
 

 

 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr. ________                                                                            din ________ 2022 

 

Cu privire la examinarea demersului Procuraturii Anticorupție,  

oficiul Sud, nr. 2022970043/514 din 18 aprilie 2022,  

privind suspendarea provizorie din funcție  

 

În temeiul art. 21 din Constituția Republicii Moldova, art. 52 alin. (4) din 

Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 21 din Legea cu 

privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199/2010, luînd în 

considerare principiul prezumției de nevinovăție consacrată în Declarația 

Universală a Drepturile Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU,  

examinînd demersul Procuraturii Anticorupție, oficiul Sud, nr. 2022970043/514 

din 18 aprilie 2022 privind suspendarea provizorie din funcție, avînd în vedere 

avizul Comisiei consultative de specialitate administrație publică, respectarea 

drepturilor și libertăților omului, relații interetnice, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se ia act de demersul Procuraturii Anticorupție, oficiul Sud, nr. 

2022970043/514 din 18 aprilie 2022, privind suspendarea provizorie din funcție 

a președintelui raionului Cahul. 

2. Se respinge demersul Procuraturii Anticorupție, oficiul Sud,  privind 

suspendarea din funcție a președintelui raionului Cahul.   

3. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de către Comisia 

consultativă de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și 

libertăților omului, relații interetnice. 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului Raional Cahul                                           

                                                             

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 

Elaborat și avizat pentru legalitate: L. Raileanu, specialist principal (jurist) ______________ 

Coordonat: V. Șevcenco, vicepreședintele raionului_________________ 

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional_____________ 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

 

 

Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la examinarea demersului Procuraturii 

Anticorupție, oficiul Sud, nr. 2022970043/514 din 18 aprilie 2022, 

privind suspendarea provizorie din funcție” 

 

 

La data de 18 aprilie 2022 în adresa Consiliului raional Cahul  a parvenit demersul 

procurorului care solicită suspendarea provizorie din funcție a președintelui 

raionului Cahul, dlui Marcel CENUȘA, în temeiul art. 200 CPP al RM. 

 

Art. 8 din CPP al RM stabilește că ”persoana acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni este 

prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăţia sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de 

prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile 

necesare apărării sale, şi nu va fi constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare 

definitivă”.  
Prezumția de nevinovăție reprezintă o regulă de bază în desfășurarea procesului 

penal și totodată, prin implicațiile pe care le are, reprezintă unul din drepturile 

fundamentale ale omului. 

Derivînd din scopul procesului penal, prezumția de nevinovăție constituie baza 

drepturilor procesuale acordate învinuitului sau inculpatului. Astfel, numai 

acceptîndu-se ideea ce decurge din prezumția de nevinovăție că simpla învinuire 

nu înseamnă și stabilirea vinovăției și că asupra acestuia se va statornici doar 

printr-o hotărîre judecătorească definitivă a instanței de judecată. 

 

Astfel, deoarece prezumția de nevinovăție în conformitate cu art. 21 din Constituția 

RM stă la baza tuturor garanțiilor procesuale legate de protecția persoanei în 

procesul penal și este unul din drepturile fundamentale ale omului, se consideră 

inoportun de a suspenda pe dl Marcel Cenușa din funcția de președinte al raionului 

Cahul. 

 

 

Specialist principal 

Raileanu Lilia 

 

 

 


	Nr. ________                                                                            din ________ 2022

