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PROCESUL-VERBAL nr.5 

al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din  07.05.2020 
          (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 – 12 

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. 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 

12. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

Absenți: 

13. Fadei NAGACESCHI – Ministru al Justiției 

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, totodată menționând 

cu titlu de informare, că aceasta se va desfășura în regim on-line, prin intermediul 

platformei video „Zoom”. Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

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 

12 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 
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ședinței Consiliului vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretarul 

ședinței. 

Totodată, s-a menționat că lucrările de secretariat a ședinței vor fi asistate de către 

doamna Irina Lupașco, specialist superior al Secției legislație și documentare din cadrul 

Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.  

În continuare secretarul ședinței, doamna Irina Lupașco, a adus la cunoștință 

subiectele incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Desemnarea câștigătorilor concursului demarat prin Hotărârea nr.1-11/2020 din 

30.01.2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

     Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

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

științifică. 

  Raportor – doamna Inga Furtună 

 

3. Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru selecția 

și cariera procurorilor.  

Raportor – domnul Ion Guceac 

 

4. Examinarea unei cereri de transfer.  

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu 

 

5. Încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

6. Anunțarea concursului pentru alegerea membrilor colegiilor din rândul societății civile. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-117/19 din 

24.02.2020. 

Raportor – domnul Dumitru Pulbere 

 

Domnul Dumitru Pulbere, a propus excluderea subiectului nr.7 de pe ordinea de 

zi, din motiv că urmează a fi audiat contestatarul și totodată a fi petrecută procedura de 

deliberare. 

În egală măsură, doamna Angela Motuzoc a menționat că domnul Nicu Șendrea 

este în imposibilitate de a se prezenta astăzi la ședința Consiliului, din motive de sănătate. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare a 

ordinii de zi anunțate, cu modificarea propusă de către domnul Dumitru Pulbere. 

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

Procurorilor a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 07.05.2020 

potrivit proiectului ordinii de zi, cu amânarea examinării subiectului nr.7, pentru altă 

ședință a Consiliului. 
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S-A EXAMINAT: 

 

Subiectul 1- Desemnarea câștigătorilor concursului demarat prin Hotărârea nr.1-

11/2020 din 30.01.2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. Raportor – 

doamna Angela Motuzoc. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că Consiliul 

Superior al Procurorilor a fost anunțat prin hotărârea nr.1-11/2020 concursuri în vederea 

suplinirii unor funcții vacante de procuror conducător, în cadrul cărora și-au înaintat 

dosarele mai mulți candidați.  

În ședință este invitat domnul Vladislav Guzic, adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Căușeni. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că prin Hotărârea 

nr.1-11/2020 din 30.01.2020 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs pentru 

suplinirea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă. Potrivit 

informației oferite de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, la concurs au aplicat 

domnul Vladislav Guzic, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Căușeni, și 

domnul Eugeniu Trocin, procurorul-șef interimar al Procuraturii raionului Dondușeni.   

Se reține că domnul Eugeniu Trocin, până a fi supus procedurilor de selecție, a 

depus cerere de retragere din concursul pentru suplinirea funcție vacante de procuror – 

șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă. 

Urmare a procedurii de evaluare, domnul Vladislav Guzic a obţinut punctajul final 

– 141,1 calculat în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor) și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor. 

În context, se remarcă că rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în temeiul 

reglementărilor prevăzute de art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Din datele adiționale referitoare la profilul profesional al candidatului, se constată 

că domnul Vladislav Guzic a acumulat 12 ani vechime în muncă în cadrul organelor 

Procuraturii, corespunde, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de 

procuror. Totodată, în privința candidatului nu au fost identificați factori de risc cu impact 

asupra activității de procuror realizate.  

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Vladislav Guzic. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vladislav Guzic și-a susținut cererea depusă în 

continuare, menționând că de aproape 11 luni asigură interimatul acestei funcții, deja a 

inițiat un proces de consolidarea echipei și va depune maxim efort pentru a îmbunătăți 

activitatea procuraturii pe care urmează să o conducă și a colegilor săi din subordine. 

În continuare domnul Vladislav Guzic a răspuns la întrebările formulate de către 

membrul Consiliului, domnul Dumitru Pulbere. 

După sesiunea de întrebări vizavi de subiectul examinat, Președintele Consiliului 

Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A-l desemna pe domnul Vladislav Guzic învingător al concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă.    

– A propune Procurorului General numirea domnului Vladislav Guzic în funcția 

de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă, pentru un mandat de 5 ani. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 
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În ședință este invitat domnul Vitali Cebotari, procurorul-șef interimar al 

Procuraturii raionului Cahul. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că potrivit 

informației oferite de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, la concursul pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul a aplicat un singur 

candidat, domnul Vitali Cebotari. 

Urmare a procedurii de evaluare, domnul Vitali Cebotari a obţinut punctajul final 

– 148,3 calculat în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor. 

Pentru o analiză deplină, se menționează că rezultatele evaluărilor nu au fost 

contestate în temeiul reglementărilor prevăzute de art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură. 

Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al candidatului, se 

constată că domnul Vitali Cebotari a acumulat 24 de ani vechime în muncă în cadrul 

organelor Procuraturii și corespunde, din punct de vedere medical, pentru exercitarea 

funcției de procuror.  

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Vitali Cebotari. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vitali Cebotari și-a susținut cererea depusă. 

Totodată a menționat că după părerea sa, în activitatea Procuraturii este necesară 

asigurarea continuității, stabilității, consolidarea profesionalismului și independenței, 

atât a Procuraturii cât și a fiecărui procuror, în parte. Consideră că este persoana potrivită 

pentru această funcție, din motiv că are experiența și capacitatea necesară, este pregătit 

să facă față provocărilor. Totodată, menționează că a identificat deja problemele 

existente și a purces la rezolvarea acestora și în cazul numirii sale în funcție pentru care 

aplică, acest proces va continua să decurgă. 

În continuare domnul Vitali Cebotari a răspuns la întrebările formulate de către 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, doamna Angela Motuzoc și membrii 

Consiliului, domnii Dumitru Pulbere și Emanoil Ploșnița. 

După sesiunea de întrebări vizavi de subiectul examinat, Președintele Consiliului 

Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A-l desemna pe domnul Vitali Cebotari învingător al concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul.    

– A propune Procurorului General numirea domnului Vitali Cebotari în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul, pentru un mandat de 5 ani. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În ședință este invitat domnul Vasile Ciubotaru, procuror-șef interimar al 

Procuraturii raionului Telenești. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a constatat că la concursul 

pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești a aplicat un singur 

candidat, domnul Vasile Ciubotaru, procuror-șef interimar al Procuraturii raionului 

Telenești.  
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Urmare a procedurii de evaluare, domnul Vasile Ciubotaru a obţinut punctajul final 

– 144,5 calculat în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, rezultatele 

căruia nu au fost contestate în temeiul reglementărilor prevăzute de art.24 alin.(4) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.  

Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al candidatului, se 

constată că domnul Vasile Ciubotaru a acumulat 19 ani și 8 luni vechime în muncă în 

cadrul organelor Procuraturii și corespunde, din punct de vedere medical, pentru 

exercitarea funcției de procuror, totodată, nu a fost supus cercetării disciplinare și nu au 

fost depistați factori de risc ce ar genera incompatibilitatea cu statutul de procuror și 

funcția de procuror-șef. 

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Vasile Ciubotaru. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vasile Ciubotaru și-a susținut cererea depusă. A 

menționat că a exercitat primul său mandat în calitate de procuror-șef al Procuraturii 

raionului Telenești, stilul său de conducere este unul democratic, bazat pe comunicare 

permanentă și consultarea procurorilor atât din cadrul procuraturii raionale cât și din 

cadrul Procuraturii Generale. Încurajează mult creativitatea colegilor, lucrul în echipă și 

ca cele mai bune idei să fie propagate în beneficiul organelor Procuraturii. Mizează pe 

corectitudinea relațiilor între colegi, respectarea eticii și conduitei în activitatea 

profesională. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A-l desemna pe domnul Vasile Ciubotaru învingător al concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești.    

– A propune Procurorului General numirea domnului Vasile Ciubotaru în funcția 

de procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești, pentru cel de-al doilea mandat de 5 

ani. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În ședință este invitat domnul Valentin Baidaus, procurorul-șef interimar al 

Procuraturii raionului Florești. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat în că în cadrul 

concursului demarat pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, s-a 

înscris un singur candidat, domnul Valentin Baidaus. 

Urmare a procedurii de evaluare, domnul Valentin Baidaus a obţinut punctajul final 

– 146,5 calculat în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, iar 

rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în temeiul reglementărilor prevăzute de art.24 

alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al candidatului, se 

constată că domnul Valentin Baidaus a acumulat 20 ani și 9 luni vechime în muncă în 

cadrul organelor Procuraturii și corespunde, din punct de vedere medical, pentru 

exercitarea funcției de procuror. 

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Valentin Baidaus. 
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A LUAT CUVÂNTUL: domnul Valentin Baidaus și-a susținut cererea depusă. A 

menționat că deja activând de 1 an și 4 luni în calitate de procuror-șef interimar al 

Procuraturii raionului Florești, consideră că a inițiat proceduri de consolidare a 

colectivului. La momentul preluării funcției, exista o problemă privind lipsa cadrelor, 

acum însă nu persistă așa lacună. Totodată a inițiat demers către Procuratura Generală, 

cu privire la îmbunătățirea condițiilor de lucru, considerând că este un moment prioritar 

în activitatea procurorilor.  

În continuare domnul Valentin Baidaus a răspuns la întrebările formulate de către 

membrii Consiliului – Dumitru Pulbere și Emanoil Ploșnița. 

După sesiunea de întrebări vizavi de subiectul examinat, Președintele Consiliului 

Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A-l desemna pe domnul Valentin Baidaus învingător al concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești.    

– A propune Procurorului General numirea domnului Valentin Baidaus în funcția 

de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, pentru un mandat de 5 ani. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În ședință este invitat domnul Viorel Tureac, procurorul-șef interimar al 

Procuraturii municipiului Bălți. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că în cadrul 

concursului inițiat pentru suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului 

Drochia,  inițial, au aplicat domnul Viorel Tureac, procurorul-șef interimar al Procuraturii 

municipiului Bălți și domnul Eugeniu Trocin, procurorul-șef interimar al Procuraturii 

raionului Dondușeni.  Ulterior până a fi supus procedurilor de selecție, domnul Eugeniu 

Trocin a depus cerere de retragere din concursul care vizează ocuparea funcției de 

referință. 

Urmare a procedurii de evaluare, domnul Viorel Tureac a obţinut punctajul final – 

151,6 calculat în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor. 

Pentru o analiză deplină, Consiliul Superior al Procurorilor menționează că 

rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în temeiul reglementărilor prevăzute de art.24 

alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al candidatului, se 

constată că domnul Viorel Tureac a acumulat 27 ani și 8 luni vechime în muncă în cadrul 

organelor Procuraturii și corespunde, din punct de vedere medical, pentru exercitarea 

funcției de procuror.  

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Viorel Tureac. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Viorel Tureac și-a susținut în continuare cererea 

depusă. În susținerea acesteia a menționat că în activitatea sa, drept obiective sunt 

organizarea corectă a activității procuraturii, organizarea lucrului și conlucrarea între 

organul de poliție, autoritățile administrației publice locale și Procuratură. 

În continuare domnul Viorel Tureac a răspuns la întrebările formulate de către 

membrii Consiliului – Dumitru Pulbere și Emanoil Ploșnița. 

După sesiunea de întrebări vizavi de subiectul examinat, Președintele Consiliului 
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Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A-l desemna pe domnul Viorel Tureac învingător al concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia.    

– A propune Procurorului General numirea domnului Viorel Tureac în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia, pentru un mandat de 5 ani. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

În ședință sunt invitați domnul Anatolie Banaru, adjunctul procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Drochia și domnul Eugeniu Trocin, procurorul-șef interimar al 

Procuraturii raionului Dondușeni . Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că în concursul 

anunțat pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni, au 

aplicat doi participanți, Anatolie Banaru și Eugeniu Trocin 

Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea dosarelor ambilor 

candidați Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. Urmare a procedurii de 

evaluare, domnul Anatolie Banaru a obţinut punctajul final – 142 și domnul Eugeniu 

Trocin – 130,3, calculate corespunzător, în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de 

evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, 

iar rezultatele evaluărilor nefiind contestate în conformitate cu prevederile legale, 

rezultatele acestora nefiind contestate conform prevederilor legale. 

Adițional datelor cu privire la evaluarea procurorilor Anatolie Banaru și Eugeniu 

Trocin, senotează și informațiile aferente profilului profesional al acestora:  

– ambii candidați au o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 10 

ani; 

– corespund, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de procuror; 

– nu au sancțiuni disciplinare. 

Președintele Consiliului a întrebat participanții la concurs dacă își susțin cererile 

depuse, ultimii confirmând acest fapt. 

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Anatolie Banaru. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Anatolie Banaru a menționat că el îndeplinește 

toate cerințele pentru a fi numit în funcția solicitată și a prelua conducerea Procuraturii 

raionului Dondușeni. A mai adăugat că are o experiență bogată în calitate de procuror-

adjunct al Procuraturii raionului Drochia mai mult de 15 ani și consideră că bagajul de 

cunoștință și experiența acumulată îi permite să aspire la o ascendență profesională.  

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Eugeniu Trocin. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Eugeniu Trocin a menționat că va face și în 

continuare tot posibilul pentru buna funcționare a procuraturii teritoriale în speță, astfel 

încât să corespundă așteptărilor conducerii Procuraturii, cât și așteptărilor societății. Va 

consolida și mai mult colectivul, chiar dacă la exercitarea primului mandat s-a confruntat 

cu o fluctuație serioasă de cadre și nu în ultimul rând va întări disciplina executorie. 

În continuare domnii Anatolie Banaru și Eugeniu Trocin au răspuns la întrebările 

formulate de către membrii Consiliului – Dumitru Pulbere și Emanoil Ploșnița. 

După sesiunea de întrebări vizavi de subiectul examinat, Președintele Consiliului 

Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 
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Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A-l desemna pe domnul Anatolie Banaru învingător al concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2020 din 30.01.2020 pentru 

suplinirea funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni. 

– A propune Procurorului General numirea domnului Anatolie Banaru în funcția 

de procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni, pentru un mandat de 5 ani. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

Subiectul 2- 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, cererile depuse de către procurorii 

Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale, Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane din 

cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Viorel Ciobanu, 

procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire 

penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Radu Gojan, procuror în Secția unificare 

a practicii în domeniul urmării penale din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale și Ion Munteanu, procuror, adjunct interimar al 

Procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, prin care titularii au solicitat exprimarea 

acordului pentru cumulul funcției deținute cu activitățile didactice din cadrul proiectului 

„Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe umane și 

îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica Moldova”.  

Pentru motivarea cererilor depuse, procurorii vizați au notat că, în contextul 

activităților proiectului, contribuția lor a fost co-optată pentru participare în calitate de 

formatori la un șir de instruiri și ateliere de lucru pe subiecte aferente prevenirii și 

combaterii traficului de ființe umane. 

În egală măsură, aportul procurorilor nominalizați a fost solicitat și în vederea 

elaborării metodologiei de efectuare a acțiunilor cu privire la recuperarea bunurilor 

dobândite prin mijloace ilicite. 

Se menționează că pentru speța descrisă, se întrunesc condițiile ce derivă din 

Regulile privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018, 

care reglementează inclusiv și cumularea activităților didactice și științifice desfășurate 

în cadrul proiectelor ce vizează implementarea politicii naționale și internaționale a 

statului în materie penală (domeniile de competență ale Procuraturii) astfel se 

concluzionează asupra întrunirii tuturor condițiilor necesare, astfel încât cumul solicitat 

să fie aprobat. 

Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul a 9 membri, domnul Ion Guceac, Dumitru 

Pulbere și Alexandr Stoianoglo abținându-se de la vot, Consiliul Superior al Procurorilor 

A HOTĂRÂT:  

– A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice desfășurate în 

cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe 

umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica 
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Moldova” implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în 

Republica Moldova, după cum urmează: 

1) Viorel Ciobanu în atelierele regionale pentru șefii și secretarii comisiilor 

teritoriale de combatere a traficului de ființe umane; 

2) Sergiu Russu și Viorel Ciobanu în instruirea pentru completele de judecători 

specializate în examinarea cauzelor privind traficul de ființe umane și infracțiunilor 

conexe și în atelierul de lucru anual al procurorilor din procuraturile teritoriale 

responsabili de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

3) Sergiu Russu în instruirile specializate ale ofițerilor din cadrul Centrului pentru 

Combaterea Traficului de Ființe Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

4) Adrian Mircos, Sergiu Russu, Radu Gojan și Ion Munteanu pentru elaborarea 

metodologiei de efectuarea a acțiunilor  cu privire la recuperarea bunurilor dobândite prin 

mijloace ilicite. 

– A transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

Subiectul 3 - Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. Raportor – domnul Ion Guceac. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Ion Guceac a constatat că la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor au fost înregistrate cererile a 13 candidați la funcția de procuror, 

însoțite de documentația aferentă, prin care se solicită expedierea dosarelor de concurs 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, în vederea evaluării în condițiile 

stabilite de art.23 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Titulari ai cererilor depuse sunt 12 candidați la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă – Victor Triboi, Marcel Cerevatîi, Valeriu Sârbu, Iulia Popov, 

Alexandru Casir, Vasili Levițki, Roman Colodeev, Lilia Pacișina, Viorel Pocaznoi, 

Victor Cîlcic, Denis Cobzari, Gheorghe Trifan și un absolvent al cursurilor de formare 

inițială a procurorilor în cadrul Institutului Național al Justiției, promoția anului 2019 – 

Sergiu Cojocari, care urmează să fie evaluați în cadrul procedurilor de selecție. 

În context, se reține că dosarele de concurs sunt complete, candidații la funcția de 

procuror au fost înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, 

Lista candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială, și pe cale de 

consecință, pentru a asigura continuitatea procedurilor relevante, aceștia urmează să fie 

evaluați de Colegiul pentru selecţia şi cariera 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, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A lua act de plenitudinea a 13 de dosare de concurs a candidaților la funcția de 

procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială, după cum urmează: 

- Valeriu Sârbu (97 de puncte), Iulia Popov (95 de puncte), Alexandru 

Casir (93 de puncte), Vasili Levițki (93 de puncte), Roman Colodeev (92 de 

puncte), Lilia Pacișina (92 de puncte), Sergiu Cojocari (88 de puncte), Viorel 

Pocaznoi (86 de puncte), Victor Cîlcic (81 de puncte), Denis Cobzari (73 de 

puncte), Victor Triboi (70 de puncte), Gheorghe Trifan (69 de puncte), Marcel 

Cerevatîi (57 de puncte).   
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– A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele 

candidaților Valeriu Sârbu, Iulia Popov, Alexandru Casir, Vasili Levițki, Roman 

Colodeev, Lilia Pacișina, Sergiu Cojocari, Viorel Pocaznoi, Victor Cîlcic, Denis Cobzari, 

Victor Triboi, Gheorghe Trifan, Marcel Cerevatîi, pentru organizarea procedurilor de 

selecție.  

 

Subiectul 4 – Examinarea unei cereri de transfer. Raportor – dna Lilia Margineanu. 

În ședință este invitat domnul Eugeniu Gogu, procuror în Procuratura raionului 

Cantemir. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a menționat că la data de 

06.03.2020, domnul Eugeniu Gogu a depus cerere privind transferul în funcția de 

procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Prin Hotărârea nr.1-11/2020 din 30.01.2020 Consiliul Superior al Procurorilor a 

anunțat concurs, pentru numire prin transfer, între procurorii înscriși la data de 30.01.2020 

în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită transferul la o altă procuratură, în vederea suplinirii unei funcții vacante de 

procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă. 

Urmare a derulării procedurilor de concurs, s-a stabilit că până la data de 

04.03.2020 – termenul limită de depunere a cererilor, nu a fost depusă nici o solicitare de 

participare în acest sens. 

Pe cale de consecință, prin Hotărârea nr.1-24/2020 din 05.03.2020 Consiliul 

Superior al Procurorilor a declarat încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin 

Hotărârea nr.1-11/2020 din 30.01.2020, în partea ce ține de ocuparea unei funcții de 

procuror în Procuratura raionului Ștefan-Vodă. 

Se constată că procurorul Eugeniu Gogu a optat pentru acest transfer după ce 

concursul anunțat a fost declarat ca fiind încheiat prin nerealizare. Astfel, raportând 

prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale ce rezultă din 

prezenta cerere de transfer, se reține că pentru domnul Eugeniu Gogu transferul solicitat 

nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute, nu modifică domeniile de 

competență ale procurorului, nu este creator de drepturi ierarhice și se valorifică drept o 

mobilitate funcțională de la o subdiviziune teritorială la alta de același nivel. 

Având în vedere argumentele expuse, se stabilește că, în prezentul caz, nu au fost 

stabilite condiții de incompatibilitate, motiv din care este posibilă acceptarea transferului 

domnului Eugeniu Gogu în funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă, fără 

a ţine cont de procedura de evaluare şi înscriere în Registrul candidaţilor, potrivit 

prevederilor alin.4 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Eugeniu Gogu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Eugeniu Gogu și-a susținut în continuare cererea 

depusă. Menționează că a depus cererea în cauză din două motive, unul personal și altul 

profesional. Motivul personal ar fi faptul că este originar și domiciliază în orașul 

Căușeni, oraș care este mult mai aproape de Ștefan-Vodă decât de Cantemir, astfel îi 

facilitează deplasarea la serviciu. Motivul profesional este faptul că Procuratura raionului 

Ștefan-Vodă duce o lipsă de cadre, astfel ar putea suplini unul din locurile vacante pentru 

ca ulterior Procuratura să poată activa într-un regim mai bun decât la momentul de față.  

În continuare domnul Eugeniu Gogu a răspuns la întrebările formulate de către 

membrul Consiliului – Emanoil Ploșnița. 

După sesiunea de întrebări vizavi de subiectul examinat, Președintele Consiliului 
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Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A accepta transferul în funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă 

a domnului Eugeniu Gogu, procuror în Procuratura raionului Cantemir. 

– A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Eugeniu 

Gogu în funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan Vodă.    

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

Subiectul 5 – Încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică. 

Raportor – domnul Andrei Roșca. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a menționat că la data de 

17.03.2020, prin ordinul Procurorului General, domnul Ștefan Șaptefraț a fost eliberat din 

funcţia de procuror-şef al Procuraturii municipiului Chișinău, pe motivul demisiei din 

Procuratură, în baza raportului depus.  

Având în vedere situația de fapt menționată, Consiliul Superior al Procurorilor 

urmează să se pronunţe cu referire la calitatea de membru al Colegiului de disciplină și 

etică a domnului Ștefan Șaptefraț şi, în context, se rețin prevederile normative relevante. 

Potrivit  art.83  alin.(7)  coroborat  cu  art.76  alin.(l)  lit.d)  din  Legea  nr.3/2016  

cu privire la Procuratură, calitatea de membru al Colegiului încetează în cazul suspendării 

sau eliberării din funcţia de procuror.  

Concomitent, prevederi similare se conțin în pct.9 lit.c) din Regulamentul privind 

organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-228/16 din 14.09.2016.  

Analizând circumstanțele de fapt și cadrul legal aferent, Consiliul Superior al 

Procurorilor urmează să constate încetarea, de drept a calității de membru al Colegiului 

de disciplină și etică a domnului Ștefan Șaptefraț, în legătură cu eliberarea sa din funcția 

de procuror. 

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, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A constata încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică a 

domnului Ștefan Șaptefraț, în legătură cu eliberarea sa din funcția de procuror. 

 

Subiectul 6 - Anunțarea concursului pentru alegerea membrilor colegiilor din 

rândul societății civile. Raportor – domnul Constantin Șușu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a menționat că activitatea 

colegiilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor se realizează prin 

exercitarea mandatelor cu o durată de 4 ani a membrilor aleși în aceste entități publice, 

care se încheie la expirarea termenului stabilit.  

Astfel, având în vedere că mandatul curent al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor, Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiului de 

disciplină și etică, încetează de drept și ținând cont de necesitatea asigurării continuității 

activității acestora, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să organizeze procedurile 

relevante în vederea constituirii noilor componențe. 
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În această ordine de idei se reține că alegerea membrilor-procurori din cadrul 

colegiilor este de competența Adunării Generale a Procurorilor și, în consecință, se va 

realiza potrivit modului prescris conform reglementărilor relevante. 

Concomitent, consemnează că selectarea membrilor din rândul societății civile 

constituie, prin lege, atribuția Consiliului Superior al Procurorilor și analizând cerințele 

stabilite în acest sens, se impune demararea procedurilor organizatorice corespunzătoare. 

Din perspectiva exigențelor normative, Consiliul Superior al Procurorilor alege, 

prin concurs public, câte doi membri titulari și unul supleant din rândul societății civile 

în fiecare colegiu din subordinea sa. Concursul se anunță cu cel puțin 3 luni până la data 

expirării mandatului, circumstanță care generează necesitatea demarării procedurilor 

organizatorice aferente acestui exercițiu de selecție. Condițiile pentru alegerea 

reprezentanților societății civile în colegiile respective prevăd că acești candidați trebuie 

să dețină cetățenia Republicii Moldova, să cunoască limba de stat și în privinţa lor să nu 

fie instituită o măsură de ocrotire judiciară. În egală măsură, aceștia trebuie să se bucure 

de o reputație ireproșabilă, să fie o autoritate recunoscută în domeniile lor de activitate și 

să se conformeze regimului juridic al restricțiilor stabilite de actele normative.  

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, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A anunţa concurs public pentru persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de 

art.20 alin.(1) lit.a)-c), art.69 alin.(6) și alin.(7) și art.83 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, pentru selectarea membrilor în Colegiile din subordinea 

Consiliului Superior al Procurorilor din rândul reprezentanților societății civile, după cum 

urmează: 
Nr. Denumirea Colegiului Numărul de funcții 

anunțate 

1. Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor 

1 funcție 

2. Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor 

2 funcții 

3. Colegiul de disciplină și etică 2 funcții 

 

– Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte: 

a) cererea de participare la concurs; 

b) copia de pe buletinul de identitate; 

c) copia diplomei de studii superioare;  

d) diplome, certificate, alte documente care confirmă caracterul recunoscut 

al activității sale; 

e) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnetul 

de muncă;  

f) cazierul judiciar; 

g) certificat privind lipsa sancțiunilor disciplinare în decursul ultimelor 12 

luni; 

h) curriculum vitae; 

i) scrisoare de motivare; 
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j) acord din partea instituției în care activează; 

k) declarație pe propria răspundere conform Anexei nr.1 la Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 

14.09.2016; 

l) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor 

prezentate și lipsa incompatibilităților. 

– Cererile de participare la concurs se vor depune la Aparatul Consiliului Superior 

al Procurorilor (mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, tel:022-828-501, 

bir.17), până la 18.06.2020, inclusiv. 

 

După examinarea tuturor subiectelor din agendă, Preşedintele Consiliului 

Superior al Procurorilor a anunţat şedinţa închisă. 
 

    

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                semnat                                 Angela MOTUZOC 

 

 

Specialist principal al secției legislație  

și documentare din cadrul Aparatului  

Consiliului Superior al Procurorilor                      semnat                    Irina LUPAȘCO 
 

 

 

 

 
 


