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HOTĂRÂREA nr.1-67/2020 

cu privire la extinderea duratei mandatului membrilor colegiilor din subordinea 

Consiliului Superior al Procurorilor  

 

24 iulie 2020                                                                                      municipiul Chişinău 

 

Examinând subiectul privind acțiunea în timp, a mandatului membrilor colegiilor 

din organele de autoadministrare a Procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Coordonatele generale de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor, Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiului de 

disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor sunt reglementate 

expres în Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, care stabilește în art.83 alin.(6) că 

membrii colegiului sânt aleși pe o perioadă de 4 ani. 

Totodată, prin Legea nr.145 din 16.07.2020 au fost introduse modificări în Legea 

nr.3/2016, fiind  completat art.83 alin.(6) cu consemnarea că  ,,membrii aleși își exercită 

mandatul până la alegerea noilor membri”. 

Astfel, sub aspectul situației de fapt se reține că actualele componențe ale colegiilor 

din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor au fost alese în anul 2016 și, rezultând 

din regula generală, datei de 01.08.2020 i se circumscrie finalizarea mandatului. 

Cu toate acestea menționăm că instituirea stării de urgență în sănătate publică a 

generat reguli de specialitate care restricționează posibilitatea convocării Adunării 

Generale a Procurorilor și, implicit, a desfășurării exercițiului de vot pentru alegerea 

membrilor din colegiile nominalizate. 

De asemenea, Consiliul Superior al Procurorilor relevă și opinia de specialitate a 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale  din 16 iunie 2020, care a fost solicitată 

în contextul derulării procedurilor organizatorice privind convocarea Adunării Generale a 

Procurorilor, potrivit căreia „reieşind din faptul că, la moment, situaţia epidemiologică 

privind infecţia COVID-19 în Republica Moldova este agravată, organizarea 

evenimentului susmenţionat, care presupune o aglomerare cu participarea a 640 de 

persoane, pe o durată îndelungată, reprezintă un risc sporit pentru sănătatea publică”. 

Având în vedere prescripțiile normative referitoare la instituirea stării de urgență în 

sănătate publică (a se vedea Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică nr.21 din 24.07.2020), care restricționează convocarea Adunării Generale a 

Procurorilor, pe cale de consecință, se constată, din motive obiective, imposibilitatea 

derulării exercițiilor de alegeri în vederea constituirii unor noi componențe pentru 

colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

În această situație de fapt, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că prin 

efectul art.83 alin.(6) din Legea nr.3/2016, în redacția completată, se extinde de jure durata 

mandatului actualelor componențe ale Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor, Colegiului de disciplină și etică și Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor, ai căror membri aleși în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a 

Procurorilor nr.6 din 27.05.2016 și cu hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-

230/16 din 22.09.2016, nr.12-236/16 din 29.09.2016 și nr.1-8/2020 din 23.01.2020 își vor 

exercita atribuțiile până la alegerea noilor membri. 



2 

 

Ținând cont de constatările expuse, în temeiul art. art.77 și art.83 alin.(6) din Legea 

nr. 3/2016 cu privire la Procuratură,  Consiliul Superior al Procurorilor -  
 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Membrii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiului de 

disciplină și etică și Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor din componența 

curentă, aleși în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.6 din 

27.05.2016 și cu hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-230/16 din 

22.09.2016, nr.12-236/16 din 29.09.2016 și nr.1-8/2020 din 23.01.2020 își vor exercita 

mandatul până la alegerea noilor membri 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

3. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea 

acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA  semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Victor CÎLCIC semnat 

6.  Adrian BORDIANU absent 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU semnat 

11.  Ion GUCEAC semnat 

12.  Dumitru PULBERE semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                               semnat                     Angela MOTUZOC 

http://www.csp.md/

