
 HOTĂRÂRE   nr. 2-3d-102/10
cu privire la desemnarea dlui Eugen Rusu, adjunct al Procurorului General

în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei

30.03.2010          mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea reprezentantului
Procuraturii în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, audiind
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor , -

C O N S T A T Ă:

Prin ordinul Procurorului General nr.195-p din 01.03.2007, dl Valeriu
Botnari, exercitând funcţia de adjunct al Procurorului General, a fost desemnat în
componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, conform art.6 alin.(2)
lit.b) din Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei.

Potrivit alin.(4) al normei legale invocate, membrul Consiliului poate fi
revocat de către autoritatea care l-a desemnat în cazul existenţei circumstanţelor
care exclud posibilitatea executării mandatului.

La 25.02.2010, dl Valeriu Botnari a fost eliberat din funcţia deţinută în
temeiul art.66 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, conform cererii
depuse din propria dorinţă.

În legătură cu eliberarea din organele procuraturii a dlui Valeriu Botnari se
impune revocarea mandatului exercitat de acesta în cadrul Consiliului Institutului
Naţional al Justiţiei şi desemnarea unui nou membru din rândul procurorilor în
condiţiile art.6 alin.(2) lit.b) din Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei.

La  propunerea Consiliului Superior al Procurorilor şi în baza ordinului
Procurorului General nr.113-p din 26.02.2010, dl Eugen Rusu a fost numit în
funcţia de adjunct al Procurorului General.

  Ţinând cont de capacităţile organizatorice şi experienţa bogată în activitatea
de procuror a dlui Eugen Rusu, în temeiul art.82 alin.(2) lit.a), art.84 lit.f), din
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 1.    A propune Procurorului General candidatura procurorului Eugen Rusu,
adjunct al Procurorului General, pentru a fi desemnat în Consiliul Institutului
Naţional al Justiţiei.
2.  Hotărârea se remite Institutului Naţional al Justiţiei pentru informare.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor         Iurie Garaba


