
1 

 
 

EXTRAS 

HOTĂRÂREA nr.1-21/2020 

cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr. 3-92/19 din 24.01.2020 în privința procurorului Aurel Postica 

 

5 martie  2020                 municipiul Chișinău 

 

Examinând în ședință închisă contestația depusă de procurorul Aurel Postica 

împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, 

audiind informația prezentată de domnul Andrei Roșca, Consiliul Superior al 

Procurorilor  -  

 

[…] Pentru aceste motive, ţinând cont de toate circumstanţele expuse, în temeiul 

art.37 lit.a), art. 38 lit. lit. a), e), art. 39 alin. (1) lit. a), art.40 alin.(2), art.51 alin. (l) 

lit. lit.a), b), art.70 alin.(l) lit.f), art.77, art.86 alin.(3) lit.b) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, capitolul 9 pct.pct.9.10 și 9.11 lit.b) din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor, pct.81 lit.b) din Regulamentul privind 

organizarea şi activitatea Colegiului de disciplină şi etică, Consiliul Superior al 

Procurorilor – 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

   

1. A admite, din alte motive, contestaţia procurorului în Procuratura raionului 

Căușeni, Aurel Postica, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-92/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa și a casa hotărârea Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

2. A sista procedura disciplinară în partea ce ține de abaterea disciplinară, 

prevăzută de art.38 lit.e) a Legii cu privire la Procuratură, din motivul expirării 

termenului de tragere la răspundere disciplinară. 

3. A aplica în privința procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Aurel 

Postica, sancțiunea disciplinară - avertisment, în partea ce ține de abaterea 

disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ.  

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI   absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA  semnat 
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4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU   semnat 

11.  Ion GUCEAC   semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat  

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                  semnat                         Angela MOTUZOC 


