
HOTĂRÂREA nr.12-85/13 
cu privire la  examinarea notei informative a Procurorului General interimar despre 
refuzul numirii dlui Ivan Pamujac în funcția de procuror al orașului Ceadîr-Lunga    

 
16 aprilie  2013                                                         mun. Chişinău 
 
          Examinând nota informativă a Procurorului General interimar cu privire la refuzul 
numirii în funcția de procuror al orașului Ceadîr-Lunga a dlui Ivan Pamujac, audiind 
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Potrivit hotărârii consiliului nr.12-38/13 din 19.02.13 procurorul Ivan Pamujac  a 

fost desemnat câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de procuror al orașului 
Ceadîr-Lunga. În temeiul art.40 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, hotărârea 
menționată a fost transmisă Procurorului General interimar cu propunerea de a emite ordin 
cu privire la numirea în funcție a câștigătorului concursului. 
 Prin scrisoarea Procurorului General interimar nr.02-33/2013-70 din 28.02.13 
propunerea consiliului a fost respinsă pe motivul neîntrunirii de către concurent  a condiției 
imperative pentru numirea în funcția de procuror, prevăzută de lit.f) alin.(1) art.36 din 
Legea cu privire la Procuratură, adică cunoașterea limbii de stat. 
 Motivul respingerii de către Procurorul General interimar a propunerii consiliului a 
fost adus la cunoștința candidatului la funcția vacantă. Prezent la ședință, dl Pamujac și-a 
susținut cererea cu privire la ocuparea funcției solicitate, de fapt în limba de stat, informînd 
membrii consiliului precum că  studiază limba română și va depune toate eforturile pentru 
însușirea  acesteia la nivelul corespunzător. 

Audiind explicațiile dlui Pamujac, ţinînd cont de statutul special al UTA Găgăuzia, 
se constată că  majoritatea procurorilor din zona de sud a țării nu utilizează în practică 
limba de stat, pe motiv că nu o cunosc.  

Astfel, în rezultatul votului deschis s-a decis înaintarea repetată a propunerii cu 
privire la numirea în funcție de procuror al orașului Ceadîr-Lunga a candidatului Ivan 
Pamujac.  

Constatînd și evaluînd cele evocate, conform art.15 din Legea cu privire la 
verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1) și alin.(3), 
art.38, art.39, art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f), art.93, art.94 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 A propune repetat Procurorului General numirea procurorului Ivan Pamujac în 

funcţia de procuror al oraşului Ceadîr-Lunga. 
A recomanda Procurorului General în comun cu Consiliul Superior al Procurorilor 

de a aborda problema studierii limbii române în cadrul colectivelor de procurori din zona 
de sud a țării. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                Iurie Garaba 


