
H O T Ă R Â R E A nr. 12-195/13 
cu privire la propunerea de încurajare a procurorului Veaceslav Didîc 

 
23 iulie 2013                                                                                          mun.Chişinău 
 
 Examinând propunerea cu privire la încurajarea Procurorului Veaceslav 
Didîc în temeiul art.59 lit.g) din Legea cu privire la Procuratură, audiind raportul 
dlui Corneliu Gurin, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă:  

 La şedinţa Consiliului Superior al Procurorilor din 23.07.13 a fost 
examinată propunerea Procurorului General Corneliu Gurin, privind încurajarea 
procurorului Veaceslav Didîc, în legătură cu împlinirea a 40 de ani de activitate 
juridică, pentru succesele importante în domeniul de activitate, contribuţia 
meritorie la dezvoltarea colaborării între Procuratură şi organele de drept din ţară, 
organele similare din alte ţări, executare ireproşabilă a obligaţiilor de serviciu şi a 
celor civice, pentru acţiuni ce denotă spirit de iniţiativă, întreprinse în vederea 
prevenirii şi combaterii criminalităţii.   

Dl Veaceslav Didîc activează în organele procuraturii din anul 1973, în 
prezent este detaşat la Institutul Naţional al Justiţiei în legătură cu numirea sa în 
funcţia de director executiv adjunct al instituţiei menţionate. 

Potrivit art. 59 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la Procuratură, a 
Regulamentului cu privire la distincţiile Procuraturii, aprobat prin ordinul 
Procurorului General nr.92/7 din 04.11.10, pentru merite deosebite în serviciu 
procurorii pot fi propuşi pentru încurajare prin oferirea distincţiilor Procuraturii. 

Luând în consideraţie rezultatele activităţii în perioada de referinţă, calităţile 
profesionale şi morale ale dlui Veaceslav Didîc, în temeiul art.59 alin.(1) lit.g) şi 
alin.(2), art.82 alin.(2) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Regulamentul cu privire la distincţiile Procuraturii, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A susține propunerea Procurorului General privind conferirea distincţiei  
Crucea „Pentru Merit” clasa I procurorului Veaceslav Didîc, în legătură cu 
împlinirea a 40 de ani de activitate în domeniul juridic. 

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

 
Președintele Consiliului  
Superior al Procurorilor              Iurie Garaba 
 


