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HOTĂRÂREA nr.1-56/2022 

cu privire la încurajarea unor ex-procurori în legătura cu aniversarea 

 a XXX-a de la conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității  

și independenței Republicii Moldova 

 

4 martie 2022             municipiul Chişinău  

 

Examinând demersul Președintelui Asociației 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 încurajarea  ex-

procurorilor Mihail Căpătici, Felix Cernei, Pantelei Ciobanu, Victor Ciuprov, 

Nicanor Conoval, Vladimir Lupu, Gheorghe Popescu, Ion Postoronca, Valeriu 

Smochină, Ion Tcaci, Gheorghe Ursan, Andrei Vrăjitoru, prin acordarea unei 

distincții a Procuraturii.  

Ținând cont de argumentele formulate, înaintarea propunerii de referință a fost 

determinată de aniversarea a XXX- a de la conflictul armat din anul 1992 pentru 

apărarea integrității și independenței Republicii Moldova și reprezintă manifestare a 

semnului de apreciere pentru meritele ex-procurorilor vizați, ce rezultă din activitățile 

aferente evenimentelor de referință, precum și de respect pentru exercitarea în mod 

exemplar a obligațiilor de serviciu în diferite funcții în cadrul organelor Procuraturii. 

Analizând propunerea înaintată, Consiliul Superior al Procurorilor a raportat 

aspectele relevante subiectului invocat la prevederile normative. 

Prin Hotărârea Parlamentului nr.12 din 12.02.2021 au fost operate modificări 

la punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/ din 26.12.1990 cu privire la zilele 

comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova. 

Potrivit modificărilor de referință pe data de 2 martie a fost instituită Ziua Memoriei 

şi Recunoştinţei – ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 

1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, a victimelor 

conflictului şi de exprimare a recunoştinţei faţă de veteranii acestui conflict. 

Potrivit art.35 alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, măsurile 

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

Superior al Procurorilor. 

Analizând argumentele invocate, Consiliul Superior al Procurorilor constată 

relevanța acestora și necesitatea susținerii demersului de intervenire către Procurorul 

General în vederea încurajării ex-procurorilor nominalizați, prin conferirea distincției 

Procuraturii – Crucea „Pentru Merit” clasa I. 

În corespundere cu dispozițiile 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 Meri” clasa I, poate fi acordată pentru vitejie și spirit de sacrificiu 

manifestate la apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale şi intereselor legitime 

ale cetăţenilor în condiţii ce comportă risc sporit pentru viață si sănătate.  
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Consiliul Superior al Procurorilor a analizat argumentele descrise în demers 

prin prisma valențelor stabilite de următoarele criterii: meritele persoanelor propuse 

spre încurajare în lupta pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii 

Moldova, precum și gradul de contribuţie la înfăptuirea actului de justiţie. 

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

art.77 din Legea nr.3/2016 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 interimar încurajarea ex-procurorilor 

Mihail Căpătici, Felix Cernei, Pantelei Ciobanu, Nicanor Conoval, Vladimir Lupu, 

Gheorghe Popescu, Ion Postoronca, Valeriu Smochină, Ion Tcaci, Gheorghe Ursan 

prin acordarea distincției Procuraturii – Crucea „Pentru Merit” clasa I.  

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 absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  absent 

3.  Ceslav PANICO absent 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 
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9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                          Angela MOTUZOC 
 

 

 
 


