
H O T Ă R Â R E A nr. 12-194/13 
cu privire la propunerea de încurajare a unor procurori 

23 iulie 2013                                                                                                    mun.Chişinău 
 
 Examinând propunerile cu privire la încurajarea unor procurori în temeiul art.59 
din Legea cu privire la Procuratură, audiind raportul dlui Iu.Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor -  

C O N S T A T Ă:  
După totalizarea activităţii organelor procuraturii desfăşurată în primul semestru al 

anului curent, în adresa consiliului au parvenit mai multe prezentări cu privire la 
încurajarea procurorilor care şi-au îndeplinit exemplar obligaţiile de serviciu, au 
manifestat iniţiativă, operativitate, precum şi pentru alte merite relevante în serviciu. 

Astfel, pentru merite relevante în serviciu s-a propus încurajarea următorilor 
procurori: 

-  Vasile Bolduratu, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău 
prin decorarea cu insigna „Lucrător de Onoare al Procuraturii”, 

-   Djulieta Devder, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău, 
prin conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii” , 

-  Victor Socol, procuror în procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, prin 
conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii”, 

-   Ludmila Cristal, procuror în procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, prin 
conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii”, 

-   Constantin Moraru, procuror în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, prin 
conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii”, 

-  Eugeniu Gore, procuror în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, prin 
conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii”, 

-  Nadejda Agatii, procuror în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, prin 
conferirea gradului de clasificare mai înalt. 

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. 

Analizând informația prezentată și, luând în consideraţie meritele în activitate, 
calităţile profesionale şi morale ale procurorilor nominalizaţi, rezultatele activităţii 
desfăşurate pe parcursul primului semestru al anului curent, în temeiul Regulamentului 
cu privire la „Diploma de Onoare a Procuraturii”, aprobat prin ordinul Procurorului 
General nr.1000-p din 09.11.07,  art.59 alin.(1) și alin.(2), art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) 
din Legea cu privire la Procuratură,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
A susține parţial demersurile cu privire la încurajarea procurorilor Vasile 

Bolduratu, Djulieta Devder, Victor Socol, Ludmila Cristal, Constantin Moraru, Eugeniu 
Gore, Nadejda Agatii pentru îndeplinirea exemplară a obligațiilor de serviciu, iniţiativă şi 
operativitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

A propune Procurorului General încurajarea procurorilor Vasile Bolduratu, 
Djulieta Devder, Victor Socol, Ludmila Cristal, Constantin Moraru, Eugeniu Gore prin 
conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria II”. 

A propune Procurorului General încurajarea procurorului Nadejda Agatii  prin 
conferirea gradului de clasificare mai înalt – consilier juridic de rangul 3. 

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

Președintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                           Iurie Garaba 


