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HOTĂRÂREA nr.1-7/2020 

cu privire la convocarea Adunării Generale anuale a Procurorilor 

 
 

23 ianuarie 2020                                                                           municipiul Chişinău 

 
 

Examinând chestiunea cu privire la convocarea Adunării Generale anuale a 

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, Consiliul Superior al 

Procurorilor a identificat necesitatea soluționării aspectelor organizatorice privind 

convocarea Adunării Generale anuale a Procurorilor. 

Pentru a decide asupra chestiunilor de referință Consiliul Superior al 

Procurorilor notează raționamentele de fapt și de drept, care fundamentează realizarea 

acestui exercițiu administrativ. 

Astfel, ținând cont de faptul că Adunarea Generală a Procurorilor este organul 

suprem de autoadministrare a procurorilor, convocarea acesteia este o necesitate 

instituțională definitorie, în măsură să asigure realizarea, în substanță, a principiului 

autonomiei Procuraturii. 

Pe dimensiunea vizată Consiliul Superior al Procurorilor supraveghează 

derularea procedurilor organizatorice referitoare la convocarea și desfășurarea 

ședințelor acestui for reprezentativ. 

Potrivit prevederilor art.66 alin.(2) și (4) din Legea nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură, Adunarea Generală a Procurorilor se convoacă anual de către Consiliu 

Superior al Procurorilor. Anunțul privind data ședinței ordinare, proiectul de agendă a 

ședinței și materialele ce urmează a fi examinate în cadrul ședinței se plasează pe 

paginile web oficiale ale Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Procurorilor 

cu cel puțin o lună înainte de data ședinței.  Propuneri de modificare sau de 

completare a agendei Adunării Generale a Procurorilor se admit atât înainte de 

ședință, cât și pe parcursul ședinței. 

Concomitent, în temeiul pct.9 din Regulamentul Adunării Generale a 

Procurorilor, Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, nu mai târziu de 1 

martie, de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

Examinând, în ședință, toate aspectele enunțate supra, Consiliul Superior al 

Procurorilor a stabilit ca fiind adecvată și relevantă convocarea, în procedură ordinară, 

a Adunării Generale a Procurorilor la data de 28 februarie 2020. 

În aceiași ordine de idei, Consiliul Superior al Procurorilor a identificat și 

subiectele ce urmează a fi incluse în proiectul de agendă al ședinței procurorilor: 

1. Audierea raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019; 

2. Dezbaterea priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020; 

3. Audierea raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în 

anul 2019; 

4. Diverse. 

Având în vedere argumentele consemnate, ținând cont de prevederile art.66 

alin.(1), (2), (4), art.67, 77 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, pct.9 și 11 
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din Regulamentul Adunării Generale a Procurorilor, adoptat prin Hotărârea nr.3 din 

27.05.2016,  Consiliul Superior al Procurorilor-  
 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1.  A convoca Adunarea Generală a Procurorilor la 28 februarie 2020. 

2. A propune următorul proiect de agendă a Adunării Generale a Procurorilor: 

1. Audierea raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019. 

2. Dezbaterea priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020. 

3. Audierea raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în 

anul 2019; 

4. Diverse. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Anunțul privind data ședinței ordinare a Adunării Generale și proiectul de 

agendă a ședinței se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, 

www.procuratura.md și a Consiliului Superior al Procurorilor. 

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.  Vasile STOINOV semnat 

6.  Adrian BORDIANU semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU semnat 

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 
 

http://www.procuratura.md/

