
H O T Ă R Â R E nr. 2-3d-106/10
cu privire la transferul procurorului în procuratura r-lui Basarabeasca
Sergiu Paşcaneanu, în funcţia de procuror în procuratura r-lui Cimişlia

13 aprilie 2010                                                                                mun. Chişinău

Examinând raportul procurorului în procuratura r-lui Basarabeasca, Sergiu
Paşcaneanu, privind transferul în funcţia de procuror în procuratura r-lui Cimişlia,
audiind  informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă:

Prin ordinul Procurorului General nr.408-p din 07.05.2008 dl Sergiu
Paşcaneanu a fost numit în funcţia de procuror în procuratura r-lui Basarabeasca,
unde activează şi în prezent.

  La 06.04.2010 procurorul Sergiu Paşcaneanu s-a adresat cu o cerere privind
transferul în funcţia de procuror în procuratura r-lui Cimişlia. În motivarea
solicitării de transfer formulate, domnul procuror a invocat motive de ordin
familial.

  Potrivit art.64 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, transferul
procurorului pe un termen nelimitat se face numai în condiţiile prevăzute de
prezenta lege şi de legislaţia muncii.

Analizând cererea de transfer, precum şi informaţia prezentată de secţia
personal cu privire la schema de încadrare, reiese că în procuratura la care se
solicită transferul sunt locuri vacante.

Atât procurorul r-lui Basarabeasca, cât şi procurorul r-lui Cimişlia au avizat
favorabil cererea de transfer.

  În contextul celor expuse, ţinând cont de existenţa posturilor vacante în
procuratura r-lui Cimişlia, precum şi prestaţia mare ce revine procurorilor în
procuratura r-lui Cimişlia, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că cererea
de transfer urmează a fi admisă şi, conform prevederilor art. 64 alin.(1), art.82
alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f), art.95 din Legea cu privire la Procuratură, art. 74 Codul
muncii -

H O T Ă R Ă Ş T E:

 A propune Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la
transferul dlui Sergiu Paşcaneanu, procuror în procuratura r-lui Basarabeasca, în
funcţia de procuror în procuratura r-lui Cimişlia.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


