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PROCESUL-VERBAL nr.27 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  26.12.2019 

 
          (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 – 10 

 

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

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

 

Absenți: 

11. Fadei NAGACEVSCHI – Ministru al Justiției 

12. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

13. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților 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.     
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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 10 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 Maria Buțura, a adus la cunoștință subiectele 

incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Examinarea cererilor persoanelor care candidează la funcţia de procuror în temeiul 

vechimii în muncă. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

2. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârile nr.1-113/2019 

din 17.10.2019 și nr.1-126/2019 din 19.11.2019, pentru ocuparea funcţiilor vacante de 

procuror. 

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu 

 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat despre imposibilitatea 

prezentării la ședință a doamnei Lilia Mărgineanu, motiv din care își asumă prezentarea 

subiectului 2 din agenda ședinței. 

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 26.12.2019 potrivit 

proiectului ordinii de zi anunțate. 

 

S-A EXAMINAT: 

 

Subiectul 1  - Examinarea cererilor persoanelor care candidează la funcţia de procuror 

în temeiul vechimii în muncă. Raportor – doamna Angela Motuzoc. 

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

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererile și actele confirmative, depuse de 

către persoanele ce doresc să susțină examenul de capacitate în cadrul Institutului Național al 

Justiției pentru a aplica la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă.   

Potrivit prevederilor art.20 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, persoana care nu a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor din cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei poate candida la funcţia de procuror dacă are o vechime de cel 
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puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti naţionale sau 

internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, de avocat, de Avocat al Poporului, de consultant 

al procurorului, de asistent judiciar în instanţa de judecată, de asemenea în funcţiile de 

specialitate juridică din aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Procurorilor, 

al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Afacerilor 

Interne, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Serviciului Vamal sau în funcţia de profesor 

titular de drept în instituţiile de învăţământ superior acreditate, cu condiția susținerii 

examenului în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției. 

Totodată, se consemnează că, potrivit art.28 alin.(1) din Legea nr.152/2006 privind 

Institutul Național al Justiției, examenul pentru persoanele care candidează la funcția de 

judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă se organizează de Institut și se susține 

în fața Comisiei pentru examenele de absolvire.   

În temeiul informaţiei prezentate de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până 

la data de 26 decembrie 2019, au depus cereri de participare la examenele pentru accedere în 

funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă 11 candidați, solicitând remiterea 

materialelor la Comisia pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei și 

anume: Sârbu Valeriu, Casir Alexandru, Levițki Vasili, Dumbrăveanu Nicolae, Pacișina Lilia, 

Pocaznoi Viorel, Cîlcic Victor, Colodeev Roman, Gafton Vasile, Trifan Gheorghe, Croitor 

Ivan. 

Președintele Consiliului a propus examinarea dosarelor candidaților nominalizați în 

deliberare, pentru a decide asupra remiterii  acestora în adresa Institutului Național al Justiției, 

pentru organizarea procedurilor aferente. 

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 remite materialele persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror în 

temeiul vechimii în muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform listei-anexă, 

care constituie parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 26.12.2019, pentru 

susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional 

al Justiției. 

 

Subiectul 2- Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârile nr.1-

113/2019 din 17.10.2019 și nr.1-126/2019 din 19.11.2019, pentru ocuparea funcţiilor vacante 

de procuror. 

În sală este invitată doamna Irina Gheorghiștean, procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că 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 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 de procuror vacante, inclusiv 

de procuror în Procuratura Anticorupție (2 unități).  
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Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare la acest concurs a fost stabilit 

pentru data de 25.10.2019, inclusiv.   

Potrivit informației oferite de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, la concurs 

a aplicat un singur candidat, Irina Gheorghiștean, procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău, care a optat pentru promovare în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție. 

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursurilor, prin Hotărârea nr.1-

118/2019 din 11.11.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea dosarului 

candidatului Irina Gheorghiștean, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.  

Urmare a procedurii de evaluare, procurorul Irina Gheorghiștean a obţinut punctajul 

final – 123,3, în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor, corespunzător calificativului ”foarte bine” (Hotărârea nr.4-11/2019 din 

28.06.2019) și de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (Hotărârea nr.2-51/19 din 

20.12.2019).  

Se constată că rezultatele evaluărilor de referință nu au fost contestate în termenul 

prevăzut de art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Adițional datelor cu privire la evaluarea procurorului Irina Gheorghiștean, se reține și 

informațiile aferente profilului profesional al acesteia și anume:  

- are o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 14 ani; 

- corespunde, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de procuror;  

- nu are sancțiuni disciplinare și nu este vizată de proceduri disciplinare pendinte. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Irina 

Gheorghiștean pentru expunerea motivației sale de accedere în funcția solicitată și 

exprimarea acordului în vederea numirii în funcția de referință. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Irina Gheorghiștean a expus motivația de accedere în 

funcția de procuror în Procuratura Anticorupție și a confirmat cererea de participare la 

concursul pentru promovarea în funcția vacantă de procuror solicitată.   

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 desemna ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-113/2019 din 17.10.2019, pentru promovarea în funcția vacantă 

de procuror în Procuratura Anticorupție, pe doamna Irina Gheorghiștean, procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău; 

– A propune Procurorului General numirea doamnei Irina Gheorghiștean în funcția 

vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție; 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

În sală este invitat domnul Sergiu Railean, procuror în Procuratura raionului Rîșcani. 

Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că prin Hotărârea nr.1-

126/2019 din 19.11.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între procurorii 
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înscriși la data de 19.11.2019 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 de procuror vacante, inclusiv 

de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (6 

unități).  

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare la acest concurs a fost stabilit 

pentru data de 29.11.2019, inclusiv.   

Potrivit informației oferite de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, în termenul 

anunțat de depunere a cererilor, la concurs a aplicat un singur candidat,  Sergiu Railean, 

procuror în Procuratura raionului Rîșcani, care a optat pentru promovare în funcția de 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursurilor, prin Hotărârea nr.1-

134/2019 din 06.12.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea dosarului 

candidatului Sergiu Railean Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.  

Urmare a procedurii de evaluare, procurorul Sergiu Railean a obţinut punctajul final – 

123,2, în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor, corespunzător calificativului ”foarte bine”, (Hotărârea nr.4-34/2019 din 

11.10.2019) și de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (Hotărârea nr.2-52/19 din 

20.12.2019). 

Se constată că rezultatele evaluărilor de referință nu au fost contestate în termenul 

prevăzut de art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Adițional datelor cu privire la evaluarea procurorului Sergiu Railean, se reține și 

informațiile aferente profilului profesional al acestuia și anume:  

- are o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 10 ani; 

- corespunde, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de procuror;  

- nu are sancțiuni disciplinare sau proceduri disciplinare pendinte. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Sergiu 

Railean pentru expunerea motivației sale de accedere în funcția solicitată și exprimarea 

acordului în vederea numirii în funcția de referință. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Sergiu Railean a expus motivația de accedere în 

funcția de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale și a confirmat cererea de participare la concursul pentru promovarea în funcția 

vacantă de procuror solicitată.   

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 desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-126/2019 din 19.11.2019, pentru promovarea în funcția vacantă 

de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, 

pe domnul Sergiu Railean, procuror în Procuratura raionului Rîșcani; 

– A propune Procurorului General numirea domnului Sergiu Railean în funcția vacantă 

de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 
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– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

 

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 adjunct al Aparatului  

Consiliului Superior al Procurorilor                  semnat                           Maria BUȚURA 
 


