
HOTĂRÂREA nr.12-227/13 
cu privire la  propunerea despre conferirea medaliei 
„Veteran al Procuraturii”  unor procurori pensionaţi 

 
 08 octombrie 2013                                                          mun. Chişinău 
 
 Examinând  propunerea Consiliului Asociaţiei Veteranilor Procuraturii Republicii 
Moldova, cu privire la conferirea medaliei „Veteran al Procuraturii” domnilor  Dumitru 
Postovan, Nicolae Ursu, Mihail Lopatin, Nicolae Palii, Vasile Pener, Petru Petrenov, 
Parfenii Sterniola şi Nicolae Televco, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 27.09.2013, domnul Nicolae Ursu, Preşedintele Consiliului Asociaţiei 

Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova, a înaintat un demers privind conferirea  
medaliei „Veteran al Procuraturii”  dlui Dumitru Postovan, Procuror General al 
Republicii Moldova în perioada 1990-1998, în semn de recunoştinţă şi înaltă apreciere a 
meritelor deosebite în asigurarea  supremaţiei legii, promovarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului şi în legătură cu aniversarea a 65-a de la naştere. 

Totodată,  apreciind profesionalismul, exigenţa şi principialitatea, aportul adus la 
promovarea independenţei şi activitatea îndelungată în cadrul organelor Procuraturii,  cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice,  Preşedintele Consiliului 
Asociaţiei Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova a înaintat demers privind 
conferirea medaliei „Veteran al Procuraturii” domnilor Mihail Lopatin, Nicolae Palii, 
Vasile Pener, Petru Petrenov, Parfenii Sterniola şi Nicolae Televco, pensionari ai 
organelor Procuraturii. 

La 07.10.2013, dl Petru Bobu, prim-vicepreşedintele Consiliului Asociaţiei 
Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova, a înaintat demers privind conferirea  
medaliei „Veteran al Procuraturii”  dlui Nicolae Ursu pentru merite deosebite în 
activitatea de procuror pe parcursul a 25 ani în cadrul organelor Procuraturii şi cu prilejul 
aniversării a 65 ani de la naştere. 

În acelaşi context, la propunerea dlui Ig.Serbinov membru ales al Consiliului 
Superior al Procurorilor, s-a examinat candidatura dluio Vladimir Holban privind 
conferirea  medaliei „Veteran al Procuraturii”. 

Potrivit pct. 3.9 din  Regulamentul cu privire la distincţiile Procuraturii, aprobat 
prin ordinul Procurorului General nr. 92/7 din 04.11.2010, medalia „Veteran al 
Procuraturii” se conferă, în semn  de recunoştinţă faţă de meritele obţinute în timpul 
serviciului în organele Procuraturii persoanelor care au dreptul la pensie pentru vechime 
în muncă sau pentru limita de vârstă în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Potrivit art. 59 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, măsurile de încurajare 
se aplică prin ordin al Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior al 
Procurorilor. 
 Luând în consideraţie vechimea în muncă în funcţia de procuror, contribuţia 
substanţială la înfăptuirea actului de justiţie, calitatea ireproşabilă a muncii, 
profesionalismul şi aptitudinile organizatorice, Consiliul Superior al Procurorilor a decis 



unanim a admite demersurile  cu privire la conferirea medaliei „Veteran al Procuraturii” 
domnilor Dumitru Postovan, Nicolae Ursu, Mihail Lopatin, Nicolae Palii, Vasile Pener, 
Petru Petrenov, Parfenii Sterniola, Nicolae Televco şi Vladimir Holban. 

În baza celor expuse, conform prevederilor art. 59 alin.(1) lit.g) şi alin.(2), art.82 
alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, pct.3.9, pct.4.3 din 
Regulamentul cu privire la distincţiile Procuraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

 A propune Procurorului General  încurajarea domnilor Dumitru Postovan, Nicolae 
Ursu, Mihail Lopatin, Nicolae Palii, Vasile Pener, Petru Petrenov, Parfenii Sterniola, 
Nicolae Televco şi Vladimir Holban - pensionari ai organelor Procuraturii, prin 
conferirea medaliei „Veteran al Procuraturii”.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                Iurie Garaba 


