
H O T Ă R Â R E A nr.1-14/2022 

cu privire la încurajarea unor ex-membri ai 

 Consiliului Superior al Procurorilor 

 

28 ianuarie 2022                                                                          municipiul Chişinău  

 

 

Examinând propunerea de încurajare a unor ex-membri ai Consiliului Superior 

al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

În cadrul ședinței din 26.01.2022, doamna Angela Motuzoc, Președintele 

Consiliului Superior al Procurorilor a intervenit cu inițiativa de încurajare a domnilor 

Dumitru Pulbere, Lilia Mărgineanu și Ion Guceac, ex-membri ai Consiliului 

Superior al Procurorilor din rândul societății civile, prin a li se acorda distincția 

supremă a Procuraturii - Crucea „Pentru Merit„ de clasa I. 

În susținerea demersului, s-a menționat despre aportul esențial al domnilor 

Dumitru Pulbere, Lilia Mărgineanu și Ion Guceac la dezvoltarea și consolidarea 

capacităților organelor de autoadministrare ale procuraturii, aprecierea înaltă a 

meritelor în activitatea desfășurată în cadrul Consiliului, în special contribuția plenară 

la sporirea imaginii Procuraturii Republicii Moldova în societate, la asigurarea 

supremației legii, la promovarea normelor etice, în baza Legii nr.3 din 25.02.2016 cu 

privire la Procuratură. 

Conform pct. 3.3 din Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de 

încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22.12.2016, Crucea „Pentru 

Merit„ clasa I, poate fi acordată nu doar procurorilor, ci și altor persoane, ... pentru 

merite în promovarea activității și imaginii procuraturii, la dezvoltarea colaborării 

dintre Procuratură și organele de drept din țară, organele similare din alte țări și 

societatea civilă.  

Potrivit prevederilor art.35 din Legea cu privire la Procuratură, măsurile de 

încurajare și distincțiile Procuraturii se aplică/acordă prin Ordinul Procurorului 

General, la propunerea Consiliului.  

Analizând argumentele invocate, Consiliul Superior al Procurorilor a   

susținut demersul, prin care să se intervină către Procurorul General în vederea 

acordării ex-membrilor Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății 

civile, Dumitru Pulbere, Lilia Mărgineanu și Ion Guceac, a distincției supreme a 

Procuraturii – Crucea „Pentru Merit„ clasa I. 

În baza celor expuse, conform prevederilor art.35 alin.(1) lit.d) şi alin.(2), 

art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, pct.3.1 lit. a) 

și pct.3.3 din Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a 

procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor 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 încurajarea ex-membrilor Consiliului 

Superior al Procurorilor din rândul societății civile, Dumitru Pulbere, Lilia 

Mărgineanu și Ion Guceac, prin conferirea distincției supreme a Procuraturii – 

Crucea „Pentru Merit„ de clasa I, pentru merite în promovarea activității și 

imaginii 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  fără semnătură 

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 


