
H O T Ă R Â R E A nr. 12-106/13 
cu privire la propunerea de încurajare a procurorului Vsevolod Ivanov 

 
16 aprilie 2013                                                                                       mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la încurajarea procurorului Vsevolod 
Ivanov, audiind raportul dlui Iu.Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor   -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 11.03.13 dl Ruslan Popov, procurorul interimar al procuraturii 

Anticorupție a înaintat consiliului pentru examinare prezentarea cu privire la 
încurajarea procurorului Vsevolod Ivanov, adjunct interimar al procurorului 
Anticorupție. 

Astfel, studiind prezentarea cu privire la încurajare, consiliul constată că în 
perioada 2011-2012 procurorul Vsevolod Ivanov datorită organizării activității 
subdiviziunii pe care a condus-o până la preluarea interimatului funcției de adjunct 
al procurorului Anticorupție a contribuit la creșterea indicilor numerici și a celor 
calitativi ai procuraturii Anticorupție, în special la compartimentul reprezentarea 
intereselor generale ale societății, apărării ordinii de drept, drepturilor și libertăților 
cetățenilor, precum și a activității analitice. 

 Conform art. 59 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru 
îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru iniţiativă, operativitate şi 
pentru alte merite relevante în serviciu, procurorii pot fi încurajaţi. Potrivit alin.(2) 
al aceluiași articol, măsurile de încurajare se aplică prin ordin de către Procurorul 
General la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. 

Analizînd informația prezentată și luând în consideraţie meritele deosebite în 
activitate, calităţile profesionale şi morale ale procurorului Vsevolod Ivanov, în 
temeiul  art.59 alin.(1) și alin.(2), art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu 
privire la Procuratură,  pct.3.4 lit.b) din Regulamentul cu privire la distincțiile 
Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.92/7 din 04.11.2010, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A susține demersul  cu privire la încurajarea procurorului Vsevolod Ivanov 

pentru îndeplinirea exemplară a obligațiilor de serviciu.  
A propune Procurorului General încurajarea procurorului Vsevolod Ivanov 

prin conferirea Medaliei „Pentru serviciu impecabil” de clasa III.  
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 

Procuratură. 
 

Președintele Consiliului  
Superior al Procurorilor               Iurie Garaba 
 
 


