
HOTĂRÂREA nr.12- 269/15 
cu privire la încetarea de drept a mandatelor constituționale 

ale unor procurori 
 

26 noiembrie 2015                                                                                mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la expirarea mandatelor constituționale ale 
procurorului raionului Strășeni Alexandru Rața și procurorului municipiului 
Chișinău Ivan Diacov, audiind informaţia domnului Mircea Roșioru, Consiliul 
Superior al Procurorilor -   

C O N S T A T Ă: 
 

În temeiul ordinului Procurorului General nr.1186 din 3 decembrie 2010, dl 
Alexandru Rața a fost numit în funcția de procuror al raionului Strășeni pentru un 
mandat de 5 ani. 

În temeiul ordinului Procurorului General nr.1187 din 3 decembrie 2010, dl 
Ivan Diacov a fost numit în funcția de procuror al municipiului Chișinău pentru un 
mandat de 5 ani. 

Conform prevederilor art.125 alin.(3) din Constituție și art.40 alin.(6) din 
Legea cu privire la Procuratură, mandatul procurorului teritorial este de 5 ani. 

În acest context, Consiliul ia act de încetarea de drept a mandatelor 
constituționale ale procurorilor teritoriali nominalizați la data de 02 decembrie 
2015 și propune Procurorului General să dispună asupra exercitării interimatului 
funcțiilor de procuror al raionului Strășeni și procuror al municipiului Chișinău 
pînă la suplinirea, în condițiile legii, a funcțiilor vacante menționate.  

În temeiul faptelor constatate, conform prevederilor art.125 din Constituție, 
art.40 alin.(6), 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 lua act de încetarea de drept la 02 decembrie 2015 a mandatului 
constituțional al procurorului raionului Strășeni Alexandru Rața. 

 A lua act de încetarea de drept la 02 decembrie 2015 a mandatului 
constituțional al procurorului municipiului Chișinău Ivan Diacov. 

A propune Procurorului General să dispună asupra exercitării interimatului 
funcțiilor de procuror al raionului Strășeni și procuror al municipiului Chișinău, 
pînă la suplinirea, în condițiile legii, a funcțiilor vacante menționate. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
 

Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                  Mircea Roşioru 


