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PROCESUL-VERBAL nr. 3 

al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 21.02.2020 
(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 – 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. Dumitru PULBERE – Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova 

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

 

Absenți: 

12. Fadei NAGACESCHI – Ministru al Justiției 

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 

11 membri ședința a fost anunțată deliberativă. 

Conform prevederilor punctelor 6.21 și 6.22 din 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. 
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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. Priorităţile pentru anul 2020 privind activitatea Procuraturii. 

Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo 

 

3. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și 

științifică. 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

4. Raportul anual de activitate al Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor.  

Raportori – domnul Igor Popa şi doamna Inga Furtună 

 

5. Raportul anual de activitate al Colegiului de disciplină şi etică.  
Raportori – domnii Vladislav Guțan și Adrian Bordianu 

 

6. Raportul anual de activitate al Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor. 

Raportori – domnul Alexandru Nichita și doamna Lilia Mărgineanu 

 

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

vechimii în muncă.  

Raportor – doamna Angela Motuzoc  

 

8. Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, depusă 

de procurorul Roman Recean (Hotărârea CDE nr.3-90/19 din 24.01.2020). 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

9. Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, depusă 

de procurorul Aurel Postica (Hotărârea CDE nr.3-92/19 din 24.01.2020). 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

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. 

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

Procurorilor a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 21.02.2020 

potrivit proiectului ordinii de zi anunțate. 

 

S-A EXAMINAT: 

Subiectul 1  - Solemnitatea pentru depunerea jurământului. 

În sală au fost invitate doamna Marina Cobzari, șef al Secției resurse umane a 

Procuraturii Generale și doamna Irina Lazur, candidat la funcția de procuror, absolventă 

a Institutului Național al Justiției, conform art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.3/2016 cu 
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privire la Procuratură, propusă 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 Marina Cobzari, pentru a da 

citirii ordinului despre numirea în funcție a candidatului.  

În continuare, candidatul Irina Lazur a depus jurământul procurorului și a onorat 

drapelul de stat. 

 

Subiectul 2 - Priorităţile pentru anul 2020 privind activitatea Procuraturii. 

Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a prezentat proiectul 

priorităților pentru anul 2020 privind activitatea Procuraturii. Astfel, pentru anul 2020, 

Procuratura îşi propune realizarea obiectivelor, menite să contribuie la îmbunătățirea 

calității actului de justiție și sporirea gradului de încredere a societății în activitatea 

instituției. 

Lista priorităților conține 6 compartimente - management instituţional, politici şi 

legislaţie; domeniul urmăririi penale; domeniul judiciar; cooperare şi asistenţă juridică 

internaţională; cooperare la nivel național; relaţii publice, promovarea imaginii 

instituţiei. 

În raport cu fiecare dintre domeniile enunțate au fost consemnate activități 

generice, care trasează angajamente de orientare a activității sistemului Procuraturii. 

Pentru argumentarea viziunii reflectate în proiectul de priorități, Procurorul 

General a menționat că acest document se bazează pe evaluarea activității instituției în 

anul 2019, dar și pe analiza de ansamblu a modului de funcționare a Procuraturii, care a 

fost afectată de lipsa încrederii din partea societății. 

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 aviza priorităţile Procuraturii pentru anul 2020, prezentate de către Procurorul 

General, domnul Alexandr Stoianoglo; 

– A propune pentru dezbateri, în cadrul şedinţei Adunării Generale a Procurorilor 

din  28.02.2020,  priorităţile  Procuraturii  pentru  anul  2020,  care  constituie parte 

integrantă a hotărârii. 

Subiectul 3  - Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu 

activitatea didactică și științifică. Raportor – doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună, a menționat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către Dumitru 

Obadă, procuror, șef interimar al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de 

legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale, prin care s-a solicitat exprimarea acordului referitor la cumulul 

funcției de procuror cu activitățile didactice exercitate în anul 2020 în cadrul Institutului 

Național al Justiției și a unei instituții de învățământ superior. 

Potrivit cererii depuse, procurorul Dumitru Obadă urmează să desfășoare 

activitatea didactică, la disciplina Drept procesual penal în cadrul Departamentului Drept 

Procedural a Facultății de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova, instituție 

de învățământ superior acreditată conform standardelor naționale.  

Totodată, în cererea de referință sunt indicate subiectele modulelor de instruire, pe 
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care le susține în calitate de formator la Institutul Național al Justiției, în cadrul 

programului de instruire inițială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror – 

„Conducerea și exercitarea urmării penale”, „Controlul judiciar al procedurii 

prejudiciare” și „Examinarea în primă instanță a cauzelor penale”, iar în cadrul 

programului de formare continuă a judecătorilor și procurorilor – „Activitatea specială 

de investigație”. 

Având în vedere că demersul de referință corespunde cerințelor referitoare la 

cererile de cumulare a funcției de procuror cu activitatea didactică și științifică, propune  

aprobarea pentru Dumitru Obadă, procuror, șef interimar al Secției analiză 

criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și 

protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, a cumulului funcției de procuror 

cu activitățile didactice, exercitate în anul 2020 la Institutul Național al Justiției și 

Universitatea de Stat din Republica Moldova, conform tematicilor și orarelor 

seminarelor stabilite de aceste instituții. 

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 aproba, cu referință la domnul Dumitru Obadă, procuror, șef interimar al 

Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, cumulul 

funcției de procuror cu activitățile de formator și, respectiv lector universitar, realizate la 

Institutul Național al Justiției și, corespunzător la Universitatea de Stat din Republica 

Moldova, pentru anul 2020, conform tematicilor și orarelor seminarelor stabilite de aceste 

instituții; 

– A transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință; 

– A remite hotărârea Institutului Național al Justiției pentru informare. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a comunicat despre cererea depusă 

de către domnul Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe 

umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, prin 

care s-a solicitat exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de procuror cu 

activitățile didactice exercitate în anul 2020 la Institutul Național al Justiției, în cadrul 

programului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror. 

Având în vedere corespunderea cu cerințele referitoare la cererile de cumulare a 

funcției de procuror cu activitatea didactică și științifică se concluzionează asupra 

întrunirii tuturor condițiilor necesare, astfel încât să fie aprobat pentru Sergiu Russu, 

procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, cumulul funcției de procuror 

cu activitățile didactice, exercitate în anul 2020 la Institutul Național al Justiției, în cadrul 

programului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror, conform 

tematicii și orarului seminarelor stabilite de această instituție. 

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 aproba, cu referință la domnul Sergiu Russu, procuror-șef al Secției 
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combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, cumulul funcției de procuror cu activitățile 

derulate în calitate de formator în cadrul programului de formare inițială a candidaților 

la funcții de judecător și procuror și programului de formare continuă a judecătorilor și 

procurorilor în funcție la Institutul Național al Justiției, pentru anul 2020, conform 

tematicii și orarului seminarelor stabilite; 

– A transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință; 

– A remite hotărârea Institutului Național al Justiției pentru informare. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a relatat despre cererea depusă la 

Aparatul Consiliului de către domnul Dorin Compan, referitor la cumulul funcției de 

procuror cu activitățile didactice exercitate în anul 2020 la Institutul Național al Justiției, 

în cadrul programului de formare continuă a procurorilor și judecătorilor. 

Se menționează că la momentul depunerii cererii de referință, domnul Dorin 

Compan deținea funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, ulterior a depus cerere 

de demisie și prin ordinul Procurorului General a fost concediat din organele 

Procuraturii. Totuși cererea de referință a rămas pe rolul Consiliului Superior al 

Procurorilor și este cazul ca Consiliul să se expună asupra acesteia.  

În context, se propune, în ordine protocolară, fără a emite o hotărâre pe caz, în 

procesul-verbal să fie consemnat că se sistează examinarea acestei cereri ținând cont de 

decăderea temeiului de jure pentru continuarea acestei examinări și pentru expunerea 

Consiliului Superior al Procurorilor în speța de referință. 

Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:  

– A sista examinarea cererii domnului Dorin Compan, privind cumulul funcției 

de procuror cu activitățile didactice. 

 

Subiectul 4  - Raportul anual de activitate al Colegiului pentru selecţia şi cariera 

procurorilor. Raportori – domnul Igor Popa şi doamna Inga Furtună. 

În sală este invitat domnul Igor Popa, președintele Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor. 

Cuvântul este oferit domnului Igor Popa pentru prezentarea raportului anual de 

activitate al Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Igor Popa a menționat că pe parcursul anului de 

bilanț au fost organizate 9 şedinţe pentru evaluarea a 60 de candidați la suplinirea 

funcțiilor vacante de procuror, care au solicitat numire pe post, transfer sau promovare 

în funcţie. 

Respectiv, în cadrul procedurilor de selecţie derulate în perioada de raport, 

Colegiul a evaluat: 

- 20 absolvenți ai Institutului Național al Justiției, candidați la funcție de procuror; 

- 30 de candidați la funcție de procuror în temeiul vechimii în muncă; 

- 1 procuror, candidat la funcție de procuror-șef în cadrul Procuraturii Generale; 

- 1 procuror, candidat la funcție de procuror în cadrul Procuraturii Generale; 

- 7 procurori, candidați la funcțiile de procuror în procuratura specializată; 

- 1procuror, candidat la funcție de adjunct a procurorului-șef a procuraturii 

teritoriale. 
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Pe parcursul prezentării s-a menționat că în anul 2019 au fost introduse modificări 

în actele instituționale referitoare la procedurile de selecție, circumstanță care a 

determinat îmbunătățirea actului de evaluare. 

În această ordine de idei au fost dezvoltate criteriile de apreciere în fișele de 

evaluare, au fost introduse garanții suplimentare pentru obiectivitatea  concursurilor de 

promovare la care aplică un singur candidat, aspecte ce au fost estimate ca fiind o 

evoluție pozitivă pentru activitatea  de referință.  

De asemenea, au fost descrise obiectivele pe care și le propune Colegiul pentru 

activitate în anul 2020, raportat la cerințele referitoare la evaluarea procurorilor. 

În cadrul dezbaterilor pe subiect s-au purtat discuții referitor la caracterul practic 

al instrumentelor juridice, oferite de lege organelor de autoadministrare pentru 

gestionarea procedurilor de selecție. În context, a fost analizată practica existenței a celor 

două colegii cu competențe de apreciere a prestației profesionale a procurorilor, din 

perspectiva justificării conceptului de separare a acestor două forme de evaluare.  

De asemenea, discuțiile au vizat și consolidarea criteriilor de apreciere a integrității 

procurorilor în cadrul procedurilor de selecție, concluzionându-se asupra necesității unui 

studiu de impact, dat fiind faptul că pot exista interferențe de competență cu alte organe 

de stat la acest capitol.  

A fost analizată și posibilitatea implementării practicilor din alte state, care au 

inclus în comisiile de selecție și un specialist psiholog, care să efectueze analiza din 

perspective complementare profesiei. 

Conform opțiunilor discutate, având în vedere practica Colegiului, s-a estimat că 

recomandările unui asemenea specialist pot fi considerate o plus-valoare pentru 

concluziile finale, însă modalitatea co-optării unui asemenea aviz  urmează a fi analizată 

sub aspect legislativ în cadrul unor studii mai ample. 

Doamna Inga Furtună a menționat că Consiliul Superior al Procurorilor a discutat 

cu partenerii de dezvoltare vizavi de posibilitățile de operare a anumitor modificări în 

mecanismele de evaluare a procurorilor, astfel discuțiile la acest capitol rămân deschise, 

urmând expunerea opiniilor în cadrul meselor rotunde și atelierelor de lucru ce vor fi 

organizate. Experiența acumulată de către membrii Colegiului garantează participarea 

acestora la discuțiile ulterioare referitor la aspectele menționate.  

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:  

– Activitatea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru anul 2019 

se avizează pozitiv. 

– Raportul de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru 

anul 2019 se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor 

www.csp.md, directoriul Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, subdirectoriul 

Rapoarte de activitate. 

 

Subiectul 5  - Raportul anual de activitate al Colegiului de disciplină şi etică. 

Raportori – domnii Vladislav Guțan și Adrian Bordianu. 

În sală este invitat domnul Vladislav Guțan, președintele Colegiului de disciplină 

și etică. 

Cuvântul este oferit domnului Vladislav Guțan pentru prezentarea raportului 

anual de activitate al Colegiului de disciplină şi etică. 



7 

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vladislav Guțan a comunicat că pe parcursul 

anului 2019, cu excepția lunii decembrie, Colegiul și-a desfășurat activitatea în 

componența deplină de 7 membri, în corespundere cu art. 83 alin.(1) din Legea cu privire 

la Procuratură. La data de 10.12.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a constatat 

încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică al domnului Nicolae 

Chitoroagă, ex-președinte al Colegiului. 

În perioada vizată Colegiul s-a întrunit în 11 şedinţe și a adoptat per-ansamblu 81 

de hotărâri, vizând  competențele definite în art.89 din Legea cu privire la Procuratură.   

Din numărul de proceduri disciplinare înregistrate în timpul anului 2019, Colegiul 

a examinat 37 de proceduri în privința a 34 de procurori, abaterile disciplinare ale unor 

procurori fiind conexate şi examinate într-o procedură. 

În 8 cazuri Colegiul a dispus  încetarea procedurii disciplinare, pe motiv că nu a 

fost constatată o abatere disciplinară, limitându-se la examinarea în şedinţă a materialelor. 

Totodată, în 28 de cazuri Colegiul  a decis aplicarea sancţiunilor disciplinare,  sub 

formă de: 

- avertisment – în privinţa a 8 procurori; 

- mustrare – în privinţa a 16 procurori; 

- reducerea salariului cu 15% pe o perioadă de 3 luni – în privința a 3 procurori; 

- eliberare din funcţie – în privinţa 1 procuror.   

Într-un caz Colegiul a decis restituirea procedurii disciplinare Inspecției 

procurorilor, în legătură cu contestarea deciziei  de către procurorul vizat. 

S-a constatat că 11 hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică au fost contestate 

la Consiliul Superior al Procurorilor, în ordinea prevăzută de art.85 alin.(4) al Legii 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură: 

- 5 – de către Inspecţia procurorilor; 

- 6 – de către procurorii vizaţi / sancţionaţi. 

Urmare a examinării contestaţiilor Consiliul Superior al Procurorilor a decis 

admiterea contestațiilor în 6 cazuri: cu încetarea procedurii disciplinare - 2; cu 

modificarea hotărârii Colegiului în sensul agravării sancţiunii – 3; constatarea abaterii 

disciplinare  și sistarea procedurii disciplinare, în legătură cu încetarea raporturilor de 

serviciu - 1  caz. 

Totodată, Consiliul a decis respingerea a 4 contestații, cu menţinerea hotărârilor 

Colegiului de sancționare a procurorilor – în 3 cazuri, cu menţinerea hotărârilor 

Colegiului de încetare a procedurii disciplinare – 1 hotărâre. La finele anului o contestație 

era pendinte la Consiliul Superior al Procurorilor. 

În cadrul dezbaterilor s-a discutat despre calitatea materialelor parvenite de la 

Inspecția procurorilor, deficiențele în activitate și modalitatea de redresare a acestora.  

În speță s-a menționat despre motivarea deciziilor Inspecției procurorilor și a 

raportului care ajunge pe masa Colegiului. În acest sens, inspectorul de caz se limitează 

doar la expunerea faptei și ca concluzie, la final, invocă că procurorul prin acțiunile sale 

a săvârșit abateri prevăzute de un anumit articol, cu litere diferite, în situația în care 

acestea prezintă două abateri distincte și care urmau a fi prezentate detaliat, specificat și 

cu probele care sunt pentru fiecare abatere în parte.  

Un alt moment discutat se referă la faptul că atunci când procurorii sunt vizați în 

procedurile disciplinare, fiind la etapa examinării sesizării, aceștia invocă drept motiv de 

admitere a abaterii disciplinare, încărcătura mare sau anumite lipsuri în schema de 

personal. Evident că inspectorul ar fi trebuit sa facă o analiza per ansamblu în Procuratură 

și să aducă contraargumente la aceea ce a invocat procurorul sub aspect de analiză 
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cantitativă a încărcăturii per procuror din procuratura respectivă, și cum influențează 

lipsurile din schema de personal activitatea și încărcătura fiecărui procuror,  

În egală măsură s-a atenționat și asupra subiecților cu drept de contestare a deciziei 

Inspecției procurorilor de încetare a procedurii disciplinare, or potrivit prevederilor Legii 

nr.3/2016 și Regulamentului privind organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și 

etică decizia de referință poate fi contestată doar de către autorul sesizării, situația fiind 

neclară în cazul în care decizia este contestată de către procuror care nu este autorul 

sesizării. Prin urmare, pentru a reglementa situația descrisă sunt necesare anumite 

modificări ale Regulamentului menționat. 

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:  

– Activitatea Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2019 se avizează 

pozitiv. 

– Raportul de activitate al Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2019 se 

publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor www.csp.md, 

directoriul Colegiul de disciplină și etică, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

 

Subiectul 6  - Raportul anual de activitate al Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor. Raportori – domnul Alexandru Nichita și doamna Lilia 

Mărgineanu. 

În sală este invitat domnul Alexandru Nichita, membru al Colegiului de evaluare 

a performanţelor procurorilor. 

Cuvântul este oferit domnului Alexandru Nichita pentru prezentarea raportului 

anual de activitate al Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandru Nichita a expus că în anul 2019 

Colegiul a continuat procedura de evaluare periodică a performanţelor procurorilor, 

conform graficelor de evaluare a procurorilor, aprobate prin Hotărârile Colegiului nr.14-

23/18 din 30.03.2018 și nr.4-1/19 din 24.01.2019. Procesul de evaluare a performanțelor 

procurorilor s-a axat atât pe stabilirea nivelului de cunoştinţe şi aptitudini profesionale, a 

capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practicarea profesiei de procuror, cât 

şi pe evidențierea aspectelor slabe şi forte din activitatea procurorilor, stimularea tendinţei 

de perfecţionare a abilităţilor profesionale şi sporirea eficienţei activităţii procurorilor la 

nivel individual și colectiv. 

 Domnul Alexandru Nichita a menționat că în anul 2019 Colegiul și-a desfășurat 

activitatea în componența deplină, de 7 membri, cu unele remanieri de ordin nominal, 

care au fost aprobate în modul corespunzător prin hotărârile Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-64/2019 din 11.07.2019 și nr.1-104/2019 din 03.10.2019.   

În anul de referință, Colegiul s-a întrunit în 6 ședințe și a evaluat, în mod ordinar 

și extraordinar, 38 de procurori, fiind acordate calificativele: 

- „excelent” – pentru 1 procuror; 

- „foarte bine” – pentru 36 de procurori; 

- „bine” – pentru 1 procuror.  

Rezultatele evaluărilor denotă că prevederile Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor şi modul 

de evaluare a performanţelor procurorilor sunt favorabile pentru obţinerea de către 

procurori a calificativelor „bine” şi „foarte bine”, care le permit să se înscrie în Registrul 
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candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de procurori şi să participe la concursurile 

anunțate de către Consiliul Superior al Procurorilor.  

În egală măsură, după prezentarea indicatorilor statistici aferent activității 

desfășurate în anul de bilanț, au fost descrise obiectivele pe care și le propune Colegiul 

pentru activitate în anul 2020, care sunt aliniate la cerințele referitoare la evaluarea 

procurorilor.  

Având în vedere experienţa de activitate și recomandările partenerilor de 

dezvoltare, în cadrul dezbaterilor, s-a menționat despre necesitatea amendării 

Regulamentului de activitate al Colegiului, cu înaintarea propunerilor de îmbunătățire a 

cadrului normativ care ar eficientiza procesul de evaluare a procurorilor.  

În context, se recomandă introducerea evaluării anuale, la nivel de subdiviziune,  a 

procurorilor, care ar sprijini inter alia dezvoltarea continuă a procurorului, dar și ar fi în 

măsură să denote argumente relevante privind dinamica performanțelor procurorilor. 

Totodată, a fost discutată necesitatea existenței separate a celor două colegii cu 

competențe de apreciere a prestației profesionale a 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:  

– Activitatea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor pentru anul 

2019 se avizează pozitiv. 

– Raportul de activitate a Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor 

pentru anul 2019 se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor 

www.csp.md, directoriul Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, 

subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

 

Subiectul 7 - 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 în temeiul 

informaţiei prezentate de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la data de 

21 februarie 2020, au depus cereri de participare la examenele pentru accedere în funcția 

de procuror în temeiul vechimii în muncă 10 candidați, solicitând remiterea materialelor 

la Comisia pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. 

Astfel, în ședința Consiliului Superior al Procurorilor au fost examinate și analizate 

cererile de referință, copiile de pe actele confirmative depuse, în raport cu rigorile stabilite 

de legislație.  

Urmare a exercițiului de evaluare a setului de acte prezentat și verificării 

corespunderii acestora cu condițiile de admisibilitate, se propune remiterea  dosarele de 

referință în adresa Institutului Național al Justiției, pentru organizarea procedurilor 

aferente. 

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 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 

21.02.2020, pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire 
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a Institutului Naţional al Justiției: Gordilă Vitalie, Canțîr Mihail, Podlesnov Alexandr, 

Caras Marcel, Artene Sergiu, Mațco Andrei, Caraman Iurie, Pelevaniuc Alla, Daguța 

Liuba, Ioniță Diana.  

 

Subiectul 8 - Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică, depusă de procurorul Roman Recean (Hotărârea CDE nr.3-90/19 din 

24.01.2020). Raportor – domnul Constantin Șușu. 

În sală au fost invitați domnul Roman Recean, procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani și domnul Vasile Godoroja, inspector din cadrul 

Inspecției procurorilor. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a solicitat examinarea 

subiectului respectiv în ședință închisă, deoarece urmează a fi discutate abaterile 

disciplinare incriminate procurorului ce țin de neîndeplinirea atribuțiilor procesuale într-

o cauză penală care în prezent este la etapa desfășurării urmăririi penale și pentru a 

respecta principiul confidențialității urmării penale.  

Obiecții nu au parvenit. 

Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

depusă de procurorul Roman Recean va avea loc în ședință închisă. Reprezentanții mass-

mediei părăsesc sala de ședințe. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a menționat că prin decizia din 

08.10.2019 Inspecția procurorilor a transmis Colegiului de disciplină şi etică materialele 

procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, 

Oficiul Rîșcani, Roman Recean pe motiv că a identificat temei de tragere la răspundere 

disciplinară. 

Urmare a verificării sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere 

disciplinară, Inspecția procurorilor a concluzionat că procurorul Roman Recean a  admis 

tergiversarea urmăririi penale în cauza penală pe faptul escrocheriei în domeniul 

imobiliar, care a avut-o în conducere, prin ce a încălcat dispozițiile legale privind  

asigurarea termenului rezonabil de efectuare a urmăririi penale (art.20 și art.259 din 

Codul de procedură penală) și obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru 

cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei (art.19 și 

art.254 din Codul de procedură penală). 

Prin hotărârea nr.3-90/19 din 24.01.2020 Colegiul de disciplină și etică a constatat 

comiterea de către procurorul Roman Recean a abaterii disciplinare prevăzute de art.38 

lit. a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu și i-a aplicat procurorului sancțiunea disciplinară - avertisment. 

Potrivit constatărilor Colegiului de disciplină și etică, abaterea disciplinară se 

exprimă în nerespectarea de către procurorul Roman Recean a cerințelor stabilite în art.6 

alin.(3) lit.lit. a), b) și d) din Legea nr.3/2016 și a regulilor de conduită profesională 

prescrise în pct.pct. 6.1.1, 6.1.6 și 6.2.1. din  Codul de etică al procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 27.05.2016. 

Instanța de disciplină a stabilit încălcarea de către procurorului vizat a prevederilor 

art.19, art.20 alin.(1) și (4), art.52 și art.254 din Codul de procedură penală, adică a admis 

tergiversarea urmăririi penale, prin lăsarea în nelucrare a cauzei penale, în care a condus 

urmărirea penală, pentru perioade îndelungate de timp și nu a întreprins măsurile de 

rigoare asupra inactivității organului de urmărire penală. 

Procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, Roman Recean 

a contestat hotărârea în termen, solicitând admiterea contestației, casarea integrală a 
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hotărârii de sancționare disciplinară și adoptarea unei noi hotărâri prin care să fie încetată 

procedura disciplinară, din motiv că nu a comis o abatere disciplinară. 

Cuvântul a fost oferit domnului Roman Recean, procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, pentru prezentarea contestației. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Roman Recean menționat că instanța de disciplină 

nu a constatat în mod cert, în baza unui probatoriu pertinent și concludent administrat, 

despre întrunirea cumulativă a condițiilor generale pentru tragerea la răspundere 

disciplinară.  

În opinia recurentului, nu sunt prezente careva consecințe ale pretinsei abateri 

disciplinare, ceea ce denotă lipsa elementelor constitutive ale abaterii disciplinare  

prevăzute la art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură. 

O altă critică formulată de procuror vizează faptul că pretinsa încălcare a 

termenului rezonabil al urmăririi penale imputată, are un caracter abstract, fără să fie luate 

în considerație argumentele de apărare și anume motivele de ordin obiectiv care au 

condiționat derularea urmăririi penale timp de 1 an și 10 luni. Aspectele sale privind 

volumul considerabil de lucru efectuat, în special pe domeniul exercitării urmăririi 

penale, în perioada anilor 2017-2019 și faptul că a formulat indicații scrise organului de 

urmărire penală nu au fost supuse analizei de către Colegiul de disciplină și etică.   

Potrivit lui Roman Recean constatarea Colegiului privind prelungirea formală a 

termenului de urmărire penală este eronată or, majoritatea ordonanțelor de prelungire a 

termenului urmăririi penale sunt motivate, prin indicarea acțiunilor concrete ce urmează 

a fi îndeplinite.  

Nerespectarea prevederilor art.52 din Codul de procedură penală, la fel nu-i este 

imputabilă, odată ce în hotărârea de sancționare disciplinară nu este indicată norma legală 

concretă care ar fi fost încălcată, or, din hotărârea nr. 3-90/19 din 24.01.2020 nu rezultă 

care anume prevederi legale au fost ignorate de către procuror.   

Astfel, procurorul Roman Recean a solicitat admiterea contestației depuse, a 

reiterat poziția sa, potrivit căreia dânsul nu se face vinovat de încălcarea termenului 

rezonabil al urmăririi penale, a prezentat argumentele, care, în viziunea sa, justifică 

necesitatea casării hotărârii Colegiului de disciplină și etică și încetării procedurii 

disciplinare. Suplimentar, procurorul a susținut că este conștient de faptul că fenomenul 

tergiversării nu trebuie să fie prezent în activitatea de urmărire penală, însă întârzierile la 

efectuarea cercetării au fost determinate de cauze obiective, au existat disfuncționalități 

în activitatea organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Rîșcani care au 

influențat termenul de urmărire penală în cauza avută în gestiune. 

Cuvântul a fost oferit domnului Vasile Godoroja, inspector din cadrul Inspecției 

procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vasile Godoroja a pledat pentru respingerea 

contestației procurorului cu menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

adoptată în privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, 

Roman Recean considerând-o legală și temeinică.  

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a solicitat amânarea examinării 

contestației de referință pentru o altă ședință a Consiliului, întrucât sunt necesare 

examinarea suplimentară a materialelor procedurii disciplinare. 

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:  
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– A amâna examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică, depusă de procurorul Roman Recean, pentru o altă ședință a Consiliului Superior 

al Procurorilor. 

 

Subiectul 9 - Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică, depusă de procurorul Aurel Postica (Hotărârea CDE nr.3-92/19 din 24.01.2020). 

Raportor – domnul Andrei Roșca. 

În sală au fost invitați domnul Aurel Postica, procuror în Procuratura raionului 

Căușeni și domnul Vasile Godoroja, inspector din cadrul Inspecției procurorilor. Cereri 

de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a solicitat examinarea subiectului 

respectiv în ședință închisă, deoarece urmează a fi discutate abaterile disciplinare 

incriminate procurorului ce țin de neîndeplinirea atribuțiilor procesuale în cauze penale 

care sunt în exercitarea urmării penale și pentru a respecta principiul confidențialității 

urmării penale.  

Obiecții nu au parvenit. 

Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

depusă de procurorul Aurel Postica va avea loc în ședință închisă. Reprezentanții mass-

mediei părăsesc sala de ședințe. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a comunicat că prin deciziile din 

17.09.2019 și 08.10.2019 Inspecția procurorilor a transmis pentru examinare Colegiului 

de disciplină şi etică două proceduri disciplinare în privința procurorului în Procuratura 

raionului Căușeni, Aurel Postica.  

Temei pentru inițierea procedurilor disciplinare au constituit sesizările domnului 

Vladislav Cojocaru, procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni, cu privire la 

admiterea de către procurorul Aurel Postica  a încălcărilor procesuale și de disciplină în 

cadrul  conducerii urmăririi penale pe mai multe cauze penale.   

Prin hotărârea nr.3-92/19 din 24.01.2020  Colegiul de disciplină și etică a aplicat 

procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Aurel Postica: 

-   sancțiunea disciplinară – avertisment, pe faptul că nu a întreprins măsuri pentru 

cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei penale și 

sistarea procedurii disciplinare din motivul expirării termenului de tragere la răspundere 

disciplinară; 

-   sancțiunea disciplinară – mustrare, pe faptul tergiversării urmăririi  penale pe 

mai multe cauze penale; 

- sancțiunea disciplinară definitivă – mustrare, pentru concurs de abateri 

disciplinare.     

Procurorul Aurel Postica a contestat hotărârea Colegiului de disciplină și etică în 

termen, solicitând adoptarea unei noi hotărâri prin care să fie încetată procedura 

disciplinară, cu constatarea faptului că acțiunile sale nu constituie abateri disciplinare. 

Cuvântul a fost oferit domnului Aurel Postica, procuror în Procuratura raionului 

Căușeni, pentru prezentarea contestației. 

A LUAT CUVÂNTUL: procurorul Aurel Postica a susținut contestația depusă, a 

menținut poziția sa, potrivit căreia nu a admis încălcarea normelor de procedură la 

conducerea urmăririi penale, a prezentat argumentele, care, în viziunea sa, justifică 

necesitatea casării hotărârii Colegiului de disciplină și etică și încetării procedurii 

disciplinare. 
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Aurel Postica a indicat că, deși în hotărârea emisă Colegiul de disciplină și etică s-

a bazat pe art.38 lit.a) și e) din Legea 3/2016, din textul acesteia  nu se poate deduce care 

acțiuni îi pot fi imputate ca abateri disciplinare.   

Autorul contestației consideră că în toate cauzele vizate a acționat legal, în termenii 

necesari pentru investigarea obiectivă, multilaterală, completă și sub toate aspectele a 

cauzelor penale, administrarea atât a probelor acuzării cât și a probelor apărării, acțiuni 

întreprinse în corespundere cu prevederile art. art.19, 254 din Codul de procedură penală.  

Cu referire la cea de-a doua procedură disciplinară, Aurel Postica a menționat că 

pretinsa încălcare a termenului rezonabil al urmăririi penale, imputată lui, are un caracter 

abstract, fără să fie luate în considerație argumentele sale cu privire la motivele care au 

condiționat derularea urmăririi penale într-un termen îndelungat. Astfel, unele motive țin 

de lipsa bănuiților plecați peste hotarele țării, altele - de numirea expertizelor de diferit 

gen, nefinalizate la acel moment, pe una din cauze era dispusă inspectarea financiară, 

finalitatea pe altă cauză penală era condiționată de accidentarea părții vătămate, o altă 

cauză penală a fost reluată pentru verificarea versiunii înaintate de învinuit în cadrul 

audierii sale. 

Cuvântul a fost oferit domnului Vasile Godoroja, inspector din cadrul Inspecției 

procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vasile Godoroja a pledat pentru menținerea 

hotărârii Colegiului de disciplină și etică, adoptate în privința procurorului în Procuratura 

raionului Căușeni, Aurel Postica. 

În concluzie, lăsarea în nelucrare a cauzelor a fost în mare măsură determinată de 

factorul absolut subiectiv - rolul ineficient al organului de urmărire penală și a 

procurorului de caz, care a admis o anchetă ineficientă, contrar prevederilor art.19 și 254 

din Codul de procedură penală. Cauzele menționate au fost lăsate în nelucrare perioade 

îndelungate de timp de către organul de urmărire penală al Inspectoratului de politie 

Căușeni, iar procurorul conducător al urmăririi penale, Aurel Postica, s-a limitat doar la 

emiterea ordonanțelor șablonate (neargumentate) de prelungire a termenelor urmăririi 

penale și nu a reacționat la tergiversarea urmăririlor penale de către ofițerii de urmărire 

penală. 

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 amâna pronunțarea asupra contestației împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică, depusă de procurorul Aurel Postica, pentru o altă ședință a Consiliului 

Superior al Procurorilor 

 

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 


