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PROCESUL-VERBAL nr.26 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  19.12.2019 

 
          (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 – 11 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Alexandr STOIANOGLO - Procuror General 

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

4. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

5. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

6. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

7. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

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

9. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

10. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

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

 

Absenți: 

12. Fadei NAGACEVSCHI – Ministru al Justiției 

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

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.     

 

CONSILIUL SUPERIOR AL 

PROCURORILOR                              
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OF PROSECUTORS 

 
  

                  mun. Chişinău,                                                                           Chisinau city, 

    bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73                                                  73, Ștefan cel Mare și Sfânt  

tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md                                 tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md 
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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 11 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.  Solemnitatea pentru depunerea jurământului. 

 

2. Desemnarea specialistului pentru  evaluarea  cunoașterii  limbilor  străine  în cadrul 

procedurilor de selecție a procurorilor. 

Raportor –domnul Andrei Roșca 

 

3. Diverse 

 

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 19.12.2019 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, absolvenți ai Institutului Național al 

Justiției, conform art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, propuși 

Procurorului General numirea pe post, în baza concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-117/2019 din 11.11.2019. 

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 –  

- Marta Bîzgan – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

- Petru Iarmaliuc – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

- Dmitrii Achimenco – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 
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- Cristina Novac – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Octavian Bivol – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Tudor Jalbă – în funcția de procuror în Procuratura raionului Ialoveni; 

- Dan Bitianov – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Alexandru Mogîldea – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

unitate provizoriu vacantă; 

- Iulian Istrate – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Roman Porubin – în funcția de procuror în Procuratura raionului Strășeni; 

- Evghenii Haric – în funcția de procuror în Procuratura raionului Soroca, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Ion Țugui – în funcția de procuror în Procuratura raionului Florești 

- Radu Popa – în funcția de procuror în Procuratura raionului Florești, unitate provizoriu 

vacantă; 

- Victor Darii – în funcția de procuror în Procuratura raionului Dondușeni; 

-  Evghenia Luca – în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-

Lunga. 

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

procurorilor cuvinte de felicitare și încurajare. 

 

Subiectul 2- Desemnarea specialistului pentru  evaluarea  cunoașterii  limbilor  străine  

în cadrul procedurilor de selecție a procurorilor. Raportor – domnul Andrei Roșca.  

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a comunicat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul domnului Igor Popa, Preşedinte 

al Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor, prin care s-a solicitat desemnarea 

specialistului pentru evaluarea cunoașterii limbilor străine în cadrul procedurilor de selecție a 

procurorilor. 

Potrivit demersului s-a relevat că în perioada iulie 2017 - octombrie 2019 în calitate de 

persoană responsabilă de testarea cunoașterii limbilor străine în procedurile de selecție a 

activat doamna Tatiana Moraru, şef al Direcţiei politici în domeniul cercetării şi inovării din 

cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.  

Având în vedere că doamna Tatiana Moraru a demisionat din funcția deținută  și este în 

imposibilitate obiectivă de a participa în continuare la ședințele Colegiului pentru selecţia şi 

cariera procurorilor, este necesar a  desemna alt specialist în domeniu.  

Se notează că potrivit conținutului fișelor de evaluare din procedurile de selecție este 

indicat că aprecierea cunoștințelor lingvistice de profil se efectuează de către o  instituție sau 

persoană desemnată de Consiliul Superior al Procurorilor 

Prin demersul de referință, pentru participarea la ședințele Colegiului, în calitate de 

persoană responsabilă de testarea cunoștințelor lingvistice ale candidaților la funcțiile de 

procuror a fost propusă candidatura doamnei Olga Duhlicher, consultant principal al Direcţiei 



4 

 

politici în domeniul cercetării şi inovării din cadrul Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, care deține titlul de doctor în pedagogie, conferențiar universitar. 

Ţinând cont de necesitatea asigurării continuității procedurilor de selecție și 

funcţionalității Colegiului pentru selecţia şi cariera a procurorilor, precum și de competențele 

atribuite, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să decidă asupra desemnării specialistului 

pentru evaluarea cunoașterii limbilor străine.   

Având în vedere argumentele notate, luând în considerare referința Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în favoarea desemnării și acordul 

exprimat de doamna Olga Duhlicher, se propune de a fi numită doamna Olga Duhlicher în 

calitate de specialist pentru evaluarea cunoașterii limbilor străine în cadrul procedurilor de 

selecție a procurorilor. 

Domnul Adrian Bordianu a menționat că apreciază cunoașterea limbilor străine de 

către procurori, care le permite acestora să se dezvolte, atât sub aspect personal, cât și sub 

aspect profesional, le oferă posibilitatea de a lua cunoștință de practicile internaționale, 

posibilitatea de a trece anumite stagii sau seminare peste hotare, ridicându-le nivelul de 

profesionalism. De rând cu aceasta trebuie să le aducem mulțumiri acelor persoane care se 

implică la evaluarea procurorilor, sub aspectul cunoașterii de către ei a limbilor străine, 

pentru că o fac pe cont propriu, fără a fi remunerați. 

În același timp, se subliniază că acestui criteriu, în procedura de selecție, i se acordă o 

importanță mult prea mare. În opinia sa, este disproporțional faptul că, în fișele de evaluare, 

aspectele legate de cariera procurorilor, vechimea în muncă, activitățile relevante, sunt 

apreciate cu punctajul 3, activitatea didactică sau științifică este apreciată cu punctajul 3, iar 

cunoașterea limbilor străine, din careva considerente este punctată cu punctajul 7. Acest fapt, 

creează o disproporționalitate pe ce aspecte se pune valoare în procedura de selecție. 

Totodată, se precizează că acest punctaj 7 în cazul persoanelor care candidează pentru 

funcția de procuror, reprezintă un sfert din punctajul total care poate fi acordat de Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor, ce influențează mult rezultatele selecției. Probabil, 

aceste proporții ar trebui revăzute de către Consiliul Superior al Procurorilor, iar în paralel, 

urmează a fi revăzut și modul de evaluare a cunoașterii limbilor străine de către procurori. 

Doamna Angela Motuzoc a punctat că necesitatea evaluării cunoașterii limbilor străine 

în procedura de selecție, izvorăște din nevoia verificării aspectelor invocate în certificatul 

corespunzător, prezentat de candidat. 

Doamna Inga Furtună a menționat că probabil la adoptarea fișelor de evaluare 

respective și punctajelor din acestea, s-a ținut cont de anumite raționamente, care au 

fundamentat necesitatea evaluării nivelului cunoașterii limbilor străine de către candidați. 

Astăzi nu suntem pregătiți să expunem o părere vizavi de subiectul dat. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A constata încetarea calității de specialist pentru evaluarea cunoașterii limbilor 

străine în cadrul procedurilor de selecție a procurorilor a doamnei Tatiana Moraru; 

– A desemna pe doamna Olga Duhlicher, doctor, conferențiar universitar, consultant 

principal, Direcţia politici în domeniul cercetării şi inovării din cadrul Ministerului Educației, 
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Culturii și Cercetării, în calitate de specialist pentru evaluarea cunoașterii limbilor străine în 

cadrul procedurilor de selecție a procurorilor; 

– A transmite hotărârea Preşedintelui Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor, 

pentru informare. 

 

Diverse:  

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află spre examinare demersul 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. 

La 07.10.2019 Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a adoptat în privința domnului 

Lilian Cociu o sentință de achitare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat că în ședința din 06.12.2019 

s-a decis examinarea demersului respectiv în ședință închisă. 

Reprezentanții mass-mediei părăsesc sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor.  

În sală este invitat domnul Lilian Cociu, care nu a înaintat careva cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că Procurorul General 

a emis ordin de încetare a suspendării domnului Lilian Cociu din data de 11.12.2019, astfel 

este întrebată poziția domnului Lilian Cociu față de demersul său înaintat Consiliului Superior 

al Procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Lilian Cociu a lăsat la discreția Consiliului 

examinarea demersului său. 

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 respinge ca fiind neîntemeiat demersul domnului Lilian Cociu de modificare a 

Hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-28/17 din 09.03.2017; 

–  A transmite hotărârea domnului Lilian Cociu pentru informare. 

 

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 


