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PROCESUL-VERBAL nr.22 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  19.11.2019 

 
          (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. Fadei NAGACEVSCHI – Ministru al Justiției 

5. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

6. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

7. Inga FURTUNĂ – 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. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

14.                                     – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

15. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

                           

 

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. 

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.  Examinarea unei cereri de transfer.  

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

2. Contestația  împotriva  hotărârii  Colegiului  de  disciplină  și etică  nr.3-48/19  din 

18.10.2019. 

Raportor – domnul Adrian Bordianu 

 

3. Contestația  împotriva  hotărârii  Colegiului  de  disciplină  și  etică  nr.3-53/19  din 

18.10.2019. 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

4. Contestația  împotriva  hotărârii  Colegiului  de  disciplină  și  etică  nr.3-59/19  din 

18.10.2019. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

5. Anunțarea concursurilor între procurori pentru suplinirea unor funcții vacante.  

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu 

 

6. Diverse 

 

Ordinea de zi suplimentară: 

 

1. Modificarea cadrului normativ instituțional.  

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

Domnul Adrian Bordianu a propus excluderea din ordinea de zi examinarea subiectului 

2 și anume contestația împotriva  hotărârii  Colegiului  de  disciplină  și etică  nr.3-48/19  din 

18.10.2019, deoarece la 18.11.2019 doamna Elena Pruneanu, procuror în Procuratura 

raionului Strășeni, a depus la Aparatul Consiliului o cerere de amânare a examinării 

contestației respective. Drept motiv este indicat faptul că prin ordinul Procurorului General 

interimar, dumneaei este desemnată pentru participarea la data de 19.11.2019 la seminarul 

„Inteligența emoțională” desfășurat în incinta Institutului Național al Justiției. 
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Doamna Angela Motuzoc a menționat că pe data de 18.11.2019 a fost recepționată lista 

candidaților la funcția de Procuror General, preselectați de Comisia de preselecție, precum 

și dosarele acestora. 

Prin urmare, se propune a se decide asupra examinării plenitudinii acestora în prezenta 

ședință sau se va include subiectul respectiv pe agenda ședinței Consiliului preconizată pentru 

data de 20.11.2019. 

Domnul Dumitru Pulbere a propus examinarea dosarelor candidaților la funcția de 

Procuror General pentru ședința Consiliului din data de 20.11.2019 în legătură cu necesitatea 

aprobării anterioare a Regulamentului privind modul de organizare, desfășurare și evaluare 

a rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General, și respectiv publicarea 

acestuia pe pagina web oficială a Consiliului. 

Domnul Adrian Bordianu a menționat despre necesitatea aprobării Regulamentului 

privind modul de organizare, desfășurare și evaluare a rezultatelor selecției candidatului la 

funcția de Procuror General, pentru a se conforma rigorilor legislației în vigoare. Totodată, 

Regulamentul aprobat urmează să fie plasat pe pagina web oficială a Consiliului pentru a 

aduce la cunoștința persoanelor interesate prevederile acestuia și a asigura transparența în 

activitatea Consiliului. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare a 

ordinii de zi anunțate, cu includerea subiectului suplimentar și excluderea subiectului 2. 

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

a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 19.11.2019 potrivit 

proiectului ordinii de zi anunțate cu excluderea subiectului 2 și includerea subiectului privind 

modificarea cadrului normativ instituțional. 

 

S-A EXAMINAT: 

 

Subiectul suplimentar - Modificarea cadrului normativ instituțional. Raportor – 

doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a menționat că la data de 16.09.2019 

Parlamentul Republicii Moldova, a adoptat Legea nr.128 pentru modificarea Legii nr.3/2016 

cu privire la Procuratură, prin care a fost modificat mecanismul de numire în funcție a 

Procurorului General. 

Astfel, potrivit prevederilor art.17 alin.(2) din Legea menționată, candidatul la funcția 

de Procuror General este selectat prin concurs public, care cuprinde etapa de preselecție a 

candidaților de către comisia instituită de Ministerul Justiției și etapa de selecție a candidatului 

de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

Totodată, alin.(3) și (4) din același articol statuează că modul de organizare și 

desfășurare a fiecărei etape a concursului se stabilește prin regulamente aprobate de către 

ministrul justiției și, respectiv, de către Consiliul Superior al Procurorilor. Concursul pentru 

funcția de Procuror General se desfășoară potrivit unor criterii obiective, bazate pe merit, 

ținându-se cont de pregătirea profesională, integritatea și capacitățile acestuia. 

În context, se consemnează că una din competențele sale stabilit de art.70 alin.(1) lit.d) 

din Legea nr.3/2016 este selectarea candidatului la funcția de Procuror General, pe care îl 

propune Președintelui Republicii. 
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Prin urmare, în temeiul prevederilor legale expuse supra, urmează să fie adoptat 

Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluare a rezultatelor selecției 

candidatului la funcția de Procuror General. 

Scopul acestui Regulament constă în stabilirea procedurilor desfășurate în cadrul 

selecției, în vederea nominalizării candidatului care să fie propus Președintelui Republicii 

Moldova pentru a fi numit în funcția de Procuror General. 

Se reține că la aprobarea Regulamentului s-a ținut cont de cerințele privind claritatea și 

previzibilitatea normelor fiind consemnate toate etapele ce urmează a fi parcurse în cadrul 

etapei de selecție.   

Concomitent, întru asigurarea respectării echilibrului dintre reglementările legale, s-a 

reținut și necesitatea anulării, prin abrogare, a dispozițiilor Capitolului 10 – Concursul pentru 

numirea în funcția de Procuror General din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, care în lumina prevederilor Legii 

nr.3/2016, a devenit caduc. 

Domnul Ion Guceac a pus în discuție necesitatea menținerii în fișa de evaluare a 

candidatului la funcția de Procuror General criteriul referitor la autocontrol și rezistența la 

stres, din moment ce nu există careva instrumente de verificare și determinare a acestui 

criteriu, totodată, acest criteriu este expus într-o manieră vagă. 

Domnul Constantin Șușu a comunicat că o cerință stabilită de art.17 alin.(2) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură este că candidatul la funcția de Procuror General 

îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g) și h). În același timp, 

art.20 alin.(1) lit.h) prevede necesitatea deținerii certificatului medical privind starea de 

sănătate. Prin urmare, lista autorităților indicate la pct.12 din Regulament trebuie completat 

cu Comisia privind verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a 

procurorilor în funcţie, care eliberează certificatul medical corespunzător. 

O altă propunere vizează necesitatea completării ultimului capitol din Regulament cu 

prevederi la publicarea respectivului Regulament pe pagina web oficială a Consiliului 

Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriul Acte normative. 

Doamna Lilia Potîng a propus introducerea pct.31 cu următorul conținut: 

„Neprezentarea candidatului la interviu, fără motive întemeiate și fără înștiințarea prealabilă 

a Consiliului, atrage excluderea acestuia din concurs.” 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

 Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A aproba Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluare a 

rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General, conform anexei, care 

constituie parte integrantă a hotărârii; 

– A aproba fișa de evaluare a candidatului la funcția de Procuror General, conform 

anexei, care constituie parte integrantă a Regulamentului; 

–  A abroga Capitolul 10 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat 

prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016. 
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Doamna Angela Motuzoc a anunțat despre plecarea de la ședință a domnilor Fadei 

Nagacevschi, ministru al justiției, și a domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, 

cvorumul fiind asigurat prin prezența a 10 membri ai Consiliului. 

 

Subiectul 1 – Cererea de transfer a unui procuror. Raportor – doamna Angela Motuzoc. 

În sală este invitată doamna Aliona Vdovîi, procuror în Secția protocol, cooperare 

internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și 

integrare europeană a Procuraturii Generale. Doamna Aliona Vdovîi careva cereri de 

recuzare nu a înaintat. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că la data de 12.11.2019 

doamna Aliona Vdovîi, procuror în Secția protocol, cooperare internațională și integrare 

europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii 

Generale, a depus la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor cerere privind transferul în 

funcția permanentă de procuror în cadrul aceleiași unități, în temeiul prevederilor pct.8.15 

alin.4 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Aliona Vdovîi a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

în Secția protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției 

cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, fiind numită conform 

ordinului pe o unitate temporar vacantă și optează pentru acest transfer în vederea asigurării 

previzibilității relațiilor de muncă.  

Prin Hotărârea nr.1-113/2019 din 17.10.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs între procurorii înscriși la data de 17.10.2019, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită promovarea  

în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală, pentru suplinirea 

mai multor funcții vacante, inclusiv a celei de procuror în Secția protocol, cooperare 

internaţională şi integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internaţională şi integrare 

europeană a Procuraturii Generale. 

Urmare a derulării procedurilor de concurs, s-a stabilit că până la data de 25.10.2019 – 

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

Pe cale de consecință, prin Hotărârea nr.1-118/2019 din 11.11.2019 Consiliul Superior 

al Procurorilor a declarat 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 

Secția protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană din cadrul Direcției cooperare 

internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale. 

În aceste condiții, soluționarea cererii doamnei Aliona Vdovîi, privind transferul în 

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

Consiliului Superior al Procurorilor.  

Se constată că procurorul Aliona Vdovîi 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 Aliona Vdovîi 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 Secția protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul 
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Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, cu 

mențiunea că, în prezent, ocupă o funcție vacantă provizoriu.   

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Aliona 

Vdovîi. 

A LUAT CUVÂNTUL:  doamna  Aliona Vdovîi 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. 

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 accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Secția protocol, cooperare 

internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare 

europeană a Procuraturii Generale a doamnei Aliona Vdovîi, numită pe funcție provizoriu 

vacantă de procuror în Secția protocol, cooperare internațională și integrare europeană din 

cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale; 

– A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Aliona Vdovîi în 

funcție permanentă de procuror în Secția protocol, cooperare internațională și integrare 

europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii 

Generale; 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de emitere 

a actelor administrative corespunzătoare.  

 

Subiectul 3- Contestația  împotriva  hotărârii  Colegiului  de  disciplină  și  etică  nr.3-

53/19  din 18.10.2019. Raportor – doamna Inga Furtună. 

Doamna Inga Furtună a solicitat examinarea subiectului respectiv în ședință închisă 

dat fiind faptul că la originea acestuia se află sesizarea procurorului-șef al Procuraturii 

raionului Taraclia, care vizează dosare penala aflate pe rol care nu s-au încheiat prin 

hotărâre și totodată, ținând cont de necesitatea respectării confidențialității urmăririi penale.    

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat examinarea subiectului 

respectiv în ședință închisă.  

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședință a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

În sală au fost invitați domnul Victor Ababii, șef al Inspecție procurorilor și domnul 

Boris Chirnev, procuror în Procuratura raionului Taraclia. 

Domnii Victor Ababii și Boris Chirnev nu au înaintat careva cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a comunicat la data de 22.10.2019 

Inspecția procurorilor a depus contestație împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-53/19 din 18.10.2019, prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința 

procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev. 

Colegiul de disciplină și etică, în motivarea soluției adoptate, a consemnat că, reieșind 

din circumstanțele concrete ale speței, în privința procurorului Boris Chirnev „procedura 

disciplinară nu este realizabilă”. 
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Totodată, din concluziile expuse de Colegiul de disciplină și etică se deduce că a fost 

considerată „inoportună sancționarea disciplinară a procurorului Boris Chirnev”, fiind 

încetată procedura disciplinară în privința acestuia din motiv că nu a fost comisă o abatere 

disciplinară.   

Inspecția procurorilor, în contestația depusă, a consemnat că hotărârea de referință a 

Colegiului de disciplină și etică este neîntemeiată și ilegală, nefiind luate în considerație toate 

circumstanțele deduse spre analiză în speța dată. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Victor 

Ababii. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Victor Ababii, șeful Inspecției procurorilor, a susținut 

contestația depusă și a solicitat casarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-53/19 

din 18.10.2019 de încetare a procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura 

raionului Taraclia Boris Chirnev și adoptarea unei noi hotărâri, cu aplicarea sancțiunii 

disciplinare în privința acestuia.  

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Boris 

Chirnev. 

A LUAT CUVÂNTUL: Procurorul Boris Chirnev a solicitat respingerea contestației 

Inspecției procurorilor și a invocat că hotărârea Colegiului de disciplină și etică urmează a fi 

menținută, dat fiind faptul că în acțiunile sale nu se conțin elementele vreunei abateri 

disciplinare. 

În concluzie, procurorul Boris Chirnev a solicitat respingerea contestației Inspecției 

procurorilor și menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică adoptată la 18 octombrie 

2019 în privința sa. 

În continuare domnul Boris Chirnev a răspuns la întrebările formulate de către 

membrul Consiliului – Inga Furtună. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A  admite  contestația  depusă  de  Inspecția  procurorilor  împotriva  Hotărârii 

Colegiului  de  disciplină  și  etică  nr.3-53/19  din  18.10.2019,  adoptată  în  privința 

procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev; 

–  A casa Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-53/19 din 18.10.2019 și a 

adopta a nouă hotărâre pe marginea procedurii disciplinare, aplicând în privința procurorului 

în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev, pentru săvârșirea abaterii disciplinare 

prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, sancțiunea – mustrare, 

considerând că efectele juridice ale sancțiunii încep cu data pronunțării hotărârii. 

Doamna Angela Motuzoc a menționat că în cadrul deliberării, membrii Consiliului au 

hotărât de a invita întreg corpul de procurori din cadrul Procuraturii raionului Taraclia 

pentru a discuta situația creată și dificultățile din activitatea acestei procuraturi teritoriale, 

dat fiind faptul că pe parcursul anului curent Consiliul a examinat deja a doua procedură 

disciplinară în privința procurorilor din cadrul acestei unități. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat o pauză de 10 minute. 
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Ședința Consiliului Superior al Procurorilor a fost reluată. 

Subiectul 4 – Contestația  împotriva hotărârii  Colegiului  de  disciplină  și  etică  nr.3-

59/19  din 18.10.2019. Raportor – domnul Constantin Șușu. 

Domnul Constantin Șușu a solicitat examinarea subiectului respectiv în ședință închisă 

din motiv că vor fi anunțate informații cu accesibilitate limitată, și anume date ce țin de 

urmărirea penală pe o cauză penală ce se află pe rolul instanței de judecată. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat examinarea subiectului 

respectiv în ședință închisă. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședință a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

În sală au fost invitați doamna Natalia Cernous, inspector din cadrul Inspecției 

procurorilor și doamna Lilia Bucătaru, procuror în Procuratura raionului Drochia. 

Natalia Cernous și Lilia Bucătaru nu au înaintat careva cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a relatat că prin hotărârea nr.3-59/19 

din 18.10.2019 Colegiul de disciplină și etică a aplicat în privința procurorului în Procuratura 

raionului Drochia, Lilia Bucătaru, sancțiunea disciplinară - avertismentul. 

Colegiul de disciplină și etică a statuat că procurorul Lilia Bucătaru a comis abaterea 

disciplinară prevăzută de art.38 lit. a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. 

Potrivit constatărilor Colegiului, abaterea disciplinară constă în neglijarea de către 

procuror a obligațiilor funcționale, prevăzute de art.6 alin.(3) lit. a) și b) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură, art.19, 52, 281 Cod de penală și a regulilor de conduită profesională 

prescrise în pct.pct. 6.1.1., 6.1.4., 6.2.1 din  Codul de etică al procurorilor.  

Procurorul Lilia Bucătaru a contestat hotărârea nr.3-59/19 din 18.10.2019 în termen, 

solicitând casarea acesteia, cu încetare procedurii disciplinare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Lilia 

Bucătaru, procuror în Procuratura raionului Drochia. 

A LUAT CUVÂNTUL: Procurorul Lilia Bucătaru a menținut poziția sa, potrivit căreia 

nu a admis încălcarea normelor de drept material și de procedură la conducerea investigațiilor 

în procedurile penale, aferentei procedurii disciplinare examinate. Totodată, procurorul  a 

prezentat argumentele, care, în viziunea sa, justifică necesitatea casării hotărârii Colegiului 

de disciplină și etică și încetarea procedurii disciplinare. 

Procurorul Lilia Bucătaru a răspuns la întrebările membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor – domnii Constantin Șușu și Dumitru Pulbere. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Natalia 

Cernous, inspector din cadrul Inspecției procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: inspectorul Natalia Cernous a menținut poziția Inspecției 

procurorilor despre reținerea în sarcina procurorului Lilia Bucătaru a abaterii disciplinare 

prevăzute de art.38 lit. a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.  

În egală măsură, a susținut temeinicia și legalitatea deciziei de sancționare a Colegiului 

de disciplină și etică iar în consecință, doamna inspector a solicita respingerea contestației 

înaintate de procuror ca fiind una neîntemeiată, cu menținerea hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-59/19 din 18.10.2019 prin care a fost aplicată sancțiunea disciplinară 
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- avertismentul. 
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A admite contestaţia procurorului în Procuratura raionului Drochia, Lilia Bucătaru, 

declarată împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-59/19 din 18.10.2019, 

adoptată în privinţa sa. 

– A casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-59/19 din 18.10.2019, cu 

pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare din motiv că nu a fost 

comisă o abatere disciplinară. 

 

Subiectul 5 – Anunțarea concursurilor între procurori pentru suplinirea unor funcții 

vacante. Raportor – doamna Lilia Mărgineanu. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu 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 la zi, atestată la data de 19 noiembrie 2019, conținută în 

informațiile prezentate de Aparatul Procuraturii Generale, seconstată vacanţa unor funcţii de 

procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, Procuraturii Anticorupție și Procuratura raioanelor Ștefan-Vodă, care urmează a fi 

suplinite, în vederea asigurării eficienţei depline a activităţii instituţiei Procuraturii. 

Prin urmare se propune a anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 19.11.2019, 

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

solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura 

Generală, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (6 unități); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (1 unitate). 

Se propune a anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 19.11.2019, inclusiv, 

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

transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror în Procuratura raionului Ștefan-Vodă (1 unitate). 

Totodată , procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până 

la data de 29.11.2019, ora 1700, cereri, prin care vor solicita aprecierea de către Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea funcției pentru care candidează. 

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 anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 19.11.2019, inclusiv, în Registrul 

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

funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală, pentru suplinirea 

funcției vacante de: 
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- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (6 unități); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (1 unitate). 

– A anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 19.11.2019, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită transferul la o 

altă procuratură, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror în Procuratura raionului Ștefan-Vodă (1 unitate). 

– Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la data 

de 29.11.2019, ora 1700, cereri, prin care vor solicita aprecierea de către Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor, cu indicarea funcției pentru care candidează.  

 

Diverse: doamna Angela Motuzoc a anunțat că Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor a înregistrat la data de 11.11.2019 demersul domnului Mihail Cotorobai, Avocat 

al Poporului, prin care înștiințează Consiliul Superior al Procurorilor despre neparticiparea sa 

la ședințele acestui organ de autoadministrare al procurorilor.  

Astfel, se invocă că în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2014 cu privire la 

Avocatul Poporului (Omundsmanul), unul din principiile de bază în activitatea acestuia este 

independența organizațională, operațională și financiară față de orice autoritate publică, 

persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și față de 

orice persoană cu funcție de răspundere de toate nivelurile. 

În același timp, potrivit ultimelor evoluții la nivel european, prin adoptarea de către 

Comisia de la Veneția în cadrul celei de a 118-a Sesiuni Plenare din 15-16 martie 2019 a 

Principiile cu privire la activitatea instituției Ombudsmanului (Principiile de la Veneția) 

„Ombudsmanul nu se va implica în timpul mandatului său în activități politice, administrative 

sau profesionale incompatibile cu independența sau imparțialitatea sa.” 

Prin urmare, Avocatul Poporului, în exercitarea mandatului, nu poate fi membru al 

Consiliului Superior al Procurorilor, deoarece implicarea ombudsmanului în activitatea acestui 

Consiliu ar putea fi apreciată la nivel internațional drept neconformă principiilor unanim 

recunoscute de care se ghidează acesta în exercitarea mandatului său. 

Doamna Angela Motuzoc a comunicat că la data de 18 noiembrie 2019 domnul Fadei 

Nagacevschi, ministru al justiției, în temeiul art.17 alin.(8) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, a transmis Consiliului Superior al Procurorilor lista candidaților la funcția de 

Procuror General preselectați de Comisia instituită de Ministerul Justiției.  

În acest sens, Comisia de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General, în 

baza dosarelor și a interviurilor, în funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, de 

integritatea și de alte calități personale ale candidaților, a selectat și a propus Consiliului 

Superior al Procurorilor, prin Hotărârea din 29 octombrie 2019, patru candidați: Oleg 

Crîșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo. 

Totodată, în cadrul acestui concurs au fost depuse 4 contestații ale lui Artur Lupașco, 

Octavian Bodareu, Eduard Bulat și Serghei Perju. 

La scrisoarea Ministerului Justiției sunt anexate inclusiv și hotărârea Comisiei de 

preselecție a candidaților la funcția de Procuror General, dosarele de concurs ale candidaților 

preselectați, copiile ale contestațiilor menționate și certificatul prin care se confirmă lipsa 

actului administrativ referitor la anularea rezultatelor concursului privind preselecția 

candidaților la funcția de Procuror General. 
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Suplimentar, doamna Angela Motuzoc a menționat că domnul Eduard Bulat, candidat 

la funcția de Procuror General, la data de 19.11.2019 a depus o cerere prin care informează 

Consiliul că a contestat rezultatele activității Comisiei de preselecție a candidaților la funcția 

de Procuror General ca fiind lovite de nulitate absolută, pe motivul încălcării regimului juridic 

al conflictelor de interese. Concomitent, dumnealui a sesizat în acest sens și Autoritatea 

Națională de Integritate. 

Prin urmare, în conformitate cu art.81 din Codul administrativ solicită suspendarea 

oricăror proceduri administrative, care ar putea fi inițiate de actul administrativ pe care l-a 

contestat. 

Informațiile respective au fost prezentate pentru ca membrii să facă cunoștință cu ele 

și a fi pregătiți pentru următoarea ședință a Consiliului. În egală măsură, informația a fost 

prezentată și mass-mediei, dat fiind faptul că concursul pentru selectarea candidatului la 

funcția de Procuror General este un exercițiu de înaltă valoare, circumstanță care generează un 

interes public sporit. Cu acest prilej s-a reiterat că desfășurarea acestui concurs urmează să se 

conformeze exigențelor legale. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a comunicat despre demersului 

domnului Lilian Cociu prin care se solicită modificarea Hotărârii Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.12-28/17 din 09.03.2017 de suspendare a sa din funcția de procuror, prin 

excluderea sintagmei „până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă” pentru 

înlăturarea discordanțelor dintre hotărârea respectivă a Consiliului, pe de o parte, și prevederile 

art.55 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și sentința Judecătoriei 

Chișinău din 07.10.2019, pe de altă parte. 

Dat fiind faptul că sentința instanței de fond nu este redactată integral și lipsa de la 

ședință a domnului Lilian Cociu s-a stabilit amânarea examinării demersului de referință 

pentru o altă ședință a Consiliului cu asigurarea prezenței acestuia. 

 

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 
 

 


