
HOTĂRÂREA nr.12- 218/13 
cu privire la solicitarea Judecătoriei sect.Rîşcani mun.Chişinău despre delegarea unui 

reprezentat al consiliului la examinarea cererii dlui Oleg Moruz către Consiliul Superior al 
Procurorilor privind anularea unui act administrativ 

08.10.2013                                                                                                                        mun. Chişinău 
 

Examinând nota informativă a procurorului Oleg Gavriliţă referitor la solicitarea Judecătoriei 
sect.Rîşcani mun.Chişinău privind delegarea unui reprezentant al consiliului la examinarea cererii 
dlui Oleg Muruz către CSP privind anularea unui act administrativ, audiind informaţia domnului 
Igor Serbinov, Consiliul Superior al Procurorilor -   

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 17.09.2013 procurorul Oleg Gavriliţă a informat consiliul despre faptul că Judecătoria 

sect. Rîşcani mun.Chişinău examinează cererea de chemare în judecată a reclamantului Oleg Moruz 
către Consiliul Superior al Procurorilor privind anularea hotărârilor nr.2-3d-153/10 din 25.05.2010 
şi nr.12-233/2012 din 09.10.2012, prin care procurorii secţiei judiciar-civilă şi contencios 
administrativ din cadrul Direcţiei judiciare sunt împuterniciţi să reprezinte în instanţele judecătoreşti 
interesele Consiliului Superior al Procurorilor. 

În cadrul şedinţei de judecată reclamantul a înaintat demers de a nu admite în calitate de 
reprezentant al consiliului persoanele care figurează în hotărârile contestate, adică care constituie 
obiect al litigiului de contencios administrativ. Instanţa de judecată a admis demersul reclamantului, 
solicitând totodată numirea unui alt reprezentant pentru a participa în şedinţele de judecată pentru 
examinarea cazului. 
 Analizând  circumstanţele  cazului,  consiliul  reţine  că,   potrivit  art.84  lit.a)  din  Legea  cu  
privire la Procuratură, președintele Consiliului Superior al Procurorilor reprezintă Consiliul Superior 
al Procurorilor în relațiile interne și internaționale. Conform art.252 şi art.253 Cod civil şi art.81 Cod 
de procedură civilă, preşedintele consiliului poate împuternici prin procură reprezentantul consiliului 
în instanţele judecătoreşti cu dreptul de a exercita toate actele procedurale. Având în vedere că, 
consiliul nu dispune de aparat de lucru, iar secţia judiciar-civilă şi contencios administrativ din 
cadrul Procuraturii Generale este o subdiviziune specializată, potrivit hotărârilor nr.2-3d-153/10 din 
25.05.2010 şi nr.12-233/2012 din 09.10.2012 s-a decis împuternicirea procurorilor secţiei judiciar-
civilă şi contencios administrativ din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale să reprezinte  
în instanţele judecătoreşti interesele Consiliului Superior al Procurorilor. 

Ţinând cont de circumstanţele cazului, obiectul litigiului de contencios administrativ, la 
solicitarea Judecătoriei sect.Rîşcani mun.Chişinău, în temeiul art.  art.82, art.84 lit.a) din Legea cu 
privire la Procuratură,     

  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A lua act de nota informativă a procurorului Oleg Gavriliţă referitor la solicitarea 
Judecătoriei sect.Rîşcani mun.Chişinău privind numirea unui alt reprezentant din partea consiliului 
pentru a participa în şedinţele de judecată pe cazul din speţă. 

A-l împuternici pe procurorul Victor Ababii, şef al secţiei securitate internă a Procuraturii 
Generale, să reprezinte interesele Consiliul Superior al Procurorilor la examinarea cererii de 
chemare în judecată a reclamantului Oleg Moruz către Consiliul Superior al Procurorilor privind 
anularea hotărârilor nr.2-3d-153/10 din 25.05.2010 şi nr.12-233/2012 din 09.10.2012 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                                         Iurie Garaba 


