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HOTĂRÂREA nr.1-13/2022 

cu privire la acordarea Medaliei 

„Veteran al Procuraturii” 

 

28 ianuarie 2022             municipiul Chişinău  

 

Examinând demersul Președintelui Consiliului de administrare al Asociației 

Obștești ”Asociația Veteranilor Procuraturii din Republica Moldova”, Nicolae Ursu, 

și audiind informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior 

al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 
 

În adresa Consiliului Superior al Procurorilor a parvenit demersul domnului 

Nicolae Ursu, Președintele Consiliului de administrare al Asociației Obștești 

”Asociația Veteranilor Procuraturii din Republica Moldova”, privind conferirea 

Medaliei „Veteran al Procuraturii” ex-procurorilor Victor Dolghi, Anatolie Cazacliu, 

Ion Dediu, Evghenii Jarcov și Gheorghe Popescu. Se reține că înaintarea propunerii 

de referință reprezintă manifestarea semnului de recunoștință și înaltă apreciere a 

meritelor ex-procurorilor vizați în activitatea exercitată, marcată de îndeplinirea 

exemplară a atribuțiilor de serviciu. 

Analizând propunerea înaintată, Consiliul Superior al Procurorilor a raportat  

aspectele relevante subiectului invocat la prevederile normative. 

În temeiul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.11a din 26.01.1996, 

anual, la 29 ianuarie se consemnează sărbătoarea profesională  - Ziua lucrătorului 

Procuraturii. 

Potrivit art.35 alin.(2) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, 

măsurile de încurajare se aplică prin ordinul Procurorului General, la propunerea 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Adițional, conform pct. 4.12 al Regulamentului cu privire la aplicarea măsurilor 

de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22.12.2016, medalia 

„Veteran al Procuraturii” se acordă, în semn de recunoştinţă faţă de meritele obţinute 

în timpul serviciului în organele Procuraturii, persoanelor care au atins vârsta de 

pensionare și au avut o vechime de cel puțin 15 ani în funcția de procuror. Conform 

pct.5.1 al Regulamentului, medalia „Veteran al Procuraturii” poate fi acordată și la 

propunerea Asociației Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova. 

 Consiliul a analizat argumentele descrise în demers prin prisma valențelor 

stabilite de următoarele criterii: vechimea în muncă de peste 15 ani în funcţia de 

procuror a persoanelor propuse spre încurajare, gradul de contribuţie la înfăptuirea 

actului de justiţie, calitatea muncii, profesionalismul şi aptitudinile organizatorice. 

 Respectiv, în ședința Consiliului Superior al Procurorilor au fost examinate 

informațiile ce se circumscriu traseelor profesionale ale ex-procurorilor vizați în 

demers și, urmare a deliberărilor referitoare la acest subiect, s-a concluzionat ca fiind 

justificat demersul de acordare a distincției - Medalia ”Veteran al Procuraturii” ex-

procurorilor Victor Dolghi, Anatolie Cazacliu, Ion Dediu, Evghenii Jarcov și 

Gheorghe Popescu.  



2 

 

Generalizând informațiile expuse,  în temeiul prevederilor art.35 alin.(2), art.77 

din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură; pct.4.1 secțiunea a III lit.d) din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-

225/16 din 14.09.2016; pct.pct.2.2., 4.12. și 5.1. din Regulamentul privind aplicarea 

măsurilor de încurajare a procurorilor şi acordarea distincţiilor Procuraturii, aprobat 

prin Hotărârea nr.12-259/16 din 22.12.2016, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

1. A propune Procurorului General interimar încurajarea domnilor Victor 

Dolghi, Anatolie Cazacliu, Ion Dediu, Evghenii Jarcov și Gheorghe Popescu, ex-

procurori, prin acordarea Medaliei „Veteran al Procuraturii”, pentru activitatea 

ireproșabilă și meritele obţinute în timpul serviciului în organele Procuraturii. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar pentru a demara 

procedurile administrative de adoptare a ordinelor corespunzătoare.  

        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, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile 

de la comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Inga FURTUNĂ semnat 

4.  Andrei ROȘCA semnat 

5.  Constantin ȘUȘU  semnat 

6.  Eduard VARZAR semnat 

7.   Lilia POTÎNG semnat 

8.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                  semnat                               Angela MOTUZOC 

 


