
HOTĂRÂREA nr.12-123/16 
cu privire la cererea de eliberare din funcţie  

 a procurorului Stanislav Beriozov 
 

29 aprilie 2016                                                                                       mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Stanislav Beriozov cu privire la eliberarea 
din funcţie, audiind informaţia domnului Ruslan Popov, Consiliul Superior al 
Procurorilor,   

C O N S T A T Ă: 
 

La 27 aprilie 2016 secretariatul Consiliului Superior al procurorilor a 
înregistrat cererea domnului Stanislav Beriozov, procuror în procuratura or.Ciadîr-
Lunga, a depus cerere privind eliberarea din funcţie în temeiul art.66 alin.(1) lit.c) 
din Legea cu privire la Procuratură, din proprie inițiativă. 

În cererea sa dl Stanislav Beriozov nu a solicitat examinarea chestiunii în 
lipsa sa. 

Consiliul constată că deși, în fapt, este invocat ca și temei de eliberare din 
funcție - propria inițiativă, temeiul de drept menționat în cerere - art.65 alin.(1) lit.c) 
din Legea cu privire la Procuratură - îl reprezintă demisia din funcție în legătură cu 
atingerea plafonului de vîrstă. Acest din urmă temei este inaplicabil dlui 
S.Beriozov. 

Concomitent, verificînd argumentele cererii și dosarul personal al 
procurorului Stanislav Beriozov, Consiliul constată următoarele: 

În temeiul art.65 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, prin 
Ordinul Procurorului General nr.1040-p din 14.09.2015, adoptat în temeiul Hotărîrii 
Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-205/15 din 10.09.2015, dl Stanislav 
Beriozov a fost suspendat din funcția de procuror în procuratura orașului Ciadîr-
Lunga, de la data de 14 septembrie 2015 și pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii în 
cauza penală. 

O solicitare expresă despre încetarea suspendării din funcția de procuror, 
inclusiv oportunitatea și motivele ce ar sta la baza încetării suspendării, în cerere nu 
au fost indicate. 

Din informația prezentată de acuzatorul de stat, Consiliul reține că instanța 
care judecă cauza în fond, a numit la începutul lunii mai ședințe consecutive în 
cauza de acuzare a lui S.Beriozov. 

În asemenea circumstanțe, pentru această etapă, consiliul a decis să respingă 
cererea dlui Stanislav Beriozov de eliberare din funcție pe temeiul de fapt invocat - 
în legătură cu depunerea cererii de eliberare din propria inițiativă, cît și pe temeiul 
de drept invocat - art.65 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură - demisia 
din funcție în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă. 

În temeiul celor expuse, conform prevederilor art.66 alin.(1) lit.b) și c), art.65 
alin.(1) lit.a), art.82 alin.(1) lit.c) şi art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



 A respinge cererea dlui Stanislav Beriozov, procuror în procuratura orașului 
Ciadîr-Lunga de eliberare din funcție pe temeiul de fapt invocat - în legătură cu 
depunerea cererii de eliberare din propria inițiativă, cît și pe temeiul de drept 
invocat - art.65 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură - demisia din 
funcție în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă. 

Copia de pe hotărîre a o expedia Secției personal pentru anexare la dosarul 
personal al procurorului Stanislav Beriozov. 

Copia de pe hotărîre a o expedia procurorului orașului Ciadîr-Lunga Ivan 
Pamujac, pentru a o aduce la cunoștință procurorului Stanislav Beriozov. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                     Mircea Roşioru 


