
HOTĂRÂREA nr.12-128/13 
cu privire la cererea dlui Ivan Bancov,  procuror în procuratura or. Ceadîr-Lunga, 

despre eliberarea  din funcţia de procuror teritorial 
 

25 iunie  2013                                                                                          mun. Chişinău 
 

Examinând cererea dlui  Ivan Bancov  despre eliberarea din funcţia de procuror 
al or. Ceadîr-Lunga, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 
                                          C O N S T A T Ă: 
 
La 03.06.2013 la secretariatul consiliului a fost înregistrată cerere procurorului 

în procuratura or.Ceadîr-Lunga, Ivan Bancov, despre eliberarea din funcţia de 
procuror al or.Ceadîr-Lunga, din proprie iniţiativă. 

În cadrul şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor din 04.06.2013, dl  
Bancov  a solicitat repetat eliberarea din funcţia de procuror  al or.Ceadîr-Lunga   în 
temeiul art.66 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, motivînd că la 
expirarea mandatului de procuror al or.Ceadîr-Lunga, d-lui nu a dat acordul să fie 
numit în funcţia de procuror în procuratură.  Urmare a deliberării, consiliul a decis  
amînarea examinării subiectului pentru studierea suplimentară a cazului. 

Totodată, prin cererea depusă la 20.06.2013, dl Bancov a solicitat repetat 
eliberarea din funcţia de procuror al or.Ceadîr-Lunga, din proprie iniţiativă, din data 
de 17.06.2013, ziua revenirii din concediul de odihnă anual. 

Examinînd informaţia deţinută în dosarul personal al dlui Ivan Bancov, 
Consiliul Superior al Procurorilor a constatat următoarele: 

   Prin ordinul Procurorului General nr. 1005-p din 04.12.2006  dl Ivan Bancov a 
fost desemnat în calitate de procuror al or.Ceadîr-Lunga pentru al doilea termen 
constituţional de 5 ani, pănă la 27.12.2011.  

   În legătură cu expirarea  mandatului,  prin ordinul nr. 59-p din 23.01.2012, dlui 
Ivan Bancov i-a fost dispus  interimatul funcţiei de procuror al or.Ceadîr-Lunga, pînă 
la suplinirea funcţiei vacante. 

   Totodată, prin hotărârea nr. 12-263/12 din 05.11.2012 consiliul a anunţat 
concurs pentru promovarea în funcţia vacantă de procuror al or.Ceadîr-Lunga. Dl Ivan 
Bancov nu a aplicat la concurs. 

   În temeiul hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-85/13 din 
16.04.2013 cîştigător al concursului a fost desemnat dl Ivan Pamujac, care prin 
ordinul Procurorului General nr.659-p din 25.04.2013 a fost numit  în funcţia de 
procuror al or.Ceadîr-Lunga pentru un mandat  de 5 de ani, de la 16.04.2013.  

   Astfel, fiind suplinită funcţia vacantă, ţinînd cont de ordinul nr.59-p din 
23.01.2012, dl Ivan Bancov a fost transferat din funcţia de procuror-interimar în 
funcţia de procuror în procuratura or.Ceadîr-Lunga de la 16.04.2013, în baza 
ordinului nr.678-p din 02.05.2013, cu menţinerea salariului de la locul de muncă 
precedent timp de o lună.    

Dl Ivan Bancov nu a contestat actele departamentale emise în privinţa sa. 



Astfel, analizînd circumstanțele cazului, consiliul reţine că la momentul 
depunerii cererii de eliberare din funcţie, 03.06.2013, dl Ivan Bancov nu deţinea 
funcţia de procuror al or.Ceadîr-Lunga.   

Din aceste considerente, consiliul decide că cererea dlui Ivan Bancov urmează 
să fie admisă parţial şi, conform prevederilor art.66 alin.(1) lit.b), art.82 alin.(1) lit.c) 
şi art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură,    

 
      H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A admite parţial cererea procurorului Ivan Bancov, cu privire la eliberarea din 
funcție din proprie iniţiativă. 

A propune Procurorului General eliberarea dlui Ivan Bancov din funcţia de   
procuror în procuratura or.Ceadîr-Lunga şi demisionarea acestuia din organele 
Procuraturii,  în legătură cu depunerea cererii din proprie iniţiativă.   
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                    Iurie Garaba 


