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H O T Ă R Â R E A nr.1-29/2021 

cu privire la examinarea propunerii pentru transferul  

procurorului Nicolae Tian 

 

25 februarie 2021                                                                                 municipiul Chişinău  

 

 Examinând propunerea pentru transferul procurorului Nicolae Tian, audiind 

informația prezentată de către domnul Alexandr Stoianoglo, Procuror General, Consiliul 

Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, propunerea 

domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General, pentru transferul domnului Nicolae 

Tian din funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă în funcția de procuror 

în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat. 

În susținerea propunerii pentru transfer, domnul Alexandr Stoianoglo a consemnat 

informațiile referitoare la traseul profesional al procurorului Nicolae Tian, care deține 

funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă, din data de 17.12.2013.  

Totodată, pentru fundamentarea acestui exercițiu instituțional s-a invocat situația 

posturilor vacante în cadrul Procuraturii UTA Găgăuzia, Comrat, care denotă existența 

unei funcții vacante de procuror în subdiviziunea vizată.  

În egală măsură, din perspectiva cerințelor referitoare la procedura de transfer a 

procurorilor, Procurorul General a menționat că pentru cazul enunțat există confirmarea 

rezultatului favorabil al consultării opiniei procurorilor-șefi din subdiviziunile implicate 

în această procedură.  

Pentru soluționarea propunerii de referință Consiliul Superior al Procurorilor reține 

raționamente relevante de fapt și de drept. 

Astfel, evaluând aspectele legislative aferente speței soluționate, Consiliul Superior 

al Procurorilor reține că, potrivit art.54 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, transferul procurorului într-o funcție de același nivel sau nivel inferior, cu 

excepția funcției de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef, se realizează prin hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor, la propunerea Procurorului General. Procedura de 

transfer se stabilește printr-un regulament aprobat de către Consiliul Superior al 

Procurorilor. 

În considerarea acestor prevederi legislative, procedura transferului procurorilor a 

fost dezvoltată prin reglementări subsecvente legii, care stabilesc reguli pentru realizarea 

acestei mobilității funcționale a procurorilor. 

Din perspectiva datelor prezentate, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează 

că soluționarea propunerii pentru transferul procurorului Nicolae Tian din funcția de 

procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă în funcția de procuror în Procuratura UTA 

Găgăuzia, Oficiul Comrat se aliniază, de drept, prevederilor capitolului 81 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele 

individuale ce rezultă din prezenta propunere pentru transfer, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține că pentru domnul Nicolae Tian transferul solicitat nu reprezintă numire 
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într-o funcţie superioară celei deținute, nu este creator de drepturi ierarhice și se valorifică 

drept o mobilitate funcțională de la o subdiviziune teritorială la una de același nivel. 

În ședința Consiliului Superior al Procurorilor, Nicolae Tian a susținut cererea 

depusă, și-a exprimat consimțământul în acest sens și a solicitat să fie acceptat transferul, 

argumentându-și poziția prin estimările sale profesionale vizând cariera de procuror și 

invocând motive de ordin personal, examinate în cadrul interviului. 

Analizând raționamentele care au generat solicitarea, urmare a verificării existenței 

consimțământului procurorului și evaluării motivației acestuia, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține, de asemenea, că în prezentul caz nu au fost stabilite condiții de 

incompatibilitate sau circumstanțe care să împiedice admiterea propunerii, ceea ce, în 

analiză cumulativă, face posibilă realizarea transferului domnului Nicolae Tian din funcția 

de procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă în funcția de procuror în Procuratura 

UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat. 

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.19 alin.(2), 

art.54 alin.(1) și art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură; capitolul 81 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 

din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A realiza transferul domnului Nicolae Tian din funcția de procuror în Procuratura 

raionului Ștefan Vodă în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul 

Comrat. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

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 termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea 

acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Victor CÎLCIC semnat 

5.  Adrian BORDIANU semnat 
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6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU absentă 

10.  Ion GUCEAC semnat 

11.  Dumitru PULBERE semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                  semnat                Angela MOTUZOC 

  

 

 

 

 

 

 

 


