
H O T Ă R Â R E  nr. 2-3d-116/10
cu privire la examinarea sesizării dlui Oleg Moruz, privind

 legalitatea numirii în funcţia de procuror-interimar
al r-lui Ocniţa a dlui Mihail Vinogradov

13.04.2010 mun.Chişinău

Examinând sesizarea dlui Oleg Moruz, în care se contestă legalitatea numirii
procurorului Mihail Vinogradov în funcţia de procuror-interimar al r-lui Ocniţa,
audiind informaţia dlui Valeriu Zubco, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:

În adresa Consiliului Superior al Procurorilor a parvenit sesizarea dlui Oleg
Moruz, în care se susţine că numirea procurorului Vinogradov în funcţia de
procuror-interimar al r-lui Ocniţa s-a făcut arbitrar, fără acordul Consiliului
Superior al Procurorilor. La fel, se contestă şi legalitatea alegerii dlui
M.Vinogradov în componenţa Consiliului Superior al Procurorilor la Adunarea
generală a procurorilor din 30.12.2010.

Petiţionarul solicită recunoaşterea nulităţii ordinului Procurorului General cu
privire la dispunerea exercitării interimatului  de procuror al r-lui Ocniţa de către
M.Vinogradov, eliberarea acestuia din funcţia deţinută, revocarea calităţii de
membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

  Potrivit art.85 din Legea cu privire la Procuratură, pot sesiza Consiliul
Superior al Procurorilor, direct sau prin procurorul ierarhic superior, privitor la
activitatea sau la conduita necorespunzătoare, la încălcarea obligaţiilor
profesionale ori la abaterile disciplinare ale unui membru ales al lui, doar
procurorii.

  În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că sesizarea
dlui Oleg Moruz urmează să fie respinsă, pe motiv că a fost înaintată cu încălcarea
prevederilor art.85 din Legea cu privire la Procuratură, petiţionarul nu are statut de
procuror şi, conform art.84 lit.f), art.85, art.95 din Legea cu privire la Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:

1.      A  respinge sesizarea  dlui  Moruz,  ca fiind depusă de o persoană ce nu are
statut de procuror.
2.      Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
3.      Copia hotărârii se remite petiţionarului pentru informare.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


