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H O T Ă R Â R E A nr.1-167/2021 

cu privire la desemnarea unui membru în componența  

Consiliului Institutului Național al Justiției 

 

28 decembrie 2021                                                                                 municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul referitor la desemnarea unui membru în componența Consiliului 

Institutului Național al Justiției și audiind informația prezentată de către domnul Constantin 

Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

 Prin Hotărârea nr. 1-138/2021 din 11.11.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a 

constatat încetarea calității de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției a 

domnului Igor Popa, în baza cererii depuse. 

Pentru a stabili criteriile de raportare a profilului potențialului membru, Consiliul 

Superior al Procurorilor se va axa pe misiunea acestui for reprezentativ al Institutului 

Național al Justiției. 

Subsidiar, este important a se consemna că una dintre preocupările constante ale 

Consiliului Superior al Procurorilor este consolidarea capacităților profesionale ale 

corpului de procurori, obiectiv pentru care instruirea este o platformă indispensabilă, ce 

necesită abordare cu maximă seriozitate. 

Pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor accentuează importanța 

realizării obiective și echidistante a unui nou exercițiu de suplinire a postului de membru 

al Consiliului Institutului Național al Justiției, ținând cont de rolul semnificativ deținut de 

acest organ suprem de conducere al Institutului în procesul instruirii inițiale și continue a 

procurorilor.  

Pentru soluționarea demersului în speță, Consiliul Superior al Procurorilor reține 

raționamentele de fapt și de drept aferente acestui exercițiu.  

Potrivit dispoziției art.6 alin.(2) lit.b) din Legea nr.152/2006 privind Institutul 

National al Justiției, Consiliul Institutului Național al Justiției este alcătuit din 13 membri, 

din care 4 membri sunt desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul 

procurorilor de diferite niveluri.  

În egală măsură, notăm prevederile alin.(3) și (4) ale aceluiași articol, care 

stipulează că mandatul membrilor Consiliului Institutului Național al Justiției este de o 

durată de 4 ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată. Calitatea de membru al Consiliului 

Institutului Național al Justiției încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de 

deces.  

Din spectrul de competențe ale Consiliului Superior al Procurorilor stabilite în 

art.70 alin.(1) Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, se identifică și atribuția de 

desemnare a procurorilor în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei. 

Astfel, prin anunțul din 10.12.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a demarat 

procedura de desemnare a unui membru în componenţa Consiliului Institutului Naţional 
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al Justiţiei, îndemnând procurorii din cadrul procuraturilor specializate şi teritoriale să 

înainteze candidaturile, prin depunerea cererilor de intenţie. 

Ca răspuns la anunțul lansat de Consiliul Superior al Procurorilor și-au exprimat 

intenția de a aplica la funcția de membru în Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei 

următorii procurori: 

- Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii mun.Bălți; 

- Aurelian Buzdugan, procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Anenii 

              Noi; 

- Vladislav Guzic,  procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă; 

- Ștefan Șaptefraț, procuror în Procuratura raionului Anenii Noi; 

- Roman Porubin, procuror în Procuratura raionului Strășeni. 

Consiliul notează că toți candidați au prezentat scurte expozeuri cu privire la 

experiența profesională acumulată și convingerile ce i-au determinant în intenția de a opta 

pentru acest post în Consiliul Institutului Național al Justiției. 

          În cadrul ședinței, având în vedere că mandatarea numiților procurori în calitate de 

membri în Consiliul Institutului Național al Justiției reprezintă o responsabilitate asumată, 

Consiliul Superior al Procurorilor, în rezultatul evaluării scrisorilor de motivare, a 

concluzionat desemnarea domnului Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii 

mun.Bălți, în calitate de membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei. 

 Pentru a se pronunţa în acest fel, Consiliul Superior al Procurorilor a reţinut că 

domnul Ion Covalciuc deține titlul științific de doctor în drept, în perioada ultimilor 5 ani  

a fost implicat în activități didactice la specialități juridice în cadrul unei instituții de 

învățământ superior, este autorul mai multor lucrări științifice și a participat la conferințe 

internaționale în domeniul dreptului. 

Domnul Ion Covalciuc are o experiență profesională de 20 de ani, perioadă 

caracterizată de ascensiune în carieră, prin exercitarea inclusiv a funcțiilor de conducere 

în subdiviziunile Procuraturii Republicii Moldova.  

Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute și având în vedere prevederile 

art.70 alin.(1) lit.j) și art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.4.1 secțiunea 

IV lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al 

Procurorilor -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. A-l desemna în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, 

pentru un mandat de 4 ani, pe domnul Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii 

mun.Bălți. 

2. A remite prezenta hotărâre Procurorului General interimar și Institutului Național 

al Justiției, pentru informare.  

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 
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4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

 Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Inga FURTUNĂ semnat 

4.  Andrei ROȘCA semnat 

5.  Constantin ȘUȘU  semnat 

6.  Eduard VARZAR semnat 

7.  Ion GUCEAC  absent 

8.   Lilia POTÎNG absentă 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                           semnat                           Angela MOTUZOC 
 

 


