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PROCESUL-VERBAL nr.13 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  31.07.2019 

 
          (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 – 8 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

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

3. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

4. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

5. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

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

7. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

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

 

 

Absenți: 

9.                              – Procuror General 

10.                            – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

11. Olesea STAMATE – Ministru al Justiției 

12. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

 

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 8 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.  Avizarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova privind înaintarea 

candidaturii la funcția de Procuror General interimar.  

Raportor – Doamna Angela Motuzoc 

 

Obiecții sau alte propuneri referitoare la agenda ședinței nu au fost înaintate. 

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

prezenți.  

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  1  din  ordinea  de  zi  - avizarea Hotărârii 

Parlamentului Republicii Moldova privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror 

General interimar. Raportor – doamna Angela Motuzoc. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că potrivit prevederilor 

art.11 alin.(21) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în cazul în care intervine 

vacanţa funcției de Procuror General, Președintele Republicii Moldova, la propunerea 

Consiliului Superior al Procurorilor, desemnează un Procuror General interimar până la 

organizarea concursului și numirea, urmare a acestuia, a Procurorului General prin decret al 

Preşedintelui Republicii Moldova. Prevederile art.17 alin.(1) se aplică în mod corespunzător. 

Ședința Consiliului Superior al Procurorilor la care se face propunerea privind desemnarea 

Procurorului General interimar se convoacă în maximum 3 zile de la intervenirea vacanței 

funcției. Președintele Republicii Moldova poate respinge candidatura propusă de Consiliul 

Superior al Procurorilor pentru funcția de Procuror General interimar în cazul depistării unor 

probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția respectivă, de încălcare 

de către candidat a legislației sau de încălcare a procedurilor legale de selecție a acestuia. 

Totodată, conform art.II din Legea nr.87/2019 pentru modificarea articolului 11 din 

Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, ședința Consiliului Superior al Procurorilor la 

care se face propunerea privind desemnarea Procurorului General interimar conform art.11 

alin.(21) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură se convoacă în maximum 3 zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi. 

În ședința preconizată pentru data de 26.07.2019, Consiliul Superior al Procurorilor 

urma să formuleze propunerea privind desemnarea Procurorului General interimar. Din 

motivul lipsei de cvorum ședința respectivă nu a avut loc. 

În același timp, art.11 alin.(22) din Legea nr.3/2016, statuează că în cazul în care 

candidatura se respinge sau Consiliul Superior al Procurorilor nu propune candidatura 

Procurorului General interimar în termenul prevăzut la alin.(21), Procurorul General 

interimar se desemnează prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova la propunerea 

Parlamentului, cu avizul Consiliului Superior al Procurorilor. Prevederile art.17 alin.(1) se 

aplică în mod corespunzător. Parlamentul propune candidatura Procurorului General 
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interimar în maximum 3 zile de la respingerea candidaturii de către Președintele Republicii 

Moldova sau de la expirarea termenului în care Consiliul Superior al Procurorilor trebuia să 

propună candidatura Procurorului General interimar. Ședința Consiliului Superior al 

Procurorilor la care se avizează propunerea Parlamentului privind desemnarea Procurorului 

General interimar se convoacă în maximum 3 zile de la adoptarea hotărârii Parlamentului, 

termenul respectiv fiind unul de decădere. Mandatul Procurorului General interimar durează 

până la numirea, urmare a concursului, a Procurorului General prin decret al Președintelui 

Republicii Moldova. 

Art.17 alin.(1), coroborat cu art.20 alin.(1) din Legea nr.3/2016, stabilesc condițiile 

necesare pe care trebuie să le întrunească candidatul pentru funcția de Procuror General, și 

anume:  

- să dețină cetățenia Republicii Moldova;  

- să cunoască limba de stat;  

- în privinţa ei să nu fie instituită o măsură de ocrotire judiciară;  

- să dețină diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de 

master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent 

acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de 

studii și calificărilor;  

- să se bucure de o reputație ireproșabilă;  

- anterior, să nu-i fie constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni;  

- să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;  

- să dețină o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre 

care cel puțin 5 ani în funcția de procuror;  

- să dispună de calități manageriale;  

- în ultimii 3 ani pînă la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat 

activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-

politice;  

- în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor.  

Prin Hotărârea Parlamentului nr.101 din 30.07.2019 a fost înaintată candidatura 

domnului Dumitru Robu, adjunct al procurorului – șef al Procuraturii municipiului Chișinău, 

pentru funcția de Procuror General interimar. 

Analizând traseul profesional al candidatului, respectarea reglementărilor 

instituționale, personalitatea și cadrul disciplinar al procurorului Dumitru Robu, se rețin 

următoarele informații cu caracter general relevante.  

Domnul Dumitru Robu activează în cadrul organelor Procuraturii în calitate de 

procuror, începând cu data de 10.05.2006, acumulând o experiență de muncă de peste 13 

ani. Pentru manifestarea responsabilităţii și îndeplinirea conștiincioasă a atribuţiilor de 

serviciu, procurorul Dumitru Robu a fost încurajat în repetate rânduri prin Ordinele 

Procurorului General, cu premii (2008, 2009), ,,Mulțumire” (2011), „Diplomă de onoare de 

categoria I” (2014), inclusiv, prin conferirea insignei „Eminent al Procuraturii” (2015) și 

,,Medalie pentru serviciu impecabil, clasa III” (2017).  

La compartimentul promptitudinii în activitatea profesională, respectarea 

reglementărilor instituţionale și cadrul disciplinar al acesteia, se atestă că procurorul 
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Dumitru Robu nu a fost supus cercetării disciplinare și proceduri disciplinare pendinte în 

privința dumnealui nu sunt. Totodată, este de menționat, că în perioada de activitate domnul 

Dumitru Robu a fost atestat în funcţia de procuror în 2007, 2009, 2014 și 2017. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

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

Procurorilor A DECIS :  

– a aviza pozitiv propunerea Parlamentului Republicii Moldova privind înaintarea 

candidaturii procurorului Dumitru Robu la funcția de Procuror General interimar; 

– a remite hotărârea Președintelui Republicii Moldova. 

 

 

După examinarea unicului subiect 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 
 

 
 

 


