
H O T Ă R Â R E A nr. 12-127/13 
      cu privire la propunerea de încurajare a procurorului Dorina Loghin 

 
 

04 iunie 2013                                                                                       mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la încurajarea procurorului Dorina Loghin, 
pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, 
cu prilejul celebrării a 50 de ani din ziua naşterii, audiind raportul dlui Ig.Serbinov, 
Consiliul Superior al Procurorilor   -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
Adjunctul Procurorului General  Igor Serbinov a înaintat consiliului 

propunerea cu privire la examinarea candidaturii procurorului în secţia judiciar-
penală din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, Dorina Loghin, 
pentru  încurajare prin conferirea Medaliei „Pentru serviciu impecabil” de clasa II, 
cu prilejul celebrării a 50 de ani din ziua naşterii, pentru îndeplinirea exemplară a 
obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate.      

 Conform art. 59 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru 
îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru iniţiativă, operativitate şi 
pentru alte merite relevante în serviciu, procurorii pot fi încurajaţi. Potrivit alin.(2) 
al aceluiași articol, măsurile de încurajare se aplică prin ordin de către Procurorul 
General la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. 

Analizînd informația prezentată și luând în consideraţie meritele deosebite în 
activitate, calităţile profesionale şi morale ale procurorului Dorina Loghin, în 
temeiul  art.59 alin.(1) și alin.(2), art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu 
privire la Procuratură,  pct.3.4 lit.b) din Regulamentul cu privire la distincțiile 
Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.92/7 din 04.11.2010, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A susține demersul  cu privire la încurajarea dnei Dorina Loghin, procuror în 

secţia judiciar-penală din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.    
A propune Procurorului General încurajarea procurorului Dorina Loghin 

prin conferirea Medaliei „Pentru serviciu impecabil” de clasa II.  
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 

Procuratură. 
 

Președintele Consiliului  
Superior al Procurorilor               Iurie Garaba 
 

  
  

 


