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EXTRAS 

 

HOTĂRÂREA nr.1-64/2020 

cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr. 3-43/20 din 22.06.2020 în privința ex-procurorului Vitalie Busuioc 

 

24 iulie 2020                                         municipiul Chișinău 

 

Examinând în ședință închisă contestația depusă de Inspecția procurorilor 

împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-43/20 din 22.06.2020, audiind 

informația prezentată de domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor  -  

                                          

[…] În temeiul art.36 alin.(1), art.37, art.38 lit. e), art.51 alin.(1) lit. c) și alin.(8), 

art.70 alin.(1) lit. f), art.77, art.86 alin.(3) lit. b) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, capitolul 9 pct.9.10, pct.9.11 lit. b) din Regulamentul Consiliului Superior 

al Procurorilor, pct.81 lit. b) din Regulamentul privind organizarea și activitatea 

Colegiului de disciplină și etică, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

1. A admite contestația Inspecției procurorilor și a casa hotărârea Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-43/20 din 22.06.2020, adoptată în privința domnului Vitalie 

Busuioc, cu adoptarea unei noi hotărâri.  

2. A-l recunoaște vinovat pe Vitalie Busuioc de comiterea abaterii disciplinare 

prevăzute de art.38 lit. e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și a sista 

procedura disciplinară, din motivul că procurorul și-a încetat raporturile de serviciu 

înainte de emiterea hotărârii cu privire la cauza disciplinară.   

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, în decurs de 30 de zile de la data comunicării sau 

notificării acesteia.  

 

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.  Victor CÎLCIC semnat 

6.  Adrian BORDIANU  absent 

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 


