
1 

 

                                          PROCESUL-VERBAL nr. 2 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  30.01.2020 

 
          (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. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională 

din Moldova, doctor în drept 

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

 

Absenți: 

11. Fadei NAGACESCHI – Ministru al Justiției 

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

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.     

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. 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL 

PROCURORILOR                              

 

     

 

THE SUPERIOR COUNCIL  

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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În continuare secretarul ședinței, doamna Diana Lupașcu, a adus la cunoștință 

subiectele incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor. 

Raportor – Andrei Roșca 

 

2. Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Raportor – Alexandr Stoianoglo 

 

3. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Raportor – Angela Motuzoc 

 

4. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică și științifică. 

Raportor – Inga Furtună 

 

5. Diverse. 

 

Doamna Inga Furtună a solicitat excluderea Subiectului 4 de pe odinea de zi, pe 

motiv că nu au fost acumulate toate actele administrative aferent examinării acestui 

subiect și Consiliul Superior al Procurorilor va fi în imposibilitate de a se expune pe 

marginea acestuia, astfel solicită amânarea examinării subiectului dat pentru o altă 

ședință. 

Alte obiecții sau 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 cu excluderea subiectului 4. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor, Consiliului Superior al 

Procurorilor a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 30.01.2020 

potrivit proiectului ordinii de zi anunțate cu excluderea subiectului 4. 

 

S-A EXAMINAT: 

Subiectul 1  - Validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor. Raportor – Andrei Roșca. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca care a menționat că la 23.01.2020 

prin Hotărârea nr.1-2/2020 Consiliul Superior al Procurorilor a constatat, în raport cu 

domnul Viorel Morari, încetarea calității de membru al Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor. Astfel, pentru a asigura continuitatea activității Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor urmează a fi analizate circumstanțele de fapt și de drept 

relevante și va expune raționamentele care se circumscriu examinării situației menționate. 

Totodată, constată faptul că potrivit Hotărârii nr.6 a Adunării Generale a Procurorilor din 

27.05.2016, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor au fost desemnați, pentru 

un mandat de 4 ani, 5 membri de bază: domnii Viorel Morari, Igor Popa, Serghei 

Cebotari, Roșca Andrei și Corneliu Bratunov. Totodată, a fost aprobată și lista 
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procurorilor, membri supleanți,  în Colegiul vizat, în ordinea descrescătoare a numărului 

de voturi acumulate: procurorii Marcel Dimitraş, Andrei Pascari, Aurel Burlacu, Eduard 

Bulat, Tatiana Gulea, Veacelav Soltan, Vladimir Adam, Igor Panico. Subsecvent, se 

reține că prin Hotărârea nr.12-178/2017 din 19.12.2017 domnul Marcel Dimitraș, 

procuror-șef al Secției reprezentare în proceduri non-penale și implementare CEDO din 

cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, a fost desemnat în calitate de membru 

al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului 

domnului Andrei Roșca. 

Astfel, următorul candidat din lista membrilor supleanți ai Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor este domnul Andrei Pascari, care și-a exprimat 

consimțământul în acest sens și urmează a fi propus pentru a îndeplini calitatea de 

membru de bază în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. 

Alte obiecții sau 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-l desemna pe domnul Andrei Pascari, procuror pentru misiuni speciale, în 

calitate de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pe perioada 

rămasă a mandatului. 

– Hotărârea se aduce la cunoștința domnului Andrei Pascari și a membrilor 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

 

Subiectul 2  - Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului 

Procuraturii. Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a prezentat demersul său cu 

referire la unele modificări în actele administrative, prin care a fost stabilită structura 

internă, reședințele și statul de personal a sistemului Procuraturii. 

În această ordine de idei, a fost prezentată propunerea care vizează modificări ce 

se referă atât la organigramele unor procuraturi teritoriale, cât și la cea a Procuraturii 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (Serviciul Sud).     

În susținerea demersului, domnul Stoianoglo a argumentat că o astfel de 

modificare a fost decisă urmare a evaluărilor efectuate în legătură cu bilanțul activității 

organelor Procuraturii pentru anul 2019, reieșind din volumul de lucru și încărcătura per 

procuror, în scopul repartizării echitabile şi proporționale a forţei de muncă în cadrul unor 

procuraturi. Totodată, a enunțat că se impune majorarea numărului de procurori în 

Procuratura raionului Cahul cu 1 unitate. În partea ce ține de mărirea numărului de 

personal al subdiviziunii indicate, Procurorul General a argumentat că această remaniere 

este necesară în vederea fortificării capacităților Procuraturii raionului Cahul. 

Totodată, modificările propuse, vin să ajusteze repartizarea resursei forței de 

muncă la încărcătura estimată per unitate de procuror, astfel încât aceasta să fie una 

proporțională și echitabilă, distribuție ce are la bază rezultatele evaluărilor datelor 

statistice de la finele anului 2019 pe domeniile de urmărire penală și reprezentare a 

învinuirii în instanțele de judecată. 

În acest sens, completarea unităţii de personal necesare se va face din contul  unei 

unități vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale (Serviciul Sud).   
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O altă propunere de revizuire a structurii Procuraturii, identificată ca o necesitate 

instituțională stringentă, se referă la majorarea numărului de adjuncți ai procurorului-șef 

al Procuraturii municipiului Chișinău, aferenți Oficiilor create la data de 01.01.2017, 

după fuzionarea procuraturilor sectoarelor capitalei. Domnul Stoianoglo a expus 

solicitarea de a accepta transformarea a 10 unități de procuror în Procuratura 

mun.Chișinău (din cele 168 existente),  în 10 unități de adjuncți ai procurorului-șef al 

Procuraturii mun.Chișinău.  În acest mod, în fiecare dintre Oficiile Procuraturii 

mun.Chișinău s-a propus completarea statelor de personal cu câte 2 unități de adjunct al 

Procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef–adjunct al Oficiului Botanica, 

Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani, corespunzător.  

Alte obiecții sau 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 exprima acordul pentru efectuarea modificărilor propuse de Procurorul 

General, Alexandr Stoianoglo, la Ordinul nr.681-p din 15.06.2017, privind structura  

internă, reședințele și statul de personal al sistemului Procuraturii și a stabili după cum 

urmează:  

–  majorarea statului de personal al Procuraturii raionului Cahul cu 1 unitate  

de procuror în procuratură, din contul unei unități vacante de procuror în Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (Oficiul Sud); 

–  transformarea a 10 unități de procuror în Procuratura mun.Chișinău în 10 

unități de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău și completarea statelor 

de personal ale Oficiilor Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani din cadrul 

Procuraturii mun.Chișinău cu câte 2 unități de adjunct al Procurorului-șef al Procuraturii 

mun.Chișinău, șef –adjunct al Oficiului. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

Subiectul 3  - Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de 

procuror. Raportor – doamna Angela Motuzoc 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc, a menționat că analizând 

situaţia la zi, atestată la data de 30.01.2020, conținută în informația prezentată de Secţia 

resurse umane a Procuraturii Generale, se constată vacanţa unor funcţii de procurori 

conducători ai unor procuraturi teritoriale și de procuror în procuratura de circumscripție 

Chișinău, care urmează a fi suplinite, în vederea asigurării eficienţei depline a activităţii 

instituţiei Procuraturii.  

În acest context, doamna președinte menționează că potrivit art.24 din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor anunţă periodic 

funcţiile de procuror vacante, fiind plasată informația respectivă pe pagina web oficială 

a instituției. Totodată menționează că regulile referitoare la accederea în funcția de 

procuror sunt descrise în Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor şi, respectiv, 

pentru derularea procedurilor de concurs se va ţine cont de prevederile pct.8.15-8.20, 

8.21 și 8.24 din actul normativ vizat. 

Reglementările enunţate supra stabilesc că la concursul pentru funcția de 

procuror-șef, adjunct al procurorului șef, șef al subdiviziunii Procuraturii Generale, 
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participă candidații înscriși în Registru până la data indicată în hotărârea Consiliului. La 

acest concurs poate participa orice procuror eligibil, indiferent dacă activează sau nu în 

acea procuratură.  

Totodată, participă la concurs candidaţii pentru funcţia de procuror sau procurorii 

care solicită promovarea la o procuratură de nivel mai înalt sau transferul, dacă aceştia 

sunt înscrişi în Registru la data anunţării concursului .  

Astfel, procurorii urmează a formula cereri de participare la concursurile 

corespunzătoare, cu indicarea corectă a funcțiilor pentru care candidează. 

Alte obiecții sau 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 anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 04.03.2020, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante,  Lista 

procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al 

procurorului-şef în procuratura teritorială, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Florești;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul. 

– A anunța concurs între procurorii înscriși la data de 30.01.2020, inclusiv, în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcțiilor vacante de: 

- procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă (1 unitate). 

– Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la 

data de 04.03.2020, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita aprecierea 

de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea concretă a funcției 

pentru care candidează.  

 

Subiectul 5  - Diverse.  

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că prin ordinul nr. 

5/5-11 din 29.01.2020, i-a fost dispusă acordarea concediului anual de odihnă plătit, 

pentru o perioadă de 16 zile calendaristice, începând cu data de 01.02.2020 până la data 

de 16.02.2020, inclusiv. Din aceste considerente, pentru asigurarea exercitării 

competențelor funcționale ale instituției, urmează a se decide asupra delegării atribuțiilor 

președintelui unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul procurorilor. 

Astfel, urmare a discuțiilor, doamna președinte, propune delegarea temporară a 

atribuțiilor de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, pe perioada aflării în 

concediul de odihnă anual a titularului mandatului, doamnei Inga Furtună, membru al 

Consiliului, ales din rândul procurorilor.  
Președintele Consiliului i-a oferit cuvântul dnei Inga Furtună, care și-a exprimat 

consimțământul de a îndeplini atribuțiile de președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor, pe perioada aflării în concediul de odihnă anual al doamnei președinte, 

Angela Motuzoc. 
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Alte obiecții sau 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 numi pe doamna Inga Furtună, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor pentru perioada de la 01.02.2020 până la 16.02.2020, inclusiv; 

– Hotărârea se aduce la cunoștința, contra semnătură, doamnei Inga Furtună, 

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 

 

 
 

 

 


