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HOTĂRÂREA nr.1-54/2020 

cu privire la proceduri organizatorice aferente alegerilor membrilor colegiilor 

din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 

25 iunie 2020                                                                                municipiul Chişinău 

 

Examinând subiectul referitor la procedurile organizatorice aferente alegerilor 

membrilor colegiilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, audiind 

informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al 

Procurorilor -    

 

C O N S T A T Ă: 

 

În contextul exercitării competențelor departamentale, ținând cont de 

necesitatea asigurării continuității activității colegiilor din subordinea sa, ale căror 

mandate expiră de drept, Consiliul Superior al Procurorilor a identificat necesitatea 

soluționării aspectelor organizatorice privind convocarea Adunării Generale a 

Procurorilor. 

 Astfel, prin Hotărârea nr.1-36/2020 din 28 mai 2020 Consiliul Superior al 

Procurorilor a decis convocarea în ziua de 1 iulie 2020 a Adunării Generale a 

Procurorilor,  în vederea constituirii noilor componențe ale Colegiului pentru selecția 

și cariera procurorilor, Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, 

Colegiului de disciplină și etică. 

Pe dimensiunea vizată, Consiliul Superior al Procurorilor supraveghează 

derularea procedurilor organizatorice referitoare la convocarea și desfășurarea 

ședințelor acestui for reprezentativ și în acest sens prin Hotărârea nr.1-47/2020 din 12 

iunie 2020 a fost constituită Comisia de organizare a alegerilor, responsabilitățile 

căreia vizează, în principal, organizarea și coordonarea tuturor activităților prealabile 

alegerilor în colegiile din subordinea Consiliului. 

 În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că prin 

Hotărârea nr.1-35/2020 din 7 mai 2020 a fost demarat și concursul public pentru 

selectarea membrilor în colegiile enunțate din rândul reprezentanților societății civile. 

Totodată, având în vedere prescripțiile normative referitoare la instituirea stării 

de urgență în sănătate publică (a se vedea Hotărârea Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică nr.17 din 23.06.2020), pentru a decide asupra 

gestionării procedurilor aferente implicării și întrunirii unui număr mare de persoane, 

Consiliul Superior al Procurorilor a solicitat Comisiei Naţionale Extraordinare de 

Sănătate Publică să formuleze o recomandare privind posibilitatea, oportunitatea şi 

eventualele riscuri ale organizării și derulării acestor exerciții de alegeri. 

Potrivit răspunsului formulat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 

Sociale  din 16 iunie 2020, se constată că: „reieşind din faptul că, la moment, situaţia 

epidemiologică privind infecţia COVID-19 în Republica Moldova este agravată, 

organizarea evenimentului susmenţionat, care presupune o aglomerare cu 

participarea a 640 de persoane, pe o durată îndelungată, reprezintă un risc sporit 

pentru sănătatea publică şi, respectiv nu poate fi acceptat pentru a fi desfăşurat la 

data preconizată.”, opinie de specialitate, care, în contextul actual, este pentru 

Consiliul Superior al Procurorilor un sistem de referință fundamental. 
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Având în vedere această stare de fapt, ţinând cont de realităţile actuale la 
compartimentul stării epidemiologice din ţară şi conştientizând necesitatea 
sincronizării cu măsurile de prevenţie adoptate de Comisia Naţională Extraordinară 
de Sănătate Publică, în temeiul prevederilor art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A amâna desfășurarea Adunării Generale a Procurorilor convocată la 1 

iulie 2020, pentru o dată ulterioară stabilită prin hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

2. A suspenda  activitatea Comisiei de organizare a alegerilor în colegiile din 

subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

3. A suspenda concursul public anunțat prin Hotărârea nr.1-35/2020 din 

07.05.2020 pentru selectarea membrilor în colegiile din subordinea Consiliului 

Superior al Procurorilor din rândul reprezentanților societății civile. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, 

www.procuratura.md, directoriul Adunarea Generală a Procurorilor și a Consiliului 

Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriul Adunarea Generală a Procurorilor 

și directoriul Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent  

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Victor CÎLCIC semnat 

6.  Adrian BORDIANU semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU semnat 

http://www.procuratura.md/
http://www.csp.md/
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11.  Ion GUCEAC semnat 

12.  Dumitru PULBERE absent 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                 semnat                                Angela MOTUZOC 


