
- Serghei Cebotari, procuror al r-lui Soroca,
- Alexandru Corețchi, procuror în procuratura r-lui Soroca;

Exprimarea unei mulțumiri:
-  Eugen Jomir, adjunct al procurorului sect.Buiucani mun.Chișinău,
-  Evghenii Balan, procuror în procuratura sect.Botanica mun.Chișinău.

Luînd în considerație rezultatele activității desfășurate pe parcursul anului
curent, calitățile profesionale și morale ale procurorilor enumerați,  Consiliul Superior
al Procurorilor consideră că, prezentările cu privire la încurajarea procurorilor în baza
art.59 lit.a) lit.e), lit.f) - (exprimarea unei mulțumiri,  conferirea Diplomei de Onoare a
Procuraturii și decorarea cu insigna ”Lucrător de onoare al Procuraturii) din Legea cu
privire la Procuratură sunt întemeiate și urmează să fie admise.



În contextul celor expuse și în temeiul art.59, art.82 alin. 2) lit.c), art.84 lit.f)
din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor :

H O T Ă R Ă Ș T E:
1.  A propune Procurorului General soluționarea chestiunii cu privire la
încurajarea procurorilor, după cum urmează:

Decorarea cu insigna “Lucrător de Onoare al Procuraturii”:
- Vladimir Adam, șef-interimar al secției judiciar penală.

Conferirea Diplomei de Onoare a Procuraturii:
- Vladimir Moșneaga, procuror, șef-adjunct al secției exercitare a urmăririi

penale pe cauze excepționale,
- Radu Sâli, procuror în secția exercitare a urmăririi penale pe cauze

excepționale,
- Alexandru Caraman, procuror în secția exercitare a urmăririi penale pe cauze

excepționale,
- Artur Sîrcu, procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chișinău,
- Roman Rusu, procuror în procuratura sect.Botanica mun.Chișinău,
- Serghei Cebotari, procuror al r-lui Soroca,
- Alexandru Corețchi, procuror în procuratura r-lui Soroca,

Exprimarea unei mulțumiri:
-  Eugen Jomir, adjunct al procurorului sect.Buiucani mun.Chișinău,
-  Evghenii Balan, procuror în procuratura sect.Botanica mun.Chișinău.

Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor    Iurie Garaba


