
HOTĂRÂREA nr.12-210/12                                                                                                                          
cu privire la raportul dlui Toma Burghelea privind  

demisia  din funcţia de procuror  
  

08 octombrie 2013            mun.Chişinău
   
 

Examinând raportul procurorului Toma Burghelea, cu privire la demisie  în temeiul 
art.66 şi art.67 din Legea cu privire la Procuratură, audiind informaţia domnului Iurie 
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,  

 
C O N S T A T Ă: 

La 30.09.2013 domnul Toma Burghelea, procuror în procuratura r-lui Călăraşi, s-a 
adresat cu raport privind demisia în baza art.66 şi art.67 din Legea cu privire la Procuratură. 

Ulterior, la 07 octombrie 2013 a fost înregistrată cererea suplimentară a dlui Toma 
Burghelea cu privire la concretizarea temeiului juridic al demisiei. 

Astfel, s-a solicitat demisia onorată din funcţie conform art.66 alin.(1) lit.a) şi art.67 
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, art.85 alin.(1) Codul muncii. 

La ședința consiliului dl Burghelea nu s-a prezentat, solicitând examinarea raportului 
în absența sa. 

Potrivit art.67 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, se consideră demisie a 
procurorului plecarea lui onorată din funcţie dacă în exerciţiul funcţiei şi în afara relaţiilor 
de serviciu, nu a comis fapte care ar discredita imaginea Procuraturii sau care ar 
compromite titlul de procuror, iar potrivit alin.(7) al aceluiaşi articol, procurorului aflat în 
demisie îi sunt aplicabile exigenţele prevăzute la art.34 şi art.35 din Legea cu privire la 
Procuratură.  

Examinând cererea procurorului Burghelea, ţinând cont de stagiul de muncă în 
organele procuraturii, exercitarea exemplară a obligaţiilor de serviciu pe parcursul 
activităţii, profesionalismul şi aptitudinile organizatorice, consiliul conchide că cererea cu 
privire la demisia onorată din funcţie a procurorului Toma Burghelea poate fi admisă, iar în 
semn de recunoştinţă pentru munca  prodigioasă în funcţia de procuror s-a propus conferirea 
medaliei „Veteran al Procuraturii”.  

Conform prevederilor art.66 alin.(1) lit.a), art.67 alin.(2), art.59 alin.(1) lit.g), art.82 
alin.(1) lit.c) şi art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, pct.3.9, pct.4.3 din 
Regulamentul cu privire la Distincţiile Procuraturii, aprobat  prin ordinul Procurorului 
General nr.92/7 din 04.11.10, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

A admite cererea procurorului Toma Burghelea cu privire la demisia onorată din 
funcție  și a propune Procurorului General eliberarea acestuia din funcţie conform art.66 
alin.(1) lit.a), art.67 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. 

În semn de recunoştinţă  faţă de meritele obţinute în timpul serviciului în organele 
Procuraturii, se propune Procurorului General a conferi dlui Toma Burghelea  medalia  
“Veteran al Procuraturii”. 

A informa solicitantul despre hotărârea adoptată. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                                 Iurie Garaba 


