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PROCESUL-VERBAL nr.23 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  20.11.2019 

 
          (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. Dumitru ROBU - Procuror General interimar 

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

10. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

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

 

Absenți: 

12. Fadei NAGACEVSCHI – Ministru al Justiției 

13. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

14. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

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.     
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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 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.  

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

subiectele incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-117/2019 din 

11.11.2019.  

Raportor – doamna Inga Furtună   

 

2. Examinarea dosarelor candidaților la funcția de Procuror General.  

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

Obiecții sau alte 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 20.11.2019 potrivit 

proiectului ordinii de zi anunțate. 

 

S-A EXAMINAT: 

 

Subiectul 1  - Modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-117/2019 

din 11.11.2019. Raportor – doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a comunicat că prin Hotărârea nr.1-

117/2019 din 11.11.2019 Consiliul a anunțat concurs între candidații la funcția de procuror, 

înscriși la data de 11.11.2019 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, 

Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror, pentru 19 funcții vacante în procuraturile 

teritoriale. 

Totodată a fost dispus Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea 

candidaților la funcția de procuror, în termen de până la 26.11.2019, în condițiile pct.pct.8.17-

8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea formulării opțiunilor 

pentru funcțiile vacante anunțate la concurs. 

 În context, se reține că potrivit informației prezentate la 19.11.2019 de către Aparatul 

Procuraturii Generale, o funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Florești a 

devenit vacantă.  
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Pentru respectarea previzibilității relațiilor de muncă se apreciază necesitatea 

coroborării informațiilor prezentate cu referire la funcțiile de procuror vacante cu situația 

privind accederea în funcție a candidaților la funcția de procuror, care au parcurs procedurile 

preliminare, urmând a modifica Hotărârea nr.1-117/2019 din 11.11.2019.  

Domnul Adrian Bordianu a menționat că practica petrecerii concursurilor în funcții 

provizorii creează mai multe deficiențe în activitate și nu oferă procurorilor nou angajați o 

perspectivă clară privind cariera lor ulterioară. În același timp, în Procuratură se practică 

deseori delegarea pe funcții permanente a procurorilor. Astfel, se propune renunțarea la 

practica anunțării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor provizorii vacante și recurgerea 

la anunțarea concursurilor doar pentru funcțiile permanente vacante, iar pentru cele 

provizorii să fie folosit instrumentul de delegare a procurorilor dintr-o unitate în alta. Prin 

urmare s-ar crea o situație mai certă pentru procurorii care urmează să fie numiți pe post. 

O altă propunere este excluderea din Hotărârea nr.1-117/2019 din 11.11.2019 a 

funcției temporar vacante de procuror în Procuratura raionului Florești și anunțarea doar a 

funcției permanente de procuror în aceiași procuratură. 

Doamna Angela Motuzoc a comunicat că prin demersul Procurorului General 

interimar s-a solicitat anunțarea concursului pentru ocuparea a două funcții provizorii de 

procuror în Procuratura raionului Florești. Dat fiind faptul că, un procuror din cadrul 

aceleași procuraturi a demisionat în baza cererii de demisie, eliberându-se astfel o funcție 

permanentă, s-a optat de a include această funcție vacantă permanentă în lista funcțiilor 

vacante anunțate la concursul pentru absolvenții Institutului Național al Justiției. Astfel, în 

cadrul ședinței preconizate a fi convocată de Aparatul Consiliului pentru 25.11.2019, 

candidații la funcția de procuror să poată opta inclusiv și pentru funcția respectivă. 

Doamna Inga Furtună a expus că în hotărârea Consiliului se indică întotdeauna ce fel 

de funcții vacante sunt anunțate la concurs, iar procurorii pot face uz de instrumentul 

transferului în cazul în care vor să-și asigure previzibilitatea relațiilor de muncă. 

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 modifica Hotărârea nr.1-117/2019 din 11.11.2019 și a adăuga în lista funcțiilor 

vacante anunțate la concurs și funcția de procuror în Procuratura raionului Florești (1 unitate 

vacantă permanentă). 

 

Subiectul 2-  Dosarele candidaților la funcția de Procuror General. Raportor – doamna 

Angela Motuzoc  

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că la data de 18 

noiembrie 2019 prin scrisoarea cu nr.10.3/11281 Ministerul Justiției, în temeiul art.17 alin.(8) 

din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, a transmis Consiliului Superior al Procurorilor 

lista candidaților la funcția de Procuror General preselectați de Comisia instituită de 

Ministerul Justiției precum și dosarele de concurs ale acestora. 

În acest sens, Comisia de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General, în 

baza dosarelor și a interviurilor, în funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, de 

integritatea și de alte calități personale ale candidaților, a selectat și a propus Consiliului 
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Superior al Procurorilor, prin Hotărârea din 29 octombrie 2019, patru candidați: Oleg 

Crîșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo. 

Dosarele candidaților cuprind următoarele acte: confirmarea depunerii dosarelor prin 

e-mail, scrisoarea de motivare, conceptul de management și dezvoltare instituțională a 

Procuraturii, cv-ul, copiile diplomei de licență și a celei master, copia carnetului de muncă, 

certificat de cazier judiciar și declarația pe propria răspundere. 

Totodată, la scrisoare este anexată și confirmarea din 18.11.2019 a secretarului comisiei 

de preselecție, doamnei Natalia Graur, șef al serviciului resurse umane și probleme speciale,  

despre lipsa actului administrativ de anulare a rezultatelor concursului pentru preselecția 

candidatului la funcția de Procuror General. 

Suplimentar, au fost expediate în adresa Consiliului și copiile a patru contestații, și 

anume ale domnilor Artur Lupașco, Octavian Bodareu, Eduard Bulat și Serghei Perju. 

Doamna Angela Motuzoc a menționat că domnul Eduard Bulat, candidat la funcția de 

Procuror General, la data de 19.11.2019 a depus o cerere la Consiliul Superior al Procurorilor 

prin care a anunțat că la 04.11.2019 a contestat Hotărârea Comisiei de preselecție a 

candidaților la funcția de Procuror General din 29.10.2019 și rezultatele acesteia ca fiind 

lovite de nulitate absolută, pe motivul încălcării regimului juridic al conflictelor de interese. 

Concomitent, domnul Eduard Bulat a sesizat și Autoritatea Națională de Integritate cu 

privire la nerespectarea și nesoluționarea regimului juridic al conflictelor de interese în 

activitatea Comisiei de preselecție. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a interpelat ministrul justiției, 

domnului Fadei Nagacesvchi, referitor la finalitatea contestațiilor depuse la Comisia de 

preselecție. 

Domnul Fadei Nagacevschi a comunicat că contestațiile urmează a fi examinate și 

soluționate de către secretarul Comisiei respective în comun cu secția contencios al 

Ministerului Justiției, dumnealui fiind doar membru al acestei comisii și nu are careva 

competențe legale în acest sens. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat despre examinarea 

dosarelor candidaților la funcția de Procuror General în ședință închisă, potrivit 

prevederilor pct.9 din Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluarea 

rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General, aprobat prin Hotărârea 

nr.1-122/2019 din 19.11.2019. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A admite la etapa de selecție din cadrul concursului public de selectare a candidatului 

la funcția de Procuror General, dosarele următorilor candidați: 

• Crîșmaru Oleg 

•  Gribincea Vladislav 

•  Soltan Veaceslav 

• Stoianoglo Alexandr 

– A solicita pentru candidații nominalizați de la – 
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- Autoritatea Națională de Integritate – certificat de integritate; 

- Centrul Național Anticorupție – certificat de cazier privind integritatea profesională; 

- Serviciul de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau existența 

factorilor de risc, care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, ordinii 

publice; 

- Comisia privind verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi 

a procurorilor în funcţie – certificatul medical privind starea sănătăţii. 

– A stabili data de 28.11.2019, ora 1000 – ziua probei de interviu pentru candidații la 

funcția de Procuror General, care se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor, mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, et.II. 

 

Cu referire la contestația domnului Eduard Bulat, candidat la funcția de Procuror 

General, din data de 04.11.2019 împotriva hotărârii Comisiei de preselecție a candidaților la 

funcția de Procuror General și rezultatele acesteia ca fiind lovite de nulitate absolută, pe 

motivul încălcării regimului juridic al conflictelor de interese: 

Domnul Dumitru Pulbere a menționat că, întrucât Consiliul Superior al Procurorilor 

nu este organul competent de a suspenda concursul privind selectarea candidatului la funcția 

de Procuror General, se propune expedierea contestației domnului Eduard Bulat organului 

competent de a examina contestația respectivă. 

Alte propuneri și observații nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a supus votului propunerea domnului 

Dumitru Pulbere de a remite contestația domnului Eduard Bulat organului competent de a 

examina contestația respectivă. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A DISPUS:  

– A lua act de contestația domnului Eduard Bulat, candidat la funcția de Procuror 

General, din data de 04.11.2019 împotriva hotărârii Comisiei de preselecție a candidaților la 

funcția de Procuror General și rezultatele acesteia; 

– A remite organului competent contestația domnului Eduard Bulat, candidat la funcția 

de Procuror General, din data de 04.11.2019 împotriva hotărârii Comisiei de preselecție a 

candidaților la funcția de Procuror General și rezultatele acesteia 

 

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 
 
 


