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PROCESUL-VERBAL nr.10 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  03.07.2019 

 
          (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 - 12 

Au participat la şedinţă – 11 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Eduard HARUNJEN – Procuror General 

3. Olesea STAMATE – Ministru al Justiției 

4. Vasile STOINOV – Procuror-șef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia 

5. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

6. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

7. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

8. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

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

10. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

11. Ion GUCEAC – Profesor universitar, academician, doctor habilitat  în drept 

 

Absenți: 

12.Victor MICU – Preşedinte 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.     

Potrivit pct.6.7 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, ședinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele 

participă cel puţin 2/3 din membrii în funcţie. În prezența a 11 membri ședința a fost anunțată 

deliberativă.   
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Conform prevederilor punctelor 6.21 și 6.22 din Regulament, 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. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/19 din 

21.06.2019.  

Raportor – domnul Adrian Bordianu  

 

2.  Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-52/19 din 

21.06.2019.  

Raportor – domnul Andrei Roșca  

 

3. Examinarea cererilor de transfer.  

Raportori – doamna Angela Motuzoc, domnii Adrian Bordianu și Andrei Roșca  

 

4. Desemnarea câștigătorilor concursului anunțat prin Hotărârea CSP nr.1-48/2019 din 

23.05.2019, între candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, pentru 

suplinirea unor funcții vacante.  

Raportor – domnul Constantin Șușu  

 

5. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu  

 

6. Desemnarea conducătorilor de practică pentru audienții Institutului Național al 

Justiției, candidați la funcția de procuror.  

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

Urmare a procedurii de votare, ordinea de zi a fost aprobată cu votul unanim al 

membrilor prezenți.  

Imediat după aprobarea agendei ședinței, președintele Consiliului a întrebat membrii 

prezenți dacă intenționează să depună declarații de abținere.  

Declarații de abținere nu au fost anunțate. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  1  din  ordinea  de  zi  - contestația împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/19 din 21.06.2019. Raportor – domnul Adrian 

Bordianu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat că Aparatul Consiliului 

a înregistrat contestația depusă de procurorul în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani, 

Igor Buliga, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/19 din 21.06.2019, 

prin care i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară – avertisment.  

Prin demersul din 02.07.2019 procurorul Igor Buliga a solicita amânarea examinării 

subiectului respectiv din motivul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată. 
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Totodată, la 03.07.2019 printr-un alt demers, procurorul Igor Buliga a solicitat 

examinarea subiectului de către Consiliul Superior al Procurorilor în lipsa sa. 

Raportorul a propus amânarea examinării contestației depusă de procurorul Igor 

Buliga. 

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

A DECIS :  

– a amâna adoptarea hotărârii pe marginea subiectului pentru una din ședințele 

ulterioare ale Consiliului cu participarea procurorului Igor Buliga. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  2  din  ordinea  de  zi  - contestația împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-52/19 din 21.06.2019. Raportor – domnul Andrei Roșca. 

Domnul Andrei Roșca a solicitat ca subiectul să fie discutat în ședință închisă. Cu 

votul unanim al membrilor prezenți solicitarea a fost acceptată. 

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

A DECIS :  

– a amâna examinarea cu adoptarea hotărârii pe marginea subiectului pentru una din 

ședințele ulterioare ale Consiliului cu participarea procurorului Alexandr Diulgher. 

 

Președintele Consiliului a anunțat despre plecarea de la ședință a membrului 

Consiliului, domnului Dumitru Pulbere. 

S-A  EXAMINAT  subiectul  3  din  ordinea  de  zi  - cererile de transfer. Raportori 

– doamna Angela Motuzoc, domnii Adrian Bordianu și Andrei Roșca. 

În sală a fost invitat domnul Vitalie Bordea, procuror în Secția justiție juvenilă din 

cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale. 

Recuzări în privința membrilor Consiliului nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că la data de 03.06.2019 

domnul Vitalie Bordea, procuror în Secția justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, 

reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, a depus la Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor cererea privind transferul în funcția de procuror al 

Serviciului protecția datelor cu caracter personal al Procuraturii Generale, în temeiul 

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

În cerere, procurorul Vitalie Bordea a indicat că, în prezent deține funcția procuror în 

Secția justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății 

a Procuraturii Generale și optează pentru acest transfer în baza estimărilor personale asupra 

carierei sale profesionale, fiind motivat de dorința de diversificare a atribuțiilor. 

Se constată că procurorul Vitalie Bordea a optat pentru acest transfer după ce prin 

Hotărârea nr.1-51/2019 din 30.05.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat, 

prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-49/2019 din 23.05.2019, inclusiv, în 

partea ce ține de suplinirea a unei funcții vacante de procuror al Serviciului protecția datelor 

cu caracter personal al Procuraturii Generale. 

 În aceste condiții, soluționarea cererii domnului Vitalie Bordea, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 
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Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru domnul Vitalie Bordea transferul 

solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu este creator 

de drepturi ierarhice și se valorifică drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, 

dat fiind faptul că dumnealui activează, deja, în Procuratura Generală.   

Președintele Consiliului a oferit cuvântul domnului Vitalie Bordea care a susținut 

cererea depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin 

estimările profesionale personale vizând cariera sa. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

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

A DECIS :  

–  a accepta transferul domnului Vitalie Bordea, procuror în Secția justiție juvenilă din 

cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale în 

funcția de procuror al Serviciului protecția datelor cu caracter personal al Procuraturii 

Generale în condițiile alin.4 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Vitalie Bordea 

în funcția de procuror al Serviciului protecția datelor cu caracter personal al Procuraturii 

Generale; 

–  a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală a fost invitat domnul Vasile Untilă, procuror în Secția investigarea fraudelor 

contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii Generale. Recuzări în privința membrilor Consiliului nu 

au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a anunțat că la data de 31.05.2019 

domnul Vasile Untilă, procuror în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor 

publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii 

Generale, a depus la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor cererea privind transferul 

în funcția de procuror în Secția analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din 

cadrul aceleiași direcții, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Vasile Untilă a indicat că, în prezent deține funcția de procuror 

în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale și optează pentru 

acest transfer în baza estimărilor personale asupra carierei sale profesionale, fiind motivat de 

dorința de diversificare a atribuțiilor.  

Se constată că procurorul Vasile Untilă a optat pentru acest transfer după ce prin 

Hotărârea nr.1-51/2019 din 30.05.2019, Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat, 

prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-49/2019 din 23.05.2019, inclusiv, în 

partea ce ține de suplinirea a unei funcții vacante de procuror în Secția analiză criminologică, 

avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor 

societății a Procuraturii Generale. 
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În aceste condiții, soluționarea cererii domnului Vasile Untilă, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru domnul Vasile Untilă transferul 

solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu este creator 

de drepturi ierarhice și se valorifică drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, 

dat fiind faptul că dumnealui activează, deja, în Procuratura Generală.   

Președintele Consiliului a oferit cuvântul domnului Vasile Untilă care a susținut 

cererea depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin 

estimările profesionale personale vizând cariera sa. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

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

A DECIS :  

–  a accepta transferul domnului Vasile Untilă, procuror în Secția investigarea fraudelor 

contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii Generale în funcția de procuror în Secția analiză 

criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și 

protecția intereselor societății a Procuraturii Generale în condițiile alin.4 pct.8.15 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Vasile Untilă în 

funcția de procuror în Secția analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din 

cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale; 

–  a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală a fost invitat domnul Sergiu Harea, procuror în Procuratura mun.Chișinău. 

Recuzări în privința membrilor Consiliului nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu care a expus că la data de 10.06.2019 

domnul Sergiu Harea, procuror în Procuratura mun.Chișinău, a depus la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor cererea privind transferul în funcția permanentă de procuror în cadrul 

aceleiași procuraturi, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Sergiu Harea a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

în Procuratura mun.Chișinău, fiind numit conform ordinului pe o unitate temporar vacantă și 

optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității relațiilor de muncă.   

Se constată că procurorul, Sergiu Harea, a optat pentru acest transfer după ce prin 

Hotărârea nr.1-51/2019 din 30.05.2019, Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat, 

prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-49/2019 din 23.05.2019, inclusiv, în 

partea ce ține de suplinirea a patru funcții vacante de procuror în Procuratura mun.Chișinău. 

În aceste condiții, soluționarea cererii domnului Sergiu Harea, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 
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Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru domnul Sergiu Harea transferul 

solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu modifică 

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

drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, dat fiind faptul că dumnealui 

activează, deja, în Procuratura mun.Chișinău, cu mențiunea că, în prezent, ocupă o funcție 

vacantă provizoriu.   

Președintele Consiliului a oferit cuvântul domnului Sergiu Harea care a susținut 

cererea depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin 

estimările profesionale personale vizând cariera sa și raportul juridic de muncă. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit. 

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

A DECIS :  

–  a accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău 

a domnului Sergiu Harea, numit pe funcție provizoriu vacantă de procuror în Procuratura 

mun.Chișinău; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Sergiu Harea în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

  

În sală a fost invitată doamna Ala Capcelea, procuror în Procuratura mun.Chișinău. 

Recuzări în privința membrilor Consiliului nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a specificat că la data de 10.06.2019 

doamna Ala Capcelea, procuror în Procuratura mun.Chișinău, a depus la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor cererea privind transferul în funcția permanentă de procuror în cadrul 

aceleiași procuraturi, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Ala Capcelea a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

în Procuratura mun.Chișinău, fiind numită conform ordinului pe o unitate temporar vacantă 

și optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității relațiilor de muncă.  

Se constată că procurorul Ala Capcelea a optat pentru acest transfer după ce prin 

Hotărârea nr.1-51/2019 din 30.05.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat, 

prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-49/2019 din 23.05.2019, inclusiv, în 

partea ce ține de suplinirea a patru funcții vacante de procuror în Procuratura mun.Chișinău. 

În aceste condiții, soluționarea cererii doamnei Ala Capcelea, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor.  

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru doamna Ala Capcelea transferul 

solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu modifică 

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

drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, dat fiind faptul că dumneaei 
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activează, deja, în Procuratura mun.Chișinău, cu mențiunea că, în prezent, ocupă o funcție 

vacantă provizoriu.   

Președintele Consiliului a oferit cuvântul doamnei Ala Capcelea care a susținut 

cererea depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin 

estimările profesionale personale vizând cariera sa și raportul juridic de muncă. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  

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

A DECIS :  

–  a accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău 

a doamnei Ala Capcelea, numită pe funcție provizoriu vacantă de procuror în Procuratura 

mun.Chișinău; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Ala Capcelea în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală a fost invitat domnul Daniel Jîmbei, procuror în Procuratura mun.Chișinău. 

Recuzări în privința membrilor Consiliului nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat că la data de 10.06.2019 

domnul Daniel Jîmbei, procuror în Procuratura mun.Chișinău, a depus la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor cererea privind transferul în funcția permanentă de procuror în cadrul 

aceleiași procuraturi, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Daniel Jîmbei a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

în Procuratura mun.Chișinău, fiind numit conform ordinului pe o unitate temporar vacantă și 

optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității relațiilor de muncă.  

Se constată că procurorul Daniel Jîmbei a optat pentru acest transfer după ce prin 

Hotărârea nr.1-51/2019 din 30.05.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat, 

prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-49/2019 din 23.05.2019, inclusiv, în 

partea ce ține de suplinirea a patru funcții vacante de procuror în Procuratura mun.Chișinău. 

În aceste condiții, soluționarea cererii domnului Daniel Jîmbei, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru domnul Daniel Jîmbei transferul 

solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu modifică 

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

drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, dat fiind faptul că dumnealui 

activează, deja, în Procuratura mun.Chișinău, cu mențiunea că, în prezent, ocupă o funcție 

vacantă provizoriu.   

Președintele Consiliului a oferit cuvântul domnului Daniel Jîmbei care a susținut 

cererea depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin 

estimările profesionale personale vizând cariera sa și raportul juridic de muncă. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  
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Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor, Consiliul Superior al Procurorilor 

A DECIS :  

–  a accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău 

a domnului Daniel Jîmbei, numit pe funcție provizoriu vacantă de procuror în Procuratura 

mun.Chișinău; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Daniel Jîmbei în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală a fost invitată doamna Marina Copeciuc, procuror în Procuratura 

mun.Chișinău. Recuzări în privința membrilor Consiliului nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a relatat că la data de 10.06.2019 

doamna Marina Copeciuc, procuror în Procuratura mun.Chișinău, a depus la Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor cererea privind transferul în funcția permanentă de 

procuror în cadrul aceleiași procuraturi, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Marina Copeciuc a indicat că, în prezent, deține funcția de 

procuror în Procuratura mun.Chișinău, fiind numită conform ordinului pe o unitate temporar 

vacantă și optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității relațiilor de 

muncă. 

Se constată că procurorul Marina Copeciuc, a optat pentru acest transfer după ce prin 

Hotărârea nr.1-51/2019 din 30.05.2019, Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat, 

prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-49/2019 din 23.05.2019, inclusiv, în 

partea ce ține de suplinirea a patru funcții vacante de procuror în Procuratura mun.Chișinău. 

concursul anunțat a fost declarat ca fiind încheiat prin nerealizare. 

 În aceste condiții, soluționarea cererii doamnei Marina Copeciuc, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru doamna Marina Copeciuc 

transferul solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu 

modifică domeniile de competență ale procurorului, nu este creator de drepturi ierarhice și se 

valorifică drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, dat fiind faptul că 

dumneaei activează, deja, în Procuratura mun.Chișinău, cu mențiunea că, în prezent, ocupă 

o funcție vacantă provizoriu.   

Președintele Consiliului a oferit cuvântul doamnei Marina Copeciuc care a susținut 

cererea depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin 

estimările profesionale personale vizând cariera sa și raportul juridic de muncă. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  

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

A DECIS :  
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–  a accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău 

a doamnei Marina Copeciuc, numită pe funcție provizoriu vacantă de procuror în Procuratura 

mun.Chișinău; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Marina Copeciuc 

în funcție permanentă de procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare 

 

În sală a fost invitată doamna Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura raionului 

Ialoveni. Recuzări în privința membrilor Consiliului nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a menționat că la data de 10.06.2019 

doamna Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura raionului Ialoveni, a depus la Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor cererea privind transferul în funcția permanentă de 

procuror în cadrul aceleiași procuraturi, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

În cerere, procurorul Olesea Vîrlan a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

în Procuratura raionului Ialoveni, fiind numită conform ordinului pe o unitate temporar 

vacantă și optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității relațiilor de 

muncă.   

Se constată că procurorul Olesea Vîrlan a optat pentru acest transfer după ce prin 

Hotărârea nr.1-51/2019 din 30.05.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a declarat încheiat, 

prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-49/2019 din 23.05.2019, inclusiv, în 

partea ce ține de suplinirea a unei funcții vacante de procuror în Procuratura raionului 

Ialoveni. 

În aceste condiții, soluționarea cererii doamnei Olesea Vîrlan, privind transferul în 

funcția indicată se circumscrie, de drept, prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor.  

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru doamna Olesea Vîrlan transferul 

solicitat nu reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute anterior, nu modifică 

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

drept o mobilitate funcțională în cadrul aceleiași unități, dat fiind faptul că dumneaei 

activează, deja, în Procuratura raionului Ialoveni, cu mențiunea că, în prezent, ocupă o funcție 

vacantă provizoriu.   

Președintele Consiliului a oferit cuvântul doamnei Olesea Vîrlan care a susținut 

cererea depusă și a solicitat să fie acceptat acest transfer, argumentându-și poziția prin 

estimările profesionale personale vizând cariera sa și raportul juridic de muncă. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  

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

A DECIS :  

–  a accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura raionului 

Ialoveni a doamnei Olesea Vîrlan, numită pe funcție provizoriu vacantă de procuror în 

Procuratura raionului Ialoveni; 
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– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Olesea Vîrlan în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Ialoveni; 

–  a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

Președintele Consiliului a anunțat despre plecarea de la ședință a membrului 

Consiliului, Eduard Harunjen. 

S-A  EXAMINAT  subiectul  4  din  ordinea  de  zi  - desemnarea câștigătorilor 

concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-48/2019 din 23.05.2019, între candidații la funcția 

de procuror în temeiul vechimii în muncă, pentru suplinirea unor funcții vacante.  Raportor 

– domnul Constantin Șușu. 

În sală a fost invitați domnii Ghenadie Andronache, Ion Sandu și Sergiu Mocan 

candidați la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă. Recuzări în privința membrilor 

Consiliului nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a consemnat că la data de 23.05.2019, 

prin Hotărârea nr.1-48/2019 din 23.05.2019, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat 

concurs, pentru numire pe post, între candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în 

muncă, înscriși la acea dată în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, 

Lista candidaților la funcția de procuror în procuratură, fiind vizate următoarele funcții 

vacante de procuror în procuraturile teritoriale:  Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-

Lunga (2 unități), Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate); Procuratura raionului 

Dondușeni (1 unitate); Procuratura raionului Drochia (1 unitate); Procuratura raionului 

Edineț (1 unitate); Procuratura raionului Ocnița (2 unități); Procuratura raionului Rezina (1 

unitate); Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate); Procuratura raionului Strășeni (1 unitate). 

Prin aceeași hotărâre s-a dispus Aparatului Consiliului convocarea candidaților la 

funcția de procuror în vederea formulării opțiunilor pentru funcțiile vacante anunțate la 

concurs, în termen de până la 12.06.2019.  

În ziua de 11.06.2019 Aparatul Consiliului a convocat ședința pentru candidații înscriși 

în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcția de 

procuror în procuratură la concursul enunțat supra, în vederea alegerii funcțiilor vacante 

potrivit regulilor stabilite în pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor.   

Urmare a derulării ședinței, a fost consemnată lista opțiunilor exprimate de către 

candidații la funcțiile de procuror în temeiul vechimii în muncă, în ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut, fapt reflectat în procesul–verbal al ședinței Aparatului Consiliului din 

11.06.2019.  

Astfel, candidații Ghenadie Andronache, Ion Sandu și Sergiu Mocan și-au exprimat 

corespunzător opțiunile pentru ocuparea funcțiilor de procuror în Procuraturile raioanelor 

Drochia, Rezina și respectiv, Strășeni. 

În egală măsură, Consiliul a constatat că pentru funcțiile vacante de procuror în 

Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități), procuror în Procuratura 

raionului Basarabeasca (1 unitate), procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate), 

procuror în Procuratura raionului Edineț (1 unitate), procuror în Procuratura raionului Ocnița 

(2 unități), procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate), nu a fost depusă nici o cerere, 
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circumstanță care, de jure, atrage necesitatea declarării încheierii concursului, pentru aceste 

funcții, prin nerealizare.      

Președintele Consiliului a oferit cuvântul domnilor Ghenadie Andronache, Ion Sandu 

și Sergiu Mocan care au confirmat opțiunea de numire în funcțiile de procuror în 

Procuratura raioanelor Drochia, Rezina și respectiv, Strășeni și au solicitat acceptarea 

acestor cereri. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  

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

A DECIS :  

–  a propune Procurorului General numirea pe post în funcția de procuror în Procuratura 

raionului Drochia, a domnului Ghenadie Andronache, candidat la funcția de procuror în 

temeiul vechimii în muncă; 

– a propune Procurorului General numirea pe post în funcția de procuror în Procuratura 

raionului Rezina, a domnului Ion Sandu, candidat la funcția de procuror în temeiul vechimii 

în muncă; 

 – a propune Procurorului General numirea pe post în funcția de procuror în 

Procuratura raionului Strășeni, a domnului Sergiu Mocan, candidat la funcția de procuror în 

temeiul vechimii în muncă; 

– a transmite hotărârile Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare; 

–  a declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-48/2019 

din 23.05.2019 în partea ce ține de ocuparea funcțiilor vacante de procuror în Procuratura 

UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități), procuror în Procuratura raionului 

Basarabeasca (1 unitate), procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate), procuror 

în Procuratura raionului Edineț (1 unitate), procuror în Procuratura raionului Ocnița (2 

unități), procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate), pe motiv că aceste funcții nu 

au fost solicitate de candidați. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  5  din  ordinea  de  zi - anunțarea concursurilor pentru 

suplinirea unor funcții vacante de procuror. Raportor – doamna Lilia Mărgineanu. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a anunțat că analizând situaţia la 

zi, atestată la data de 3 iulie 2019, conținută în informația prezentată de Secţia resurse umane 

a Procuraturii Generale, Consiliul constată vacanţa unor funcţii de procuror în cadrul 

Procuraturii Anticorupție și a unor procuraturi teritoriale, care urmează a fi suplinite, în 

vederea asigurării eficienţei depline a activităţii instituţiei Procuraturii. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  

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

A DECIS :  

– a anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 03.07.2019, inclusiv, în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 

promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală, 

pentru suplinirea funcției vacante de: 

procuror în Procuratura Anticorupție (1 unitate). 

– a anunța concurs, pentru numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 
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03.07.2019, inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcțiilor vacante 

de: 

procuror în Procuratura municipiului Chișinău (2 unități); 

procuror în Procuratura municipiului Bender (1 unitate); 

procuror în Procuratura raionului Orhei (1 unitate); 

– procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la data 

de 02.08.2019, ora 1700, cereri, prin care vor solicita aprecierea de către Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor, cu indicarea funcției pentru care candidează. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  6  din  ordinea  de  zi - desemnarea conducătorilor de 

practică pentru audienții Institutului Național al Justiției, candidați la funcția de procuror. 

Raportor – doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a comunicat că Institutul Național al 

Justiției a solicitat, prin demers, Consiliului Superior al Procurorilor formularea propunerilor 

privind procurorii care pot fi desemnați în calitate de conducători ai stagiilor de practică 

pentru audienții cursurilor de formare inițială, care urmează să deruleze în perioada 

16.09.2019 - 07.03.2020. 

 Astfel, articolul 24 alin.(1) din Legea nr. 152/2006 privind Institutul National al 

Justiției, stabilește că audienţii cursurilor de formare iniţială desfăşoară stagii de practică, 

conform curriculum-ului de practică, sub îndrumarea unui conducător de practică desemnat 

de Institut în baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al 

Procurorilor sau a conducătorului organului de urmărire penală. 

  Potrivit Regulamentului Institutului National al Justiției audienții cursurilor de formare 

inițială desfășoară stagiile de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturilor şi 

organelor de urmărire penală pentru a lua nemijlocit cunoştinţă de activităţile desfăşurate de 

acestea. La fiecare etapă a stagiului de practică, audientul-stagiar este îndrumat de un 

conducător, desemnat de Institut în baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, 

Consiliului Superior al Procurorilor şi a conducătorului organului de urmărire penală. 

Se reține că selectarea procurorilor s-a raportat la criteriile aferente traseului 

profesional al titularilor, prevăzute de actele normative relevante: vechime în muncă în 

activitate de cel puţin 5 ani, un nivel înalt de pregătire teoretică şi practică și reputație 

ireproșabilă. 

Obiecţii sau alte propuneri nu au parvenit.  

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

A DECIS :  

– a propune Institutului Național al Justiției desemnarea în calitate de conducători ai 

stagiilor de practică desfășurate în perioada 16.09.2019 - 07.03.2020 pentru audienții 

cursurilor de formare inițială a următorilor procurori: 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal 

Dumitru Barbaroș 

Veaceslav Toderiță 

Valentina Ciobanu 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru 
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Grigore Potoran  

Cazacu Alla 

Sergiu Petrușca 

Olesea Botezatu 

Aliona Railean 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani 

Octavian Pavlovschi 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana 

Oxana Beltei 

Liliana Partole 

Elena Zghibarța 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani 

Sergiu Zeamă 

Grigore Belîi 

Olesea Roșca 

Ruslan Perevoznic 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica 

Mariana Cherpec  

Ina Mahu 

Ludmila Railean 

Victoria Străistaru 

Lilia Șapovalov 

Procuratura raionului Ungheni 

Anatolie Gîrbu 

Ion Steclari 

Procuratura raionului Strășeni 

Alexandra Cotun 

– a transmite hotărârea Institutului Național al Justiției pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

     

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 
 

 
 


