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HOTĂRÂREA nr.1-8/2020 

cu privire la validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția  

și cariera procurorilor 

 

23 ianuarie 2020                                              municipiul Chişinău 

 

 Examinând cererea doamnei Adriana Eșanu de renunțare la calitatea de membru al 

Colegiului pentru selecția și cariera  procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 

C O N S T A T Ă: 

 

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

depusă de către doamna Adriana Eșanu, doctor în drept, conferențiar universitar, despre  

renunțarea la calitatea de membru al Colegiului pentru selecția și cariera  procurorilor. 

Pentru a asigura continuitatea activității Colegiului pentru selecția și cariera  

procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor va analiza circumstanțele de fapt și de 

drept relevante și va expune raționamentele care se circumscriu examinării acestei 

cereri. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-230/16 din 22.09.2016, 

urmare a desfășurării concursului public între reprezentanții societății civile, doamna 

Adriana Eșanu a fost desemnată în calitate de membru titular al Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor  
Potrivit art.83 alin.(7) în coroborare cu art.76 alin.(l) lit.a) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, mandatul de membru al Colegiului poate înceta prin depunerea 
unei cereri de renunţare la calitatea respectivă și un membru supleant va continua 
exercitarea mandatului. 

Concomitent, sunt reținute și prevederile art.83 alin.(3) din Legea nr.3/2016, care 

stabilesc competența Consiliului Superior al Procurorilor de a alege un membru supleant 

pentru reprezentanții societății civile conform procedurii prevăzute pentru alegerea 

reprezentanților societății civile.  

În egală măsură, pct.2.2 din Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 23.02.2017, statuează că 

în situația de încetare a mandatului de membru al Colegiului, înainte de expirarea 

termenului de 4 ani, vacanța este constatată prin hotărârea Consiliului, care, prin aceeași 

hotărâre, investește în funcție supleantul. Supleantul din rândul procurorilor se stabilește 

conform art.83 alin.(2) al Legii. Membrul supleant exercită perioada rămasă a 

mandatului. 

Consiliul consemnează că prin Hotărârea nr.12-83/18 din 24.05.2018 calitatea de 

membru-supleant în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor din rândul 

reprezentanților societății civile i-a fost atribuită doamnei Aliona Chisari-Rurak, lector 

superior universitar, doctor în drept, pentru un mandat de 4 ani, în temeiul punctajului 

total obținut.   
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Astfel, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din data de 23 

ianuarie 2020, doamna Aliona Chisari-Rurak a confirmat opțiunea de a fi desemnată în 

calitate de membru în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și a acceptat 

propunerea de preluare a atribuțiilor din mandatul de referință.   

În temeiul celor expuse, conform art.83 alin.(3) și (7) coroborat cu art.76 alin.(1) 

lit.a) din Legea nr 3/2016 cu privire la Procuratură; pct.2.2 din Regulamentul cu privire 

la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a 

procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 

23.02.2017, Consiliul Superior al Procurorilor –   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A constata încetarea calității de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor a doamnei Adriana Eșanu, doctor în drept, conferențiar universitar, în baza 

cererii depuse. 

2. A o desemna pe doamna Aliona Chisari-Rurak, lector superior universitar, 

doctor în drept, în calitate de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului. 

3. Hotărârea se aduce la cunoștința doamnei Aliona Chisari-Rurak și membrilor 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

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 
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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 
 
 


