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PROCESUL-VERBAL  

al ședinței ordinare a Adunării Generale a Procurorilor 

 

28 februarie 2020                                                                                   municipiul Chișinău 

 

Ședința Adunării Generale a Procurorilor este deschisă de către doamna Angela 

Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Doamna Angela Motuzoc: „Înainte de a începe ședința, rog să onorăm Drapelul, 

Imnul de Stat al Republicii Moldova și Imnul procurorilor.” 

Se onorează Drapelul, Imnul de Stat și Imnul procurorilor. 

Doamna Angela Motuzoc: „Stimată audiență, stimați colegi, am plăcerea să salut 

prezența dumneavoastră la ședința Adunării Generale a Procurorilor din 28.02.2020. 

Potrivit prevederilor art.66 alin.(7) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură,  Adunarea Generală a Procurorilor este deliberativă dacă la ea participă 

majoritatea simplă a procurorilor în exercițiu. Vă comunic despre înregistrarea la ședință 

a 508 procurori din efectivul activ de 630 de procurori. Prin urmare, se constată întrunirea 

cvorumului necesar pentru a declara ședința Adunării Generale a Procurorilor din 

28.02.2020 deliberativă. 

Pentru buna desfășurare a ședinței urmează alegerea președintelui și secretarului 

acesteia, la propunerea procurorilor prezenți în ședință, cu votul deschis al majorității 

simple. Rog să propuneți candidaturi pentru alegerea în calitate de președinte al ședinței 

Adunării Generale a Procurorilor.” 

Domnul Mircea Roșioru, Adjunct al Procurorului General: „În continuarea 

tradițiilor, propun alegerea doamnei Angela Motuzoc, președintele Consiliului Superior 

al Procurorilor în calitate de președinte al ședinței Adunării Generale a Procurorilor. 

Cu votul deschis al majorității simple a procurorilor prezenți, doamna Angela 

Motuzoc, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, este aleasă în calitate de 

președinte al ședinței Adunării Generale a Procurorilor. 

Doamna Angela Motuzoc: „Vă mulțumesc. În calitate de secretar al ședinței, 

propun candidatura doamnei Diana Lupașcu, șef al secției legislație și documentare din 

cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.” 

Cu votul deschis al majorității simple a procurorilor prezenți, s-a desemnat în 

calitate de secretar al ședinței Adunării Generale a Procurorilor, doamna Diana 

Lupașcu. 

Doamna Angela Motuzoc: „În continuare, rog secretarul ședinței să aducă la 

cunoștința procurorilor prezenți proiectul agendei ședinței Adunării Generale a 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-7/2020 din 

23.01.2020.” 

Secretarul ședinței, doamna Diana Lupașcu aduce la cunoștință subiectele incluse 

pe agenda ședinței: 

1. Audierea raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019.  

2. Dezbaterea priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020.  

3.  Audierea raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în 

anul 2019. 

4.  Diverse. 
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Doamna Angela Motuzoc: „La subiectul diverse urmează a fi înmânate distincțiile 

procurorilor nominalizați prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-5/2020 

din 23.01.2020. Totodată, propun modificarea ordinii examinării subiectelor din agendă 

în sensul audierii raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în anul 

2019, la subiectul 1 și în continuare potrivit ordinii anunțate. 

Menționez că în conformitate cu prevederile art.66 alin.(4) din Legea 

nr.3/2016,  propuneri de modificare sau de completare a agendei Adunării Generale a 

Procurorilor se admit atât înainte de ședință, cât și pe parcursul ședinței, prin urmare, rog 

propunerile dumneavoastră pentru modificarea sau completarea agendei. 

Propuneri de modificare sau completare a agendei ședinței nu au parvenit. 

În cazul în care nu sunt propuneri nu sunt, se supune votului proiectul agendei 

ședinței Adunării Generale a Procurorilor din 28.02.2020 cu modificarea anunțată.” 

Cu votul deschis al majorității simple a procurorilor prezenți, agenda ședinței 

Adunării Generale a Procurorilor din 28.02.2020 cu modificarea anunțată a fost 

aprobată. 

 

S-A EXAMINAT: 

 

Subiectul 1 - Audierea raportului despre activitatea Consiliului Superior al 

Procurorilor în anul 2019. 

Se oferă cuvântul doamnei Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor, pentru prezentarea raportului despre activitatea Consiliului Superior al 

Procurorilor în anul 2019.  

Doamna Angela Motuzoc: „Adunarea Generală a procurorilor este, prin lege, 

organul suprem de autoadministrare a sistemului Procuraturii și, din această perspectivă, 

este o responsabilitate deosebită să mă aflu astăzi, aici, în fața dumneavoastră pentru a 

prezenta sinteza raportului de activitate al Consiliului Superior al Procurorilor aferent 

anului 2019. 

În egală măsură, apreciez nivelul înalt al interesului public manifestat față de 

activitatea Consiliului, care este, pentru noi, un sistem de referinţă față de care ne raportăm 

acțiunile de pe palierul atribuțiilor funcționale. 

Anul 2019 a fost un an plin de evenimente legate de sistemul Procuraturii și 

Consiliul Superior al Procurorilor, care s-au reflectat constant în agenda publică, făcându-

i pe procurori un subiect de interes major.” 

Raportul de activitate va fi publicat pe pagina web oficială a Consiliului – 

www.csp.md, directoriul – Transparența, subdirectoriul – Rapoarte de activitate.  

 

Subiectul 2 - Audierea raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019. 

Se oferă cuvântul domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General, pentru 

prezentarea raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019. 

Domnul Alexandr Stoianoglo: „Stimați colegi-procurori, am ales anume această 

formulă de adresare, pentru că și eu am fost procuror de rând, procuror conducător al 

procuraturii teritoriale dar și conducător de vârf al Procuraturii. Am revenit în sistemul 

Procuraturii după 12 ani de absență și spre marele meu regret, am găsit absolut o altă 

Procuratură, ruptă de realitate.” 

http://www.csp.md/
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În continuare se prezintă rezumatul activității Procuraturii pentru anul 2019. 

Raportul integral va fi publicat pe pagina web oficială a Procuraturii – 

www.procuratura.md.  

Adjuncții Procurorului General vor prezenta informațiile pe compartimentele de 

care sunt responsabili în virtutea obligațiilor de serviciu. 

Domnul Ruslan Popov, Adjunct al Procurorului General, a prezentat discursul 

pe compartimentul analizei stării infracționale în Republica Moldova pentru anul 2019, 

acțiunile, formele și etapele de interacțiune a organelor de urmărire penală, starea de fapt 

pe domeniul exercitării și conducerii urmării penale de către procurori. 

Domnul Mircea Roșioru, Adjunct al Procurorului General, a prezentat 

discursul la compartimentul susținerii învinuirii în instanțele de judecată.  

Domnul Iurie Perevoznic, Adjunct al Procurorului General, a prezentat 

discursul la compartimentul investigarea fraudelor contra mediului, intereselor societății 

și a justiției juvenile. 

 

Subiectul 3 - Dezbaterea priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 

2020. 

Se oferă cuvântul domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General, pentru 

prezentarea priorităților Procuraturii pentru anul 2020. 

Domnul Alexandr Stoianoglo: „Prin Hotărârea nr.13/2020 din 21.02.2020, 

Consiliul Superior al Procurorilor a avizat priorităţile Procuraturii pentru anul 2020. 

Astfel, pentru pentru anul 2020, Procuratura îşi propune realizarea obiectivelor, 

menite să contribuie la îmbunătățirea calității actului de justiție și sporirea gradului de 

încredere a societății în activitatea instituției. 

Lista priorităților conține 6 compartimente - management instituţional, politici şi 

legislaţie; domeniul urmăririi penale; domeniul judiciar; cooperare şi asistenţă juridică 

internaţională; cooperare la nivel național; relaţii publice, promovarea imaginii instituţiei. 

Acest document se bazează pe evaluarea activității instituției în anul 2019, dar și pe 

analiza de ansamblu a modului de funcționare a Procuraturii, care a fost afectată de lipsa 

încrederii din partea societății.” 

În continuare domnul Alexandr Stoianoglo, Procuror General, a prezentat punctual 

prioritățile Procuraturii pentru anul 2020. 

 

Subiectul 4 – Încurajarea procurorilor cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la 

formarea Procuraturii Republicii Moldova. 

Se oferă cuvântul doamnei Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor.  

Doamna Angela Motuzoc: „În opinia Consiliului Superior al Procurorilor, 

acordarea distincțiilor reprezintă o procedură de o mare valoare simbolică, menită să arate 

recunoștința pentru o veritabilă dedicație profesiei. Aceasta urmează a fi probată nu doar 

printr-o enumerare matematică a indicatorilor statistici, dar printr-o evaluare autentică și 

profundă a alinierii procurorului la valorile profesiei, la regulile deontologice și raportarea 

sa la comunicarea corectă cu justițiabilii. 

Îndeplinirea corectă și conștiincioasă a atribuțiilor funcționale este parte inerentă a 

statutului unui procuror, este angajamentul său profesional prevăzut de lege. Acordarea 

http://www.procuratura.md/
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distincțiilor devansează această linie firească și este menită să evidențieze contribuții 

deosebite și merite remarcabile pentru acțiuni de consolidare a încrederii cetățenilor în 

sistemul Procuraturii. 

Pornind de la aceste premise Consiliul Superior al Procurorilor va manifesta o totală 

exigență pentru fiecare caz de aplicare a măsurilor de încurajare.” 

În continuare au fost înmânate distincțiile procurorilor nominalizați prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-5/2020 din 23.01.2020. 

În contextul aniversării a 10 ani de activitate a Consiliului Superior al Procurorilor 

au fost acordate medalii jubiliare procurorilor-șefi ai procuraturilor teritoriale și 

specializate pentru păstrare în muzeele acestora. 

Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participare la ședința Adunării Generale a 

Procurorilor. Ședința se declară închisă.” 

 

 

Preşedinte al ședinței Adunării 

Generale a Procurorilor                        semnat                             Angela MOTUZOC 

 

 

Secretarul ședinței Adunării 

Generale a Procurorilor                         semnat                            Diana LUPAȘCU 

 


