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PROCESUL-VERBAL nr.21 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  11.11.2019 

 
          (întocmit în  conformitate cu art.77 alin.(8) din Legea 3/2016 cu privire la Procuratură și Ordinul 

Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor nr.12/100 din 06.11.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii 

privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor) 

 

Total membri ai Consiliului Superior al Procurorilor - 15 

Au participat la şedinţă – 12 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Dumitru ROBU - Procuror General interimar 

3. Vasile STOINOV – Procuror-șef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia 

4. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

5. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

6. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

7. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

8. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

9. Ion GUCEAC – Profesor universitar, academician, doctor habilitat  în drept 

10. Dumitru PULBERE – Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova 

11. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

12.  Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

 

Absenți: 

13. Olesea STAMATE – Ministru al Justiției 

14. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

15.                                     – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii                           

 

A prezidat şedinţa – doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor.    

Președintele Consiliului a anunțat ședința deschisă și publică.     
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Potrivit art.77 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, ședinţa 

Consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. În prezența a 12 

membri ședința a fost anunțată deliberativă. 

Doamna Angela Motuzoc a menționat despre faptul că în mass-media după ultimele 

ședințe ale Consiliului Superior al Procurorilor au apărut publicații referitor la participarea 

domnului Emanoil Ploșnița în calitate de membru de drept al Consiliului în cadrul ședințelor, 

cu mențiunea despre expirarea mandatului său de președinte al Uniunii Avocaților din 

Moldova. Prin urmare, domnul Emanoil Ploșnița a fost invitat să concretizeze aspectele 

referitoare la expirarea mandatului de președinte al Uniunii Avocaților. 

Domnul Emanoil Ploșnița a consemnat despre lipsa abordării în mass-media a 

subiectului legat de expirarea mandatului său, totodată, a comunicat despre convocarea 

sesiunii ordinare a Congresului Avocaților din Republica Moldova pe data de 22.11.2019, 

iar unul din subiectele incluse pe ordinea de zi fiind alegerea președintelui Uniunii 

Avocaților. Astfel, până la data alegerii președintelui de către Congresul Uniunii Avocaților, 

dumnealui exercită atribuțiile acestuia, inclusiv și participă în calitate de membru de drept 

la ședințele Consiliului Superior al Procurorilor. 

Obiecții sau alte întrebări nu au parvenit.    

Conform prevederilor punctelor 6.21 și 6.22 Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, lucrările ședinței 

Consiliului vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretarul ședinței.  

În continuare secretarul ședinței, doamna Diana Lupașcu, a adus la cunoștință 

subiectele incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Solemnitatea pentru depunerea jurământului. 

 

2. Anunțarea concursurilor între candidații la funcția de procuror pentru suplinirea 

unor funcții vacante. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

3. Evaluarea etapei de recepționare a dosarelor depuse în cadrul concursurilor anunțate 

pentru suplinirea unor funcții de procuror. 

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu 

 

4. Modificarea cadrului normativ instituțional. 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

5. Examinarea unei cereri de transfer.  

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

6. Desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor în grupul de lucru 

pentru elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților. 

Raportor – domnul Adrian Bordianu 
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7. Examinarea cererii privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică.  

Raportor – domnul Adrian Bordianu 

 

Obiecții sau alte propuneri referitor la subiectele incluse pe agenda ședinței nu au 

parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare a 

ordinii de zi anunțate. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor, Consiliului Superior al Procurorilor 

a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 11.11.2019 potrivit 

proiectului ordinii de zi anunțate. 

S-A EXAMINAT: 

 

Subiectul 1 - Solemnitatea pentru depunerea jurământului. 

În sală au fost invitați doamna Marina Cobzari, șef al Secției resurse umane a 

Procuraturii Generale, candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă: domnii 

Andrei Tabără, Ghenadie Tabuica și Victor Țurcan și absolventa Institutului Național al 

Justiției, doamna Alina Călugăreanu, conform art.20 alin.(1) lit.e) și alin.(3) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, câștigători ai concursului, anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-103/2019 din 03.10.2019. 

Președintele Consiliului a oferit cuvântul doamnei Maria Cobzari, pentru a da citirii 

ordinele despre numirea în funcții a candidaților.  

În continuare au depus jurământul procurorului și au onorat drapelul de stat următorii 

candidați numiți –  

- doamna Alina Călugăreanu - în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău; 

- domnul Andrei Tabără - în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

- domnul Ghenadie Tabuica - în funcția de procuror în Procuratura raionului Edineț;  

- domnul Victor Țurcan - în funcția de procuror în Procuratura raionului Rîșcani. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor și membrii prezenți le-au adresat 

procurorilor nou angajați cuvinte de felicitare și încurajare. 

  

Subiectul 2 - Anunțarea concursurilor între candidații la funcția de procuror pentru 

suplinirea unor funcții vacante. Raportor – domnul Andrei Roșca.  

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a comunicat că procedura anunţării 

funcţiilor de procuror vacante se realizează periodic de către Consiliul Superior al 

Procurorilor, în raport cu informaţia prezentată vizând situaţia posturilor de referinţă din 

statele de personal ale Procuraturii.  

Astfel, analizând situaţia atestată la data de 11.11.2019 prezentată de Aparatul 

Procuraturii Generale, Consiliul constată vacanţa mai multor funcții de procuror în 

procuraturile teritoriale, care urmează a fi suplinite în cadrul concursului organizat pentru 

candidații la funcția de procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor 

vacante. 
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S-a propus anunțarea concursului între candidații la funcția de procuror, înscriși la 

data de 11.11.2019 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcțiile vacante de procuror, pentru următoarele funcții vacante: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (8 unități): 

- 3 unități permanente  

- 5 unități provizoriu vacante (03.02.2022; 21.05.2022; 20.07.2022; 01.08.2022; 

02.09.2022); 

- procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (3 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ialoveni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Strășeni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Florești (1 unitate provizoriu vacantă până la 

01.06.2022); 

- procuror în Procuratura raionului Soroca (1 unitate provizoriu vacantă până la 

21.12.2021). 

Totodată, se dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea 

candidaților la funcția de procuror, în termen de până la 19.11.2019, în condițiile 

pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea 

formulării opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la concurs.  

Doamna Angela Motuzoc a menționat despre posibilitatea indicării a unui termen mai 

restrâns pentru convocarea acestora de către Aparatul Consiliului în vederea formulării 

opțiunilor sale. 

Domnul Adrian Bordianu a menționat că procedura de numire în funcție a 

absolvenților Institutului Național al Justiției este diferită, ei urmând a fi convocați de 

Aparatul Consiliului în vederea formulării opțiunilor, acest fapt urmând a fi raportat la 

capacitatea Aparatului Consiliului de a-i convoca. Termenul de 2 săptămâni, indicat în 

textul proiectului hotărârii, se consideră a fi unul optim pentru acest exercițiu. 

Astfel, s-a propus stabilirea termenului de 26.11.2019 pentru ca Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor să convoace candidații la funcția de procuror, în vederea 

formulării opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la concurs. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

–  A anunța concurs între candidații la funcția de procuror, înscriși la data de 

11.11.2019  în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților 

la funcțiile vacante de procuror, pentru următoarele funcții vacante: 

➢procuror în Procuratura municipiului Chișinău (8 unități): 

-3 unități permanente;  

-5 unități provizoriu vacante (03.02.2022; 21.05.2022; 20.07.2022;01.08.2022; 

02.09.2022); 

➢procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (3 unități); 
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➢procuror în Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); 

➢procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate); 

➢procuror în Procuratura raionului Ialoveni (1 unitate); 

➢procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 unități); 

➢procuror în Procuratura raionului Strășeni (1 unitate); 

➢procuror în Procuratura raionului Florești (1 unitate provizoriu vacantă până la 

01.06.2022); 

➢procuror în Procuratura raionului Soroca (1 unitate provizoriu vacantă până la 

21.12.2021). 

– A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea candidaților 

la funcția de procuror, în termen de până la 26.11.2019, în condițiile pct.pct.8.17-8.19 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea formulării opțiunilor pentru 

funcțiile vacante anunțate la concurs în ședința respectivă. 

 

Subiectul 3- Evaluarea etapei de recepționare a dosarelor depuse în cadrul 

concursurilor anunțate pentru suplinirea unor funcții de procuror. Raportor – doamna Lilia 

Mărgineanu.    

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a comunicat că prin Hotărârea nr.1-

113/2019 din 17.10.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concursuri între 

procurori, pentru completarea mai multor funcții vacante:   

- procuror în Secția protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană din 

cadrul Direcției cooperare internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale (1 

unitate); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (2 unități); 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (5 unități). 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concurs a fost stabilit pentru 

data de 25.10.2019, inclusiv.   

În termenul stabilit, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat cererea 

unui singur candidat, Irina Gheorghiștean, procuror în Procuratura mun.Chișinău, care a 

aplicat la o funcție de procuror în Procuratura Anticorupție, celelalte funcții nefiind  

solicitate. 

Având în vedere că accederea în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție  se 

circumscrie procedurii de promovare în procuratura specializată, Consiliul urmează să se 

pronunțe asupra admisibilității cererii depuse și, după caz, să decidă remiterea acesteia 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Astfel, s-a stabilit că procurorul Irina Gheorghiștean a fost evaluată, la cerere, în mod 

extraordinar de către Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, fiindu-i acordat 

calificativul „foarte bine”. 

Ulterior, în baza cererii, procurorul Irina Gheorghiștean a fost înscrisă în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, inclusiv în Lista procurorilor care solicită 

promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală.  

Candidatul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de 

procuror, concluzie formulată în certificatul medical privind corespunderea pentru 
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exercitarea funcţiei de procuror, eliberat de Comisia pentru verificarea stării de  sănătate a 

candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie, și  întrunește condițiile 

prevăzute de art.20 alin.(41) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - vechimea în 

funcția de procuror de cel puțin 3 ani – pentru candidații la funcția de procuror în procuratura 

specializată. 

Pe cale de consecință, cererea procurorului Irina Gheorghiștean urmează a fi remisă 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, în scopul evaluării corespunzătoare 

funcției pentru care a aplicat.  

În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să constate că pentru 

suplinirea unei funcții vacante de procuror în Procuratura Anticorupție, a unei funcții de 

procuror în Secția protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană din cadrul 

Direcției cooperare internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale și a cinci 

funcții de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale nu a fost depusă nici o cerere, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea 

declarării încheierii concursului, pentru aceste funcții, prin nerealizare. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, spre evaluare conform 

criteriilor stabilite corespunzător funcției la care candidează, cererea și dosarul de participare 

al procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Irina Gheorghiștean; 

– A declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-113/2019 

din 17.10.2019, în partea ce ține de ocuparea unei funcții vacante de procuror în Procuratura 

Anticorupție, a unei funcții de procuror în Secția protocol, cooperare internaţională şi 

integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internaţională şi integrare europeană a 

Procuraturii Generale și a cinci funcții de procuror în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de 

candidați. 

 

Subiectul 4 – Modificarea cadrului normativ instituțional. Raportor –doamna Inga 

Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a menționat despre necesitatea 

modificării Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor în partea ce ține de alegerea 

candidatului la funcția de Procuror General. Această necesitatea a rezultat din modificările 

care au fost operate prin Legea nr.128/2019 cu privire la modificarea Legii nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, când Parlamentul a decis schimbarea mecanismului de selectare a 

candidatului la funcția de Procuror General, fiind instituită etapa de preselecție, efectuată de 

către o Comisie de pe lângă Ministerul Justiției. Acest exercițiu de preselecție a derulat, 

provocând un interes deosebit al societății și provocând foarte multe discuții în spațiul 

public, totuși, pentru Consiliul Superior al Procurorilor a existat o imposibilitate obiectivă 

de a interveni cu o reacție pentru că rămâne a fi o următoare verigă, etapă în acest proces de 

selectare. Până în prezent nu a fost făcută publică lista candidaților preselectați și nici 

hotărârea motivată a Comisiei de preselecție cu lista respectivă nu a parvenit în adresa 

Consiliului Superior al Procurorilor.  
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La 06.11.2019 Guvernul a emis hotărârea prin care și-a angajat răspunderea în fața 

Parlamentului pentru un proiect de lege prin care din nou a modificat Legea cu privire la 

Procuratură prin care s-a schimbat mecanismul de selectare a candidatului la funcția de 

Procuror General. 

În ședința precedentă a Parlamentului a fost înregistrată o moțiune de cenzură ceea ce 

în conformitate cu art.1061 din Constituție generează un alt mecanism de verificare de către 

Parlament a legalității acestui proiect de lege. 

Ținând cont că la moment există o incertitudine pe acest segment, vizând procedura 

de selectare a candidatului la funcția de Procuror General, se propune amânarea discuțiilor 

asupra acestui Regulament. 

Domnul Dumitru Pulbere a relatat și despre faptul că modificările la Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură au fost contestate la Curtea Constituțională, care la rândul său a 

solicitat avizul Comisiei de la Veneția. Astfel, după emiterea unei decizii a Curții 

Constituționale pe marginea sesizării respective, Consiliul va putea reveni la examinarea 

subiectului dat. 
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a supus votului propunerea 

raportorului de a amâna examinarea subiectului pentru o altă ședință a Consiliului. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a amâna examinarea subiectului referitor la modificarea cadrului normativ 

instituțional pentru o altă ședință a Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

Subiectul 5 – Cererea de transfer a unui procuror. Raportor – domnul Constantin Șușu. 

 În sală a fost invitată doamna Viorica Marga, procuror în Procuratura raionului 

Cahul. 

 Doamna Viorica Marga, procuror în Procuratura raionului Cahul, cereri de recuzare 

nu a înaintat. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a expus că la data de 18.10.2019 

doamna Viorica Marga, procuror în Procuratura raionului Cahul, a depus la Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor cerere privind transferul în funcția permanentă de 

procuror în cadrul aceleiași procuraturi, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Viorica Marga a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

în Procuratura raionului Cahul, fiind numit conform ordinului pe o unitate temporar vacantă 

și optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității relațiilor de muncă.  

Pentru soluționarea cererii de referință urmează a fi reținute următoarele raționamente 

de fapt și de drept, relevante în această speță.  

Prin Hotărârea nr.1-93/2019 din 27.09.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs, pentru numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 27.09.2019 

în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 

transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea unei funcții vacante de procuror în 

Procuratura raionului Cahul. 

Urmare a derulării procedurilor de concurs, s-a stabilit că până la data de 11.10.2019 

– termenul limită de depunere a cererilor, la funcția anunțată nu a aplicat nici un candidat. 

Pe cale de consecință, prin Hotărârea nr.1-116/2019 din 17.10.2019 Consiliul 
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Superior al Procurorilor a declarat încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin 

Hotărârea nr.1-93/2019 din 27.09.2019, pentru suplinirea funcției vacante de procuror în 

Procuratura raionului Cahul.  

În aceste condiții, soluționarea cererii doamnei Viorica Marga, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Conform normei indicate supra, dacă la concursul pentru transfer într-o funcţie 

concretă nu a aplicat nici un candidat, iar ulterior pentru transfer în această funcţie va opta 

un procuror, pentru care transferul solicitat reprezintă numire într-o funcţie de acelaşi nivel 

sau de nivel inferior, Consiliul Superior al Procurorilor, după examinarea compatibilităţii 

acestuia, se va pronunţa referitor la acceptarea transferului, fără a ţine cont de procedura de 

evaluare şi înscriere în registrul candidaţilor.  

Se constată că procurorul Viorica Marga a optat pentru acest transfer după ce 

concursul anunțat a fost declarat ca fiind încheiat prin nerealizare. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru doamna Viorica Marga 

transferul solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu 

modifică domeniile de competență ale procurorului, nu este creator de drepturi ierarhice și 

se valorifică drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, dat fiind faptul că 

dumneaei activează, deja, în Procuratura raionului Cahul, cu mențiunea că, în prezent, ocupă 

o funcție vacantă provizoriu.   

Adițional, cu titlu de informație complementară, se consemnează că experiența 

profesională a procurorului Viorica Marga vizează o activitate de peste 8 luni în sistemul 

Procuraturii, circumstanță care validează posibilitatea acceptării transferului de referință  în 

procedură simplificată.  

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Viorica 

Marga. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Viorica Marga a susținut cererea depusă și a solicitat 

să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin estimările profesionale personale 

vizând cariera sa și raportul juridic de muncă. 

Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura raionului 

Cahul a doamnei Viorica Marga, numită pe funcție provizoriu vacantă de procuror în 

Procuratura raionului Cahul; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Viorica Marga în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Cahul.  

 

Subiectul 6 – Desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor în 

grupul de lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și 

avocaților. Raportor – domnul Adrian Bordianu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a comunicat că la data de 15 

decembrie 2017 președintele Consiliului Superior al Procurorilor a participat la semnarea 
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Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților din Republica Moldova (în 

continuare – Cartei interprofesionale). 

Textul acestui document strategic de intenție, conține componente precum: Statul de 

drept și justiția, Specificul funcțiilor, Etica și deontologia judecătorilor, procurorilor și 

avocaților și Dialogul interprofesional continuu între judecători, procurori și avocați și 

cooperarea internațională. 

Această Cartă interprofesională vine să pună fundamentul reglementărilor normative 

ale dialogului interprofesional între judecători, procurori și avocați din perspectiva Avizului 

nr.16(2013) privind relațiile între judecători și avocați în vederea asigurării calității și 

eficienței justiției precum și a Avizelor nr.4, 7, 12 și 18 ale Consiliului Consultativ al 

Judecătorilor Europeni. 

Conștientizând că numai în cadrul unui dialog interprofesional continuu, judecătorii, 

procurorii și avocații vor identifica împreună cele mai bune practici privind activitățile 

referitoare la sistemul de justiție, la 29 iunie 2018 a avut loc cea de-a doua Conferință anuală 

a Actorilor din Domeniul Justiției, la care au participat inclusiv și reprezentanții Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

Luând în considerare multitudinea de opinii expuse, ținând cont de standardele 

stabilite în domeniul supus dezbaterilor, manifestând dorința de a identifica soluții pentru 

asigurarea implementării și respectării acestor standarde inclusiv în domeniul justiției, 

participanții la Conferință au convenit asupra unor concluzii, printre care și necesitatea  

revizuirii și actualizării Cartei interprofesionale. 

La data de 25 septembrie 2019 a parvenit demersul doamnei Mihaela Vidaicu, director 

al reprezentanței din Republica Moldova a Asociației Barourilor Americane (ABA ROLI), 

Inițiativa pentru Supremația Legii, prin care se solicită desemnarea unor membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor pentru participarea în cadrul grupului de lucru pentru 

elaborarea Cartei interprofesionale. 

Având în vedere că scopul Cartei interprofesionale este consolidarea unei culturi 

juridice comune privind conștientizarea rolurilor judecătorilor, procurorilor și avocaților în 

funcționarea justiției, conștientizarea aportului fiecărui profesionist al dreptului la 

îmbunătățirea relațiilor procedurale, a aportului dialogului și al comunicării realizate în 

cadrul procedurilor legale, dar și dezvoltarea înțelegerii și a respectului reciproc în limitele 

rezervate de lege rolului fiecărui participant la înfăptuirea justiției, a responsabilităților de 

orice natură, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să desemneze membri în grupul de 

lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale. 

Se propune candidaturile membrilor Adrian Bordianu, Constantin Șușu și Inga 

Furtună, pentru a fi desemnați în calitate de participați la lucrările grupului de lucru de 

referință. 

 Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a desemna pe Adrian Bordianu, Constantin Șușu și Inga Furtună, membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participarea la lucrările grupului de lucru pentru 

elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților. 
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Subiectul 7 – Cererea privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Raportor – domnul Adrian Bordianu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a relatat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către domnul Vadim 

Prisacari, procuror în Procuratura Anticorupție, prin care s-a solicitat exprimarea acordului 

referitor la cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2019-

2020, în cadrul unei instituții de învățământ superior. 

Analizând cererea procurorului Vadim Prisacari, Consiliul Superior al Procurorilor 

reține raționamentele de drept și de fapt, care se circumscriu procedurii de referință.  

Se reține că în speța descrisă, sunt întrunite condițiile care derivă din Regulile privind 

cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018.  

Potrivit cererii depuse, procurorul Vadim Prisacari urmează să desfășoare activitatea 

didactică, la disciplinele „Drept penal” și „Drept procesual penal”, pentru ciclul I de licență 

la Facultatea Economie Generală și Drept din cadrul Academiei de Studii Economice a 

Moldovei, instituție de învățământ superior acreditată conform standardelor naționale.  

Se notează că cererea domnului Vadim Prisacari privind cumularea funcției de 

procuror cu activitatea didactică este însoțită și de acordul scris al procurorul ierarhic 

superior, cu mențiunea despre asigurarea faptului că aceasta nu va perturba activitatea 

subdiviziunii.  

Pe cale de consecință, se propune a aviza pozitiv cererea depusă de Vadim Prisacari, 

procuror în Procuratura Anticorupție, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică, în anul universitar 2019-2020 în cadrul Facultății Economie Generală și Drept a 

Academiei de Studii Economice din Moldova. 

Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aviza pozitiv cererea depusă de Vadim Prisacari, procuror în Procuratura 

Anticorupție, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, în anul universitar 

2019-2020 în cadrul Facultății Economie Generală și Drept a Academiei de Studii Economice 

din Moldova. 

 

După examinarea tuturor subiectelor din agendă, Preşedintele Consiliului Superior 

al Procurorilor a anunţat şedinţa închisă. 
 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                 semnat                                       Angela MOTUZOC 

 

 

Șef al secției legislație și documentare 

din cadrul Aparatului Consiliului  

Superior al Procurorilor                                         semnat                                  Diana LUPAȘCU 
 


