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PROCESUL-VERBAL nr.11 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  11.07.2019 

 
          (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 – 10 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Victor MICU – Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

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

9. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

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

 

Absenți: 

11. Eduard HARUNJEN – Procuror General 

12. Olesea STAMATE – Ministru al Justiției 

 

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 10 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. Validarea mandatului de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor. 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

2. Examinarea cererii din 09.07.2019 depuse de membrii Consiliului Superior al 

Procurorilor privind unele informații lansate în spațiul public. 

Raportor – domnul Dumitru Pulbere 

 

Domnul Adrian Bordianu a propus introducerea pe ordinea de zi a subiectului privind 

delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Superior al Procurorilor pe perioada aflării în 

concediul de odihnă anual a titularului acestei funcții. 

Urmare a procedurii de votare, ordinea de zi cu completările de rigoare a fost 

aprobată cu votul 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  - validarea mandatului de 

membru al Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor. Raportor – doamna Inga 

Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a menționat că potrivit Hotărârii nr.6 a 

Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016, în Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor au fost desemnați, pentru un mandat de 4 ani, 5 membri de bază: domnii Nichita 

Alexandru, Bodean Valeriu, Gavajuc Serghei, Popenco Adrian, Toma Ruslan. 

Totodată, au fost determinați și candidații cu funcție de suplinire a posturilor de 

membru vacante, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate: domnii Mircos 

Adrian, Ciobanu Viorel, Bordianu Adrian, Crijanovschi Sergiu, Borș Gheorghe. 

La 28.06.2019 prin ordinul Procurorului General, domnul Valeriu Bodean, a fost 

eliberat din funcția de procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe motivul demisiei din 

Procuratură în baza raportului depus. 

Luând în considerare faptul că primul candidat din lista membrilor supleanți al 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor este domnul Adrian Mircos, procuror-

șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, se propune spre 

aprobare candidatura dumnealui pentru a fi desemnat în cadrul Colegiului de evaluare a 

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

Procurorilor A DECIS :  

– a constata încetarea calității de membru al  Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor a domnului Valeriu Bodean; 

– a-l desemna pe domnul Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, în calitate de membru al Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului domnului Valeriu Bodean: 

– hotărârea se aduce la cunoștința domnului Adrian Mircos și membrilor Colegiului 

de evaluare a performanţelor procurorilor. 

 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  2  din  ordinea  de  zi  - cererea din 09.07.2019 depusă 

de membrii Consiliului Superior al Procurorilor privind unele informații lansate în spațiul 

public. Raportor – domnul Dumitru Pulbere. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Dumitru Pulbere a anunțat că la data de 09.07.2019 

trei membri ai Consiliului au semnat o cerere de convocare a unei ședințe extraordinare în 

legătură cu sesizările privind pretinsele abateri la exercitarea mandatului de către Procurorul 

General. 

Astfel, s-a menționat despre înregistrarea de către Aparatul Consiliului a trei adresări, 

și anume: declarația unor procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție referitoare la 

legalitatea eliberării domnului Viorel Morari din funcția de procuror-șef al Procuraturii 

Anticorupție; adresarea domnului Andrei Tranga privind exercitarea pretins 

necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către persoanele cu funcții de demnitate 

publică la instrumentarea dosarului penal nr.2019670076; adresarea deputatului, viceprim-

ministrului, ministrului afacerilor interne, domnului Andrei Năstase, privind tragerea la 

răspundere a persoanelor pentru tentativa uzurpării puterii de stat. 

Domnul Dumitru Pulbere a propus examinarea în cadrul ședinței din 11.07.2019 a 

adresării domnului A.Năstase, asupra celorlalte adresări urmând a se pronunța în una din 

ședințele ulterioare ale Consiliului. 

Președintele Consiliului a anunțat că domnul Viorel Morari a depus un demers prin 

care solicită audierea sa în ședința Consiliului în vederea asigurării examinării sub toate 

aspectele, complet și obiectiv a activității Procurorului General, Eduard Harunjen. 

Președintele Consiliului a oferit cuvântul domnului Viorel Morari care a explicat 

esența demersului său de a fi audiat în cadrul ședinței Consiliului. 

Președintele Consiliului a supus votului propunerea de examinare în ședința din 

11.07.2019 a adresării domnului A.Năstase, asupra celorlalte adresări, inclusiv și asupra 

demersului de audiere a domnului Viorel Morari, urmând a se pronunța în una din ședințele 

ulterioare ale Consiliului. 

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

A DECIS : 

– a examina în ședința din 11.07.2019 demersul domnului A.Năstase, urmând a se 

pronunța asupra celorlalte adresări în una din ședințele ulterioare ale Consiliului. 
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Domnul Constantin Șușu a înaintat propunerea de a supune votului posibilitatea 

examinării subiectului respectiv în lipsa persoanelor ale căror acțiuni sunt reclamate și a 

autorului adresării, în temeiul pct.6.11 din Regulamentul Consiliului. 

Președintele Consiliului a supus votului propunerea de examinare a subiectului 

respectiv in lipsa persoanelor vizate. 

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

A DECIS : 

– a examina subiectul respectiv în lipsa persoanelor ale căror acțiuni sunt reclamate 

și a autorului adresării. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Dumitru Pulbere a expus esența adresării domnului 

A.Năstase. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

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

Procurorilor A DECIS: 

–  a transmite adresarea domnului Andrei Năstase, ministru al afacerilor interne, în 

partea ce ține de uzurparea puterii de stat, pentru efectuarea investigațiilor procesual-penale 

în cadrul procesului penale nr.20199245033; 

–  a declara inadmisibilă adresarea în partea ce ține de desemnarea unui procuror pentru 

examinarea celorlalte aspecte invocate; 

– a consemna că Consiliul Superior al Procurorilor nu are competența de a se expune 

asupra subiectelor nr.2 și nr.3 din sesizare. 

 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  suplimentar de pe ordinea  de  zi  - delegarea 

atribuțiilor președintelui Consiliului Superior al Procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat că prin ordinul nr.5/5-

57 din 21.06.2019 s-a dispus acordarea concediului de odihnă anual plătit pentru o perioadă 

de 19 zile calendaristice, începând cu data de 15.07.2019 până la data de 02.08.2019, inclusiv, 

doamnei Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Pentru asigurarea exercitării competențelor funcționale ale instituției, urmează a se 

decide asupra delegării atribuțiilor președintelui Consiliului unui alt membru al Consiliului 

din rândul procurorilor. 

Potrivit art.71 alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în absența 

președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, atribuțiile acestuia sunt exercitate de un 

membru numit de Consiliu. 

Totodată, conform pct.5.13 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14 septembrie 2016, se deduce că în cazul 

imposibilității exercitării temporare a funcției de președinte al Consiliului, atribuțiile acestuia 

sunt delegate prin hotărâre a Consiliului unui alt membru al Consiliului din rândul 

procurorilor. 

Urmare a discuțiilor în cadrul ședinței s-a propus delegarea temporară a atribuțiilor 

președintelui Consiliului, pe perioada aflării în concediul de odihnă anual a titularului acestei 

funcții, domnului Adrian Bordianu, membru al Consiliului, ales din rândul procurorilor. 
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Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

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

A DECIS :  

– a delega exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, 

domnului Adrian Bordianu, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, pe perioada 

aflării în concediul de odihnă anual a titularului acestei funcţii.  

 

 

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 
 

 
 


