H O T Ă R Â R E A nr.1-4/2021
cu privire la validarea mandatelor de membri ai Colegiului de disciplină și etică
municipiul Chişinău

21 ianuarie 2021

Examinând demersul domnului Vladislav Guțan, președinte al Colegiului de
disciplină și etică referitor la desemnarea membrilor Colegiului, audiind informația
prezentată de către domnul Dumitru Pulbere, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul
domnului Vladislav Guțan, președinte al Colegiului de disciplină și etică referitor la
desemnarea, în calitate de membri, pe perioada rămasă a mandatului, a membrilor
supleanți aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din 27.05.2016.
Demersul de referință este înaintat în contextul necesității asigurării unei activități
plenipotențiare și continue a entității respective din subordinea Consiliului Superior al
Procurorilor.
Potrivit situației de fapt menționate în demers, s-a stabilit încetarea calității de
membru al Colegiului de disciplină și etică a domnului Nicolae Chitoroagă și
corespunzător a domnului Ștefan Șaptefraț.
Având în vedere circumstanțele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor va
analiza circumstanțele de fapt și de drept relevante, expunând raționamentele care se
circumscriu examinării situației descrise.
În accepțiunea art.83 alin.(7) coroborat cu art.76 alin.(1) lit.d) din Legea nr.3/2016
cu privire la Procuratură, calitatea de membru al Colegiului încetează în cazul suspendării
sau eliberării din funcția de procuror, iar un membru supleant continuă exercitarea
mandatului.
Concomitent, pct.15 din Regulamentul privind organizarea şi activitatea Colegiului
de disciplină şi etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12228/16 din 14.09.2019, statuează că, în caz de încetare a mandatului de membru al
Colegiului înainte de expirarea termenului de 4 ani, vacanța este constatată prin hotărâre
a Consiliului, care, prin aceeași hotărâre, investește în funcție supleantul. Supleantul din
rândul procurorilor se stabilește potrivit art.83 alin.(2) din Legea nr.3/2016. Membrul
supleant exercită perioada rămasă a mandatului.
În egală măsură se reține că în cadrul Adunării Generale a Procurorilor desfășurate
la data 27.05.2016, au avut loc alegerile membrilor procurori în Colegiile din subordinea
Consiliului Superior al Procurorilor, precum și a supleanților acestora.
Astfel, prin Hotărârea nr.6 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016 a fost
aprobată, inclusiv și lista procurorilor, membri supleanți, în Colegiul de disciplină și etică,
în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate: procurorii Ștefan Șaptefraț,
Alexandru Rața, Alexandru Lozan, Elena Cazacov, Octavian Lazarev.
Subsecvent, se consemnează că prin ordinul Procurorului General nr.185-p din
31.01.2020, domnul Alexandru Rața, a fost eliberat din funcţia de procuror-șef al
Procuraturii raionului Strășeni.
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Luând în considerare faptul că următorii doi candidați din lista membrilor supleanți
ai Colegiului de disciplină și etică sunt domnul Alexandru Lozan, procuror în Secția
control al activității speciale de investigații și asigurarea regimului secret al Procuraturi
Generale și doamna Elena Cazacov, procuror în Procuratura Anticorupție, ținând cont de
exprimarea de către dumnealor a consimțământului în acest sens, Consiliul Superior al
Procurorilor îi va desemna în calitate de membri ai Colegiului de disciplină și etică.
În temeiul celor expuse, conform art.83 alin.(7) coroborat cu art.76 alin.(1) lit.d)
din Legea nr.3/2016, pct.15 din Regulamentul privind organizarea şi activitatea
Colegiului de disciplină şi etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Procurorilor nr.12-228/16 din 14.09.2019, Consiliul Superior al Procurorilor –
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A-i desemna pe domnul Alexandru Lozan, procuror în Secția control al activității
speciale de investigații și asigurarea regimului secret al Procuraturii Generale și pe
doamna Elena Cazacov, procuror în Procuratura Anticorupție, în calitate de membri ai
Colegiului de disciplină și etică, pe perioada rămasă a mandatului.
2. Hotărârea se aduce la cunoștința procurorilor Alexandru Lozan și Elena Cazacov,
precum și membrilor Colegiului de disciplină și etică.
3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al
Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri.
4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul
art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea
acesteia.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1.

Alexandr STOIANOGLO

semnat

2.

Fadei NAGACEVSCHI

absent

3.

Victor CÎLCIC

semnat

4.

Emanoil PLOȘNIȚA

semnat

5.

Inga FURTUNĂ

semnat

6.

Andrei ROȘCA

semnat

7.

Adrian BORDIANU

semnat

8.

Constantin ȘUȘU

semnat
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9.

Lilia MĂRGINEANU

semnat

10.

Ion GUCEAC

semnat

11.

Dumitru PULBERE

semnat

12.

Lilia POTÎNG

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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