
HOTĂRÂRE nr.2-3d-145/10
cu privire la prelungirea delegării procurorului Ruslan Toma

pentru  exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura
 mun.Chişinău, în calitate  de şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale

11 mai 2010                                                                                               mun. Chişinău

Examinând raportul procurorului mun.Chişinău, Sergiu Croitor cu privire la
delegarea procurorului Ruslan Toma, şef-interimar al secţiei conducere a urmăririi
penale în organele centrale ale MAI şi SV, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu
în funcţia de şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale din procuratura
mun.Chişinău, audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al
Procurorilor -

C O N S T A T Ă:
La propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, procurorul Ruslan Toma,

şef-interimar al secţiei conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi
SV a fost delegat pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura
mun.Chişinău în funcţia de şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale,
începând cu data de 06.04.2010, pe termen de o lună.

La 07.05.2010, procurorul mun.Chişinău a înaintat un raport în care se solicită
prelungirea delegării procurorului R.Toma pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu
în procuratura mun.Chişinău. În motivarea demersului formulat, s-a menţionat că, la
propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, procurorul Radu Dumneanu, care
deţine această funcţie, a fost delegat pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în secţia
nr.1, Direcţia control al urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale.

 Din aceste considerente, se impune suplinirea funcţiei menţionate până la
expirarea termenului pentru care a fost delegat procurorul Radu Dumneanu să-şi
exercite atribuţiile de serviciu în altă subdiviziune.

 În baza art.64 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, în cazul în care un
organ al Procuraturii nu poate funcţiona din cauza lipsei temporare a unor procurori,
existenţei unor funcţii vacante, precum şi în alte cazuri, Procurorul General poate
delega procurori, fără acordul lor, pe o durată de până la o lună pe parcursul unui an.
Cu consimţămîntul scris al procurorului, delegarea poate fi prelungită şi peste acest
termen. Procurorul Ruslan Toma şi-a exprimat consimţămîntul scris privind delegarea
în procuratura mun.Chişinău pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.

În contextul expus, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că demersul cu
privire la prelungirea delegării procurorului Ruslan Toma pentru exercitarea
atribuţiilor în procuratura mun.Chişinău, urmează a fi admis şi, conform prevederilor
art. 64 alin.(2), (7), art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la
Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:

  A propune Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la delegarea
procurorului Ruslan Toma, şef-interimar al secţiei conducere a urmăririi penale în
organele centrale ale MAI şi SV, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în
procuratura mun.Chişinău în funcţia de şef-adjunct al secţiei conducere a urmăririi
penale, pe termen de o lună.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                              Iurie Garaba


