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HOTĂRÂREA nr.1-3/2020 

cu privire la examinarea cererii privind sistarea detașării  

procurorului Dumitru Obadă 

 

 

23 ianuarie 2020                                              municipiul Chişinău 

 

 

 Examinând cererea procurorului Dumitru Obadă cu privire la sistarea detașării, 

audiind informația prezentată de către doamna Inga Furtună, Consiliul Superior al 

Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe data de 14.01.2020 procurorul Dumitru Obadă a depus la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor cerere privind sistarea detaşării sale în cadrul Institutului 

Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror.   

Potrivit argumentelor invocate, sistarea detașării a fost solicitată pentru 

reîncadrarea în funcție și revenirea la exercitarea atribuțiilor nemijlocite de procuror. În 

egală măsură, s-a menționat că a fost asigurată funcționalitatea segmentelor acoperite în 

cadrul Institutului Național al Justiției de către procurorul D.Obadă, astfel încât sistarea 

detașării nu va condiționa dezechilibre în activitatea instituției respective. 

Pentru soluționarea cererii de referință Consiliul Superior al Procurorilor a reținut 

următoarele raționamente de fapt și de drept, relevante în această speță.   

Procurorul Dumitru Obadă a fost detașat din funcția de procuror prin ordinul 

Procurorului General nr.635-p din 31.05.2017, pentru îndeplinirea funcțiilor de 

specialitate în cadrul Institutului Național al Justiției, pe perioada 5 iunie 2017 – 4 iunie 

2019. După expirarea termenului indicat, prin ordinul Procurorului General nr.743-p din 

05.06.2019 domnul Dumitru Obadă a fost detaşat în funcţia de formator în cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei,  pentru un termen de 2 (doi) ani, începând cu data de 5 

iunie 2019. 

Măsura detașării din funcția de procuror reprezintă o posibilitate de dezvoltare a 

carierei profesionale, însă continuitatea acesteia este condiționată de consimțământul 

procurorului vizat și estimările privind evoluțiile funcționale. 

Astfel, gestionarea carierei este un atribut al drepturilor procurorilor, aferente 

raporturilor de muncă, care urmează a fi valorificat în conformitate cu prevederile legale 

ce se circumscriu acestor aspecte. 

Pentru adoptarea deciziei în acest caz  se va ține cont de dispozițiile normative 

referitoare la funcția în care urmează să revină procurorul detașat, în speță art.54 alin.(7) 

din Legea nr.3/2016, potrivit căruia la încheierea detașării procurorului i se acordă o 

funcție de procuror vacantă, cu excepția funcției de procuror-șef.  

Având în vedere dispozițiile normative menționate și motivarea cererii soluționate, 

Consiliul Superior al Procurorilor stabilește că în prezentul caz nu au fost stabilite 
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impedimente de ordin juridic, motiv din care este posibilă admiterea cererii privind 

sistarea detaşării domnului Dumitru Obadă și reîncadrarea lui în funcţia de procuror.   

 Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.71 din 

Codul muncii și 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 admite cererea procurorului Dumitru Obadă privind sistarea detaşării sale în 

cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror.   

2. A propune Procurorului General sistarea detașării domnului Dumitru Obadă din 

cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror.   

3. A transmite hotărârea Procurorului General pentru emiterea actului administrativ 

corespunzător.  

4. Hotărârea se expediază Institutului Naţional al Justiţiei, pentru informare. 

5. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

6. 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.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 
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10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                            Angela MOTUZOC 
 


