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HOTĂRÂREA nr.1-55/2022 

cu privire la încetarea calității de membru 

al Consiliului de Integritate 

4 martie 2022            municipiul Chişinău  

 

Examinând demersul procurorului Mariana Gornea și audiind informația prezentată 

de către domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 

C O N S T A T Ă: 

 

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

doamnei Mariana Gornea, procuror-şef al Secţiei justiţie juvenilă din cadrul Direcţiei 

politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale, privind 

desemnarea unui alt reprezentant în cadrul Consiliului de Integritate. 

Pentru a se pronunța, Consiliul Superior al Procurorilor va analiza circumstanțele de 

fapt și de drept relevante și va expune raționamentele care se circumscriu examinării 

demersului în speță. 

În accepțiunea dispoziției art.12 alin.(1) lit.d) din Legea nr.132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul de Integritate este constituit din 7 membri, 

dintre care un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor. 

Din spectrul de competențe ale Consiliului Superior al Procurorilor stabilite în pct.4 

secțiunea IV lit.d) din Regulamentul instituțional de activitate, se identifică și atribuția de 

desemnare a unui reprezentant în cadrul Consiliului de Integritate.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-83/2021 din 

17.08.2021, doamna Mariana Gornea a fost desemnată în calitate de membru al Consiliului  

de Integritate, pentru un mandat de 5 ani. 

Potrivit demersului de referință, doamna Mariana Gornea solicită desemnarea unui 

alt reprezentant în cadrul Consiliului de Integritate, invocând obligativitatea respectării 

regimului juridic al incompatibilităților, cerință prevăzută la art.14 alin.(l) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, potrivit căruia funcţia de procuror este incompatibilă 

cu orice altă funcţie publică sau privată, precum şi cu alte activităţi remunerate sau 

neremunerate. 

Totodată, art.16 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor 

personale, stabilește că subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul 

în care pe lângă funcţia publică sau de demnitate publică deţine/exercită simultan o altă 

funcţie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituţia Republicii Moldova 

şi/sau prin alte acte legislative. 

Propunerea de încetare a calității de membru al Consiliului de Integritate a doamnei 

Mariana Gornea este argumentată și prin prisma răspunsului informativ-consultativ 

nr.07/1010 din 22.02.2022 al Autorității Naţionale de Integritate, potrivit căruia membrul 

Consiliului de Integritate, care deţine și funcţia de procuror, se află în stare de 

incompatibilitate.   

Urmare a discuțiilor pe această dimensiune organizațională, evaluând în ședință 

plenară toate aspectele relevante subiectului examinat și având în vedere cadrul normativ 

precitat, Consiliul Superior al Procurorilor va admite cererea procurorului Mariana Gornea 

și va înceta calitatea de membru al Consiliului de Integritate. 
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Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute și având în vedere prevederile 

art.12 alin.(1), (3) și (4) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate, art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.4.1 secțiunea IV lit.d) 

din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-

225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A admite cererea doamnei Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție 

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

Procuraturii Generale și a înceta mandatul de membru al Consiliului de Integritate. 

2. A remite prezenta hotărâre Procurorului General interimar și Consiliului de 

Integritate, pentru informare. 

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

www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

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 absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  absent 

3.  Ceslav PANICO absent 

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 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                                Angela MOTUZOC 


