H O T Ă R Î R E A nr. 12-234/12
cu privire la propunerile de încurajare a angajaţilor Procuraturii
cu prilejul Zilei Juristului
09 octombrie 2012
mun.Chişinău
Examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea
exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul celebrării sărbătorii
profesionale - Ziua Juristului, audiind raportul dlui Valeriu Zubco, Consiliul Superior al
Procurorilor
C O N S T A T Ă:
Cu prilejul celebrării sărbătorii profesionale - Ziua Juristului, Procurorul General Valeriu
Zubco, membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor, apreciind profesionalismul
manifestat la combaterea criminalităţii, aportul adus la promovarea imaginii Procuraturii,
contribuţia meritorie la dezvoltarea colaborării dintre Procuratură şi organele de drept din ţară,
organele similare din alte ţări şi societatea civilă, activitatea îndelungată şi ireproşabilă a
procurorilor Iurii Garaba, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, şef al Direcţiei
investigaţii generale din cadrul Procuraturii Generale şi Eduard Bulat, şef al secţiei prevenire şi
combatere a traficului de fiinţe umane, a propus Consiliului Superior al Procurorilor examinarea
candidaturilor procurorilor menţionaţi pentru conferirea distincţiei de stat Medalia „Meritul
Civic”.
Potrivit art. 59 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, pentru merite deosebite în
serviciu, procurorii pot fi propuşi spre decorare cu distincţii de stat. Propunerile de decorare cu
distincţii de stat se înaintează Consiliului Superior al Procurorilor.
Cu acelaşi prilej, au fost înaintate propunerile cu privire la încurajarea în temeiul art.59
alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură a procurorilor Ion Ticu, Igor Demciucin, Veaceslav
Cernalev, Lilian Cociu şi Eduard Maşnic.
Analizînd informaţia prezentată şi luând în consideraţie meritele deosebite în activitate,
calităţile profesionale şi morale ale procurorilor menţionaţi, în temeiul prevederilor art.22 din
Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, art.59 alin.(1) şi alin.(3), 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 susţine propunerea Procurorului General privind înaintarea către Preşedintele
Republicii Moldova a candidaturilor procurorilor Iurie Garaba, Preşedintele Consiliului Superior
al Procurorilor, şef al Direcţiei investigaţii generale din cadrul Procuraturii Generale şi Eduard
Bulat, şef al secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, pentru conferirea
distincţiei de stat Medalia „Meritul Civic”.
A propune Procurorului General încurajarea procurorilor după cum urmează:
-

I.
Insigna de piept „ Eminent al Procuraturii”:
Ion Ticu, procuror în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău.
Lilian Cociu, procuror secţie, Procuratura Generală.
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I.

Conferirea gradului de clasificare:

- Igor Demciucin, procuror în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău - jurist de rangul I,
- Veaceslav Cernalev, procuror în procuratura sect. Buiucani mun. Chişinău - consilier
juridic de rangul al III-lea,
- Eduard Maşnic , procurorul sect.Buiucani mun.Chişinău - consilier juridic de rangul I.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurii Garaba
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