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H O T Ă R Â R E A nr.1-23/2022 

cu privire la desemnarea unui membru în componența Comisiei de contestare 

pentru verificarea stării de sănătate a candidaților la funcția de procuror și a 

procurorilor în funcție privind corespunderea pentru exercitarea funcției de 

procuror 

 

4 februarie 2022                                                                                 municipiul Chișinău  

 

Examinând  subiectul cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului Superior 

al Procurorilor în componența Comisiei de contestare pentru verificarea stării de sănătate 

a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție privind corespunderea 

pentru exercitarea funcției de procuror, audiind informația prezentată de către doamna 

Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul 

directorului Instituției Medico-Sanitare Publice „Dispensarul Republican de Narcologie”, 

Tudor Vasiliev, prin care s-a solicitat desemnarea unui membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor în componența Comisiei de contestare pentru verificarea stării de sănătate a 

candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție, privind corespunderea 

pentru exercitarea funcției de procuror. 

Demersul în speță a fost înaintat în contextul inițierii procedurii de modificare a 

Ordinului ministrului sănătății nr.761/2016 cu privire la verificarea stării de sănătate a 

candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție privind corespunderea 

pentru executarea funcției de procuror. 

Pentru a se pronunța asupra demersului de referință, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține că potrivit prevederilor art.21 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu  privire 

la Procuratură, exigențele privind starea de sănătate și procedura de determinare a stării 

de sănătate a candidaților la funcțiile de procuror și a procurorilor în funcție, inclusiv lista 

bolilor care nu permit exercitarea funcției de procuror, se aprobă prin ordin al ministrului 

sănătății după coordonarea cu Consiliul Superior al Procurorilor. 

În egală măsură, conform alineatului (5) din același articol, starea de sănătate a 

candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție se verifică de către o comisie 

specializată a Ministerului Sănătății, care eliberează un certificat medical privind starea 

sănătății, conținând concluzii privind corespunderea candidatului sau a procurorului în 

funcție cu exigențele pentru exercitarea funcției de procuror, ulterior acesta fiind prezentat 

la Consiliul Superior al Procurorilor. 

În scopul realizării prevederilor legale menționate supra și  reglementării procedurii 

de verificare a stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în 

funcţie, prin Ordinul ministrului sănătății nr.761/2016 au fost aprobate: 

1) Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaților la funcția 

de procuror și a procurorilor în funcție, privind corespunderea pentru  exercitarea funcției 

de procuror; 
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2) Componența nominală a Comisiei pentru verificarea stării de sănătate a 

candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție, privind corespunderea 

pentru  exercitarea funcției de procuror;  

3) Componența nominală a Comisiei de contestație privind verificarea stării de 

sănătate a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție, privind 

corespunderea pentru  exercitarea funcției de procuror; 

4) Lista maladiilor care nu permit  exercitarea funcției de procuror. 

În accepțiunea dispoziției pct.26 din Regulamentul în speță, în componența 

Comisiei de contestație se include și un membru al Consiliului Superior al Procurorilor 

desemnat de acesta. 

Urmând prescripțiile legale pe această dimensiune, prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.12-238/16 din 29.09.2016, domnul Ruslan Popov a fost 

desemnat în componența Comisiei de contestație privind verificarea stării de sănătate a 

candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție, privind corespunderea 

pentru exercitarea funcției de procuror. 

Cu titlu de informare se menționează că Consiliul Superior al Procurorilor a 

eliberat, prin Hotărârea nr.1-164/2021 din 28.12.2021, acordul în vederea suspendării din 

funcția de procuror a domnului Ruslan Popov. 

În contextul cadrului normativ precitat, având în vedere circumstanțele de fapt 

expuse și pentru a asigura continuitatea activității Comisiei de contestație privind 

verificarea stării de sănătate a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în 

funcție, privind corespunderea pentru exercitarea funcției de procuror, Consiliul Superior 

al Procurorilor a concluzionat despre necesitatea desemnării unui membru în componența 

Comisiei în speță.  

În cadrul ședinței din 04.02.2022, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, 

Consiliul Superior al Procurorilor a discutat și a propus candidatura domnului Andrei 

Roșca, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, procuror-detașat, pentru a fi 

desemnat în calitate de membru în componența Comisiei de contestație privind verificarea 

stării de sănătate a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție, privind 

corespunderea pentru  exercitarea funcției de procuror. 

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.21  alin.(4) 

și (5) și art.77 din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. A-l desemna pe domnul Andrei Roșca, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, procuror-detașat, în calitate de membru în componența Comisiei de 

contestație privind verificarea stării de sănătate a candidaților la funcția de procuror și a 

procurorilor în funcție, privind corespunderea pentru exercitarea funcției de procuror. 

2. A transmite prezenta hotărâre Instituției Medico-Sanitare Publice „Dispensarul 

Republican de Narcologie”, 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.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                           Angela MOTUZOC 

 

 
 


