
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-153/10
cu privire la împuternicirea procurorilor secției judiciar-civilă din cadrul Direcției

judiciare a Procuraturii Generale,  să reprezinte în instanțele de judecată
interesele Consiliului Superior al Procurorilor

25 mai 2010                                                                                                  mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire împuternicirea procurorilor secției judiciar-
civilă din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, să reprezinte interesele
Consiliului Superior al Procurorilor în instanțele judiciare, audiind informaţia domnului
Igor Serbinov, Consiliul Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă:

  Consiliul Superior al Procurorilor a fost citat în calitate de pîrît la Curtea de Apel
Chișinău, în cauza civilă inițiată la cererea  A.Procopciuc către Consiliul Superior al
Procurorilor, privind anularea hotărîrii consiliului nr.2-3d-66/10 din 16.03.2010.

Potrivit  art.84 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, președintele Consiliului
Superior al Procurorilor  reprezintă Consiliul Superior al Procurorilor în relațiile interne
și internaționale.

Totodată, în temeiul art.252, art. 253  Cod civil și art.81 Cod de procedură civilă
președintele Consiliului Superior al Procurorilor poate împuternici prin procură
reprezentantul Consiliului în instanțele judecătorești, cu dreptul de a exercita toate
actele procedurale.

 Avînd în vedere faptul că, secția judiciar-civilă din cadrul Direcției judiciare a
Procuraturii Generale este o subdiviziune specializată și, conform Regulamentului de
activitate a acesteia, procurorii secției E.Mihailenco, V.Boaghe, M.Dimitraș, Al.Cladco,
O.Gavriliță sunt împuterniciți să reprezinte Procuratura Generală în instanțele
judecătorești, Consiliul Superior al Procurorilor conducîndu-se de prevederile art.82,
art.84 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură –

H O T Ă R Ă Ș T E:

 A împuternici procurorii secției judiciar civilă din cadrul Direcției judiciare a
Procuraturii Generale  Elena Mihailenco, Vasile Boaghe, Marcel  Dimitraș, Alexandru
Cladco, Oleg Gavriliță să reprezinte în instanțele de judecată interesele Consiliului
Superior al Procurorilor  cu dreptul de a exercita toate actele procedurale.

A împuternici procurorul șef al secției judiciar-civile să organizeze participarea
procurorilor secției la judecarea cauzelor civile  și de contencios administrativ în toate
instanţele judecătoreşti.

Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor      Iurie Garaba


