
H O T Ă R Â R E A nr.12-172/17 

cu privire la examinarea cererii  dlui Valentin Baidaus  privind 

încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică 

 

11 decembrie 2017                                                                                mun.Chişinău  

 

Examinând chestiunea cu privire la examinarea cererii dlui Valentin Baidaus 

privind încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică, audiind 

informația dlui Mircea Roșioru, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe data de  01.12.2017 dl Valentin Baidaus a depus cerere în temeiul art.76 

alin.(1) lit.a), art.83 alin.(7) din Legea cu privire la Procuratură și pct. 9 lit.a),  

pct.15 din Regulamentul Colegiului de disciplină și etică, privind renunțarea la 

calitatea de membru al Colegiului de disciplină și etică de pe lângă Consiliul 

Superior al Procurorilor. 

Consiliul reține că,  potrivit   procesului-verbal al ședinței ordinare a Adunării 

Generale a Procurorilor din 27 mai 2016, în Colegiul de disciplină și etică au fost 

desemnați 5 membri de bază: dnii Marcel Cimbir, Vladislav Guțan, Valentin 

Baidaus, Victor Comerzan și Nicolae Chitoroagă. 

Totodată au fost determinați și candidații cu funcție de suplinire a posturilor 

de membru vacante, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate: dnii 

Ștefan Șaptefraț, Alexandru Rața, Alexandru Lozan, Elena Cazacov și Octavian 

Lazarev.  

 Potrivit pct.9 al  Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a 

Colegiului de disciplină şi etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.12-228/16 din 14.09.2016, calitatea de membru al Colegiului 

încetează, inclusiv, la depunerea cererii de demisie.  

Luând în consideraţie faptul că primul candidat din lista membrilor supleanți 

al Colegiului de disciplină și etică este dl Ștefan Șaptefraț, Consiliul va aproba 

candidatura d-lui pentru a fi desemnat în cadrul Colegiului de disciplină și etică. 

În temeiul celor expuse, conform art.77 din Legea cu privire la Procuratură, 

pct.9  al  Regulamentului privind  modul de  organizare  și funcționare a Colegiului 

de disciplină şi etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.12-228/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor -  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A luat act și a accepta cererea dlui Valentin Baidaus privind încetarea 

calității de membru al Colegiului de disciplină și etică din subordinea Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

2. A-l desemna pe dl Ștefan Șaptefraț, procuror-șef al Procuraturii 

mun.Chișinău, în calitate de membru al Colegiului de disciplină și etică. 

3. Hotărârea se aduce la cunoștință președintelui Colegiului de disciplină și 

etică și persoanelor interesate, și se publică pe pagina web oficială a procuraturii, 



www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 

Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 

Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile 

împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană 

vătămată într-un drept al său într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care 

hotărârea vizată i-a fost comunicată. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Numele și prenumele  

 

Semnătura 

1 CEBOTARI Vladimir 

 

 

2 FORTUNA Ghenadie 

 

 

3 HADÎRCĂ Igor 

 

 

4 HARUNJEN Eduard 

 

 

5 MARIȚ Alexandru 

 

 

6 MAȘNIC Eduard 

 

 

7 MICU Victor 

 

 

8 MOROZ Remus 

 

 

9 POPOV Ruslan 

 

 

10 

 

STOINOV Vasile  

11 TUREAC Viorel 

 

 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                             Mircea ROȘIORU  




