
H O T Ă R Â R EA  nr. 2-3d-154/10
cu privire la examinarea propunerilor dlui Gheorghe Leiciu,

 despre completarea Regulamentului privind modul de
promovare în serviciu a procurorilor

25 mai 2010                                                                                          mun. Chişinău

Examinând propunerile înaintate de dl Gh.Lieciu cu privire la completarea
Regulamentului privind modul de promovare în serviciu a procurorilor, audiind informaţia
domnului  Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă:
    La 26 aprilie 2010 procurorul UTA Găgăuzia, membru al Consiliului Superior al

Procurorilor, Gheorghe Leiciu a înaintat un demers în care solicită completarea Regulamentului
privind modul de promovare în serviciu a procurorilor, după cum urmează: ”procurorii
teritoriali din UTA Găgăuzia sunt numitți în funcție de către Procurorul General la propunerea
Procurorului UTA Găgăuzia, coordonată cu Adunarea Populară a Găgăuziei și Consiliul
Superior al Procurorilor”.

    În motivarea poziției sale dl Leiciu a făcut trimitere la art.21 alin.(3) din Legea privind
statutul juridic special al Găgăuziei. Potrivit normei legale invocate, procurorul UTA Găgăuzia
este numit în funcție de Procurorul General la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei.
Totodată, procurorii teritoriali din UTA Găgăuzia sunt numiți în funcție de Procurorul General
la propunerea procurorului UTA Găgăuzia.

    Analizînd argumentele dlui Leiciu, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că
propunerea înaintată cu privire la completarea Regulamentului privind modul de promovare în
serviciu a procurorilor nu are suport juridic, motiv pentru care urmează să fie respinsă.

    Conform art.1 din Legea cu privire la Procuratură, procuratura este o instituţie autonomă
în cadrul autorităţii judecătoreşti. Activitatea acesteia este reglementată de Legea cu privire la
Procuratură nr.294 din 25.12.2008. Potrivit art.80 și 82 din Legea nr.294 din 25.12.2008,
organul de autoadministrare al procuirorilor este Consiliul Superior al Procurorilor, singurul
organ abilitat cu dreptul de a propune Procurorului General atît numirea, cît şi promovarea
procurorilor.

  Mai mult, conform art.93 din Legea cu privire la Procuratură, selectarea
candidaților pentru ocuparea funcției de procuror teritorial, specializat, procuror adjunct al
acestuia se face pe bază de concurs.

  În contextul expus și conform art.82 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură,
Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ș T E:
Propunerile dlui Gheorghe Leiciu, procuror al UTA Găgăuzia, membru al Consiliului

Superior al Procurorilor cu privire la completarea Regulamentului privind modul de
promovare în serviciu a procurorilor, se resping ca neîntemeiate.

Hotărîrea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor                                Iurie Garaba


