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PROCESUL-VERBAL nr.16 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  27.09.2019 

 
          (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 - 15 

Au participat la şedinţă – 10 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Dumitru ROBU - Procuror General interimar 

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

4. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

5. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

6. Inga FURTUNĂ – 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. Olesea STAMATE – Ministru al Justiției 

12.                             – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

13. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

14. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

15.                            – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

 

A prezidat şedinţa – doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor.    

Președintele Consiliului a anunțat ședința deschisă și publică.     
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Potrivit art.69 alin.(2) și (4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, modificat 

prin Legea nr.128/2019 s-a stabilit o nouă componență a Consiliului Superior al Procurorilor 

prin mărirea numărului membrilor de la 12 la 15. Astfel, conform art.77 alin.(4) din Legea 

menționată, ședinţa Consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. 

În prezența a 10 membri ședința a fost anunțată deliberativă.   

Conform prevederilor punctelor 6.21 și 6.22 Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, 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.  Coordonarea proiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

procuror şi judecător în perioada 15 octombrie 2019–15 aprilie2021. 

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu 

2. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și 

științifică.  

Raportor – domnul Adrian Bordianu 

3. Evaluarea etapei de recepționare a dosarelor de concurs depuse în cadrul 

concursurilor anunțate pentru suplinirea unor funcții de procuror.  

Raportor – domnul Dumitru Pulbere 

4. Examinarea cererilor de transfer. 

Raportor –domnul Ion Guceac 

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

Raportor –domnul Constantin Șușu 

6. Modificarea listei conducătorilor de practică pentru audienții Institutului Național al 

Justiției. 

Raportor –doamna Inga Furtună 

7. Examinarea cererii cu privire la sistarea detașării. 

Raportor –doamna Angela Motuzoc 

8. Aprobarea bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020.   

Raportor –doamna Angela Motuzoc 

9. Modificarea Hotărârii nr.1-82/2019din 29.08.2019 cu privire la încurajarea unor 

procurori cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la proclamarea independenței Republicii 

Moldova. 

Raportor –doamna Inga Furtună 

10. Diverse: 

-Proiectul de Lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor 

procuraturii. 

-Legea nr.128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură. 
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Domnul Dumitru Robu, Procuror General interimar, a propus includerea pe ordinea de 

zi a demersului prin care se solicită acordul Consiliului Superior al Procurorilor în vederea 

suspendării din funcție a unui procuror. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare a 

ordinii de zi cu includerea demersului Procurorului General interimar anunțat. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor, Consiliului Superior al 

Procurorilor a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului din 27.09.2019 potrivit proiectului ordinii de zi 

cu includerea subiectului suplimentar propus de Procurorul General interimar. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 1 din ordinea de zi - Coordonarea proiectului Planului de 

formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător în perioada 15 octombrie 

2019–15 aprilie2021. Raportor – doamna Lilia Mărgineanu. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a comunicat că Institutul Naţional al 

Justiţiei, în persoana directorului doamna Diana Scobioală, a remis în adresa Consiliului 

Superior al Procurorilor, pentru consultare și exprimarea opiniei, proiectul Planului de formare 

iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător în perioada 15 octombrie 2019 – 15 

aprilie 2021. 
Conform art.7 alin.(2) lit.e) şi alin.(5) din Legea nr.152/2006 privind Institutul Național 

al Justiției, planul de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror se 

aprobă, anual, după consultarea obligatorie a opiniei, inclusiv cu Consiliul Superior al 

Procurorilor. 

Totodată, art.70 alin.(1) lit.l) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul 

Superior al Procurorilor examinează şi prezintă opinii asupra planurilor de învăţământ pentru 

cursurile de formare iniţială şi continuă din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei. 

Domnul Constantin Șușu a solicitat de a interveni cu unele completări în matricea 

Planului de formare inițială. Astfel s-a propus majorarea numărului orelor de instruire, 

pentru audienții la funcția de procuror, la compartimentul ,,Discipline conexe comune”, 

secțiunea ,,Managementul activității organelor procuraturii și etica profesională a 

procurorului”. Raționamentele care fundamentează această propunere derivă din importanța 

cultivării integrității și eticii viitorilor procurori conforme culturii valorilor fundamentale ale 

profesiei ,,integritatea” și ,,etica profesională”. Respectarea de către procurori a acestor 

standarde de conduită reprezintă un factor determinant pentru prestigiul profesiei și 

consolidarea încrederii publicului în Procuratură.  

În egală măsură, un alt domeniu de interes pentru formarea inițială se referă la 

competența procesual – penală și vizează exercitarea urmăririi penale în cauzele privind 

infracțiunile ecologice, ce revine exclusiv procurorului. A fost atestată necesitatea  includerii 

în Planul de formare, la compartimentul A - ,,Instruire prin activități simulative – candidați 

la funcția de procuror”, secțiunea 2 - ,,Tactica și metodica investigării anumitor categorii de 

infracțiuni”, a subiectului de instruire - ,,Investigarea infracțiunilor ecologice / contra 

mediu”. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  
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– a aviza, de principiu, proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile 

de judecător şi procuror în perioada 15 octombrie 2019 – 15 aprilie 2021, elaborat de Institutul 

Naţional al Justiţiei, cu includerea recomandărilor Consiliului; 

– a expedia hotărârea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, pentru informare. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 2 din ordinea de zi - Cererile privind cumulul funcției de 

procuror cu activitatea didactică și științifică. Raportor – domnul Adrian Bordianu.  

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a comunicat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către domnul Nicolai 

Levandovski, procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca, prin care s-a solicitat 

exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică în anul 

universitar 2019-2020, în cadrul unei instituții de învățământ superior. 

Potrivit art.56 alin.(2) din Codul muncii nr.154/2003, salariatul are dreptul să încheie 

contracte individuale de muncă, concomitent şi cu alţi angajatori (munca prin cumul), dacă 

acest lucru nu este interzis de legislaţia în vigoare, iar în conformitate cu prevederile art.14 

alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, procurorul poate desfăşura activităţi 

didactice şi ştiinţifice.  

Totodată, în speța descrisă, sunt întrunite condițiile care derivă din Regulile privind 

cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018.  

Potrivit cererii depuse, procurorul Nicolai Levandovski urmează să desfășoare 

activitatea didactică, la disciplina Drept procesual penal în cadrul Catedrei de Drept public a 

Facultății de Drept a Universității de Stat din Comrat, instituție de învățământ superior 

acreditată conform standardelor naționale. 

Se notează că cererea de referință a domnului Nicolai Levandovski cuprinde și acordul 

procurorului ierarhic superior, cu mențiunea despre asigurarea faptului că această activitate 

nu va perturba prestația sa în cadrul subdiviziunii. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit.   

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aviza pozitiv cererea depusă de Nicolai Levandovski, procuror-șef al Procuraturii 

raionului Basarabeasca, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, în anul 

universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Comrat; 

– a transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a relatat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către domnul Serghei 

Gavajuc, procuror, adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, prin 

care s-a solicitat exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică în anul universitar 2019-2020, în cadrul unei instituții de învățământ superior. 
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În speța descrisă, sunt întrunite condițiile care derivă din Regulile privind cumulul 

funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018.  

Potrivit cererii depuse, procurorul Serghei Gavajuc urmează să desfășoare activitatea 

didactică, la disciplina Drept penal al afacerilor, ciclul II masterat, în cadrul Facultății de 

Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din mun.Bălți, instituție de 

învățământ superior acreditată conform standardelor naționale.  

Totodată, cererea domnului Serghei Gavajuc privind cumularea activității de procuror 

cu activitatea didactică este însoțită de acordul procurorului ierarhic superior, cu mențiunea 

despre asigurarea faptului că aceasta nu va perturba prestația sa în calitate de procuror și de 

șef al subdiviziunii teritoriale a procuraturii specializate. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit.   

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aviza pozitiv cererea depusă de Serghei Gavajuc, procuror, adjunct-interimar al 

procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, privind cumulul funcției de procuror cu 

activitatea didactică, în anul universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept și Științe 

Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din mun.Bălți; 

– a transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a expus că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către domnul Ion 

Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, prin care s-a solicitat exprimarea 

acordului referitor la cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 

2019-2020, în cadrul unei instituții de învățământ superior. 

În speța descrisă, sunt întrunite condițiile care derivă din Regulile privind cumulul 

funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018.  

Potrivit cererii depuse, procurorul Ion Covalciuc urmează să desfășoare activitatea 

didactică, la disciplinele Criminalistica și Ombudsmanul, elemente de drept comparat, în 

cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din 

mun.Bălți, instituție de învățământ superior acreditată conform standardelor naționale.  

Se notează că pentru cererea domnului Ion Covalciuc privind cumularea activității de 

bază cu activitatea didactică a fost exprimat acordul Procurorului General-interimar. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit.   

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aviza pozitiv cererea depusă de Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii raionului 

Glodeni, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, în anul universitar 2019-

2020 în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din 

mun.Bălți; 
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– a transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererile depuse de către domnul Adrian 

Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale și 

Ion Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală 

și criminalistică a Procuraturii Generale, prin care s-a solicitat exprimarea acordului referitor 

la cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și științifică din cadrul proiectului 

„Promovarea activității polițienești bazate pe drepturile omului”. 

Pentru motivarea cererilor depuse, procurorii vizați au notat că, în contextul 

activităților proiectului, contribuția lor a fost co-optată în cadrul grupului de lucru pentru 

elaborarea unui Studiu de evaluare a necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de 

urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului 

la etapa reținerii. 

Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul de 

referință este implementat de Fundația Soros-Moldova în baza contractului de grant 

2018/403-953, semnat între Delegația Uniunii Europene din Moldova și Fundația Soros-

Moldova, preconizându-se elaborarea studiului de evaluare pe parcursul anului 2019. 

După cum rezultă din termenii de referință ai proiectului, obiectivul de bază constă în 

contribuirea la reducerea încălcărilor drepturilor persoanelor reținute prin elaborarea acestei 

foi de parcurs instituționale pentru organele de urmărire penală  într-un proces de modificare 

și ajustare a cadrului normativ care reglementează reținerea.  

Concomitent, pentru elaborarea studiului de evaluare, grupul de lucru al proiectului are 

în vedere și sarcini complexe, precum cercetarea conceptelor, studierea normelor de drept 

internațional și analiza cadrului normativ național relevant. 

Pe aceasta linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor notează importanța 

acțiunilor realizate de autoritățile naționale în general și de Procuratură, în special, pe 

segmentul protecției drepturilor persoanelor reținute. 

Angajamentele asumate în acest sens au fost definite și consemnate în Strategia de 

dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.587/2016. 

Existența unor asemenea studii de evaluare reprezintă o premisă solidă pentru 

identificarea necesităților de ordin procesual și instituțional a interacțiunii dintre Poliție și 

Procuratură pe parcursul perioadei de reținere. 

În egală măsură, se reține că activitatea ce urmează a fi desfășurată de către procurorii 

Adrian Mircos și Ion Caracuian în cadrul acestui proiect, reprezintă un element al 

implementării politicii naționale și internaționale a statului în materie penală, aplicarea 

măsurilor de constrângere fiind parte componentă a domeniului de competență a Procuraturii. 

Totodată, experiența profesională, nivelul înalt de calificare și instruirile specializate 

ale procurorilor vizați reprezintă garanții esențiale pentru ca, în procesul elaborării Studiului 

de evaluare a necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, 

precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii, să fie 
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asigurată armonizarea prevederilor cadrului normativ național la standardele și bunele practici 

internaționale în materie.  

Astfel, se conchide că pentru speța descrisă, se întrunesc condițiile ce derivă din 

Regulile privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018, care 

reglementează inclusiv și cumularea activităților didactice și științifice desfășurate în cadrul 

proiectelor ce vizează implementarea politicii naționale și internaționale a statului în materie 

penală (domeniile de competență ale Procuraturii). 

Având în vedere raționamentele expuse se constată întrunirea tuturor condițiilor 

necesare, astfel încât să fie admise cererile procurorilor Adrian Mircos și Ion Caracuian 

privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și științifică desfășurată în cadrul 

proiectului implementat de Fundația Soros-Moldova „Promovarea activității polițienești 

bazate pe drepturile omului”. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit.   

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a aviza pozitiv cererile depuse de Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire 

penală și criminalistică a Procuraturii Generale și Ion Caracuian, procuror-șef al Secției 

combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și științifică, realizată 

în cadrul proiectului implementat de Fundația Soros-Moldova „Promovarea activității 

polițienești bazate pe drepturile omului”. 

– a transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 3 din ordinea de zi - Evaluarea etapei de recepționare a  

dosarelor de concurs depuse în cadrul concursurilor anunțate pentru suplinirea unor funcții de 

procuror. Raportor – domnul Dumitru Pulbere. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Dumitru Pulbere a comunicat că prin Hotărârea nr.1-

81/2019 din data de 29.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concursuri între 

procurori, pentru completarea mai multor funcții vacante:   

- procuror în Procuratura Anticorupție (2 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Călărași (1 unitate). 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concurs a fost stabilit pentru 

data de 09.09.2019, inclusiv.   

În termenul stabilit, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat cererea 

unui singur candidat, Vasile Plevan, procuror în Procuratura raionului Ialoveni, care a aplicat 

la o funcție de procuror în Procuratura Anticorupție, celelalte funcții nefiind solicitate. 

Având în vedere că accederea în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție se 

circumscrie procedurii de promovare în procuratura specializată, Consiliul urmează să se 

pronunțe asupra admisibilității cererii depuse și, după caz, să decidă remiterea acesteia 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 
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Astfel, s-a stabilit că procurorul Vasile Plevan a fost evaluat, la cerere, în mod 

extraordinar de către Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, fiindu-i acordat 

calificativul „foarte bine”. 

Ulterior, în baza cererii, procurorul Vasile Plevan a fost înscris în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante, inclusiv în Lista procurorilor care solicită promovarea în 

funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală. 

Candidatul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror, 

concluzie formulată în certificatele medicale privind corespunderea pentru exercitarea 

funcţiei de procuror, eliberate de Comisia pentru verificarea stării de  sănătate a candidaţilor 

la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie, și  întrunește condițiile prevăzute de art.20 

alin.(41) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - vechimea în funcția de procuror de 

cel puțin cel puțin 3 ani – pentru candidații la funcția de procuror în procuratura specializată.  

Pe cale de consecință, cererea procurorului Vasile Plevan urmează a fi remisă 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, în scopul evaluării corespunzătoare funcției 

pentru care a aplicat. 

În egală măsură, se constată că pentru suplinirea unei funcții vacante de procuror în 

Procuratura Anticorupție și a unei funcții de procuror în Procuratura raionului Călărași nu a 

fost depusă nici o cerere, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea declarării încheierii 

concursului, pentru aceste funcții, prin nerealizare. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, spre evaluare conform 

criteriilor stabilite corespunzător funcției la care candidează, cererea și dosarul de participare 

al procurorului în Procuratura raionului Ialoveni, Vasile Plevan; 

– a declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-81/2019 din 

data de 29.08.2019, în partea ce ține de ocuparea unei funcții vacante de procuror în 

Procuratura Anticorupție și a funcției vacante de procuror în Procuratura raionului Călărași, 

pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de candidați. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 4 din ordinea de zi - Cererile de transfer a unor procurori. 

Raportor –domnul Ion Guceac. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Ion Guceac a relatat că pe data de 23.08.2019 domnul 

Roman Moraru, procuror în Procuratura mun.Bender, 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 Roman Moraru a indicat că, în prezent, deține funcția de procuror 

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

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

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019 a fost 

anunțat concurs pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror, inclusiv, de procuror în 

Procuratura mun.Bender (1 unitate). 



9 

 

Potrivit constatărilor expuse în hotărâre, concursul a vizat procurorii înscriși la data de 

03.07.2019 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor 

care solicită transferul la o altă procuratură. 

Urmare a derulării procedurilor de concurs, s-a stabilit că până la data de 02.08.2019 – 

termenul limită de depunere a cererilor, la funcțiile anunțate nu a aplicat nici un candidat.  

Pe cale de consecință, prin Hotărârea nr.1-69/2019 din 09.08.2019 Consiliul Superior 

al Procurorilor a declarat încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-

62/2019 din 03.07.2019, inclusiv, în partea ce ține de suplinirea unei funcții vacante de 

procuror în Procuratura mun.Bender.  

În aceste condiții, soluționarea cererii domnului Roman Moraru, privind transferul în 

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

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Conform normei indicate supra, dacă la concursul pentru transfer într-o funcţie concretă 

nu a aplicat nici un candidat, iar ulterior pentru transfer în această funcţie va opta un procuror, 

pentru care transferul solicitat reprezintă numire într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel 

inferior, Consiliul Superior al Procurorilor, după examinarea compatibilităţii acestuia, se va 

pronunţa referitor la acceptarea transferului, fără a ţine cont de procedura de evaluare şi 

înscriere în registrul candidaţilor.  

Se constată că procurorul Roman Moraru a optat pentru acest transfer după ce concursul 

anunțat a fost declarat ca fiind încheiat prin nerealizare. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere de transfer, se reține că pentru domnul Roman Moraru 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.Bender, cu mențiunea că, în prezent, ocupă o funcție 

vacantă provizoriu.   

Adițional, cu titlu de informație complementară, se consemnează că experiența 

profesională a procurorului Roman Moraru vizează o activitate de peste 3 ani și 11 luni în 

sistemul Procuraturii, circumstanță care validează posibilitatea acceptării transferului de 

referință  în procedură simplificată. 

În sală a fost invitat domnul Roman Moraru, procuror în Procuratura mun.Bender. 

Domnul Roman Moraru cereri de recuzare nu a înaintat. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Roman 

Moraru. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Roman Moraru 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. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

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

domnului Roman Moraru; 
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– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Roman Moraru în 

funcție permanentă de procuror în Procuratura mun.Bender; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de emitere 

a actelor administrative corespunzătoare.  

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Ion Guceac a comunicat că la data de 04.09.2019 

domnul Anatolie Tăietu, procuror în Procuratura raionului Strășeni, a depus la Aparatul 

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

Procuratura municipiului Chișinău, în temeiul prevederilor pct.8.15 alin.4 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Semnatarul a depus la Aparatul Consiliului un demers prin care solicită examinarea 

cererii de transfer în lipsa acestuia, din motivul imposibilității prezentării în ședință în 

legătură cu planificarea unor acțiuni de urmărire penală în cadrul cauzelor penale aflate în 

gestiunea sa. 

Domnul Ion Guceac a propus amânarea examinării subiectului respectiv într-o altă 

ședință a Consiliului cu asigurarea participării nemijlocite a domnului Anatolie Tăietu. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a supus votului propunerea 

domnului Ion Guceac de amânare a examinării cererii de transfer a domnului Anatolie 

Tăietu, pentru o altă ședință a Consiliului Superior al Procurorilor. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a amâna examinarea cererii de transfer a domnului Anatolie Tăietu, procuror în 

Procuratura raionului Strășeni, pentru o altă ședință a Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

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

suplinirea unor funcții vacante de procuror. Raportor –domnul Constantin Șușu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a expus că procedura anunţării 

funcţiilor de procuror vacante se realizează periodic de către Consiliul Superior al 

Procurorilor, în raport cu informaţia prezentată vizând situaţia posturilor de referinţă din 

statele de personal ale Procuraturii.   

Astfel, analizând situaţia la zi, atestată la data de 27 septembrie 2019, conținută în 

informația prezentată de Secţia resurse umane a Procuraturii Generale, se constată vacanţa 

unei funcţii de procuror în cadrul Procuraturii raionului Cahul, care urmează a fi suplinită, în 

vederea asigurării eficienţei depline a activităţii instituţiei Procuraturii. 

În acest context, se reţin şi circumstanțele de drept care întemeiază realizarea acestui 

exerciţiu, notând că, potrivit art.24 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul 

Superior al Procurorilor anunţă periodic funcţiile de procuror vacante şi cele care urmează să 

devină vacante în următoarele 3 luni, prin plasarea informaţiei respective pe pagina web 

oficială. 

Totodată, este relevant să se menţioneze că regulile referitoare la accederea în funcția 

de procuror sunt descrise în Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor şi, respectiv, 

pentru derularea procedurilor de concurs se va ține cont de prevederile pct.8.15-8.19, 8.24 din 

actul normativ vizat. 

Reglementările enunţate supra stabilesc că participă la concurs procurorii care solicită 
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transferul, dacă aceștia sunt înscrişi în Registru la data anunţării concursului. 

Totodată, la concursul pentru ocuparea funcțiilor prin transfer pot participa procurorii 

care activează în procuratura de același nivel cu procuratura în care dorește să fie transferat și 

cei care solicită transferul într-o funcție inferioară. 

Urmând aceste prescripții normative, pentru accedere în funcţiile indicate, procurorii 

urmează să formuleze cerere de participare la concursul corespunzător, cu indicarea concretă 

a funcției pentru care candidează, pentru ca ulterior să fie apreciați de către Colegiul pentru 

selecția şi cariera procurorilor. 

Domnul Ion Guceac a propus stabilirea unui termen de 10 zile pentru ca procurorii 

înscriși în Registrul candidaților să aibă timp suficient pentru a pregăti dosarul de 

participarea la concurs, precum și pentru a contribui la sporirea imaginii Procuraturii. 

Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a anunța concurs, pentru numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 

27.09.2019, inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror în Procuratura raionului Cahul (1 unitate). 

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

de 11.10.2019, 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 - Modificarea listei conducătorilor de 

practică pentru audienții Institutului Național al Justiției. Raportor –doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a menționat că prin Hotărârea nr.1-

63/2019 din 03.07.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a propus Institutului Național al 

Justiției lista nominală a procurorilor pentru desemnarea în calitate de conducători ai stagiilor 

de practică desfășurate în perioada 16.09.2019 - 07.03.2020 pentru audienții cursurilor de 

formare inițială.  

În componența nominalizărilor au fost incluși Grigore Potoran, procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, Oficiul Centru, precum și Sîrcu Artur și Șapovalov Lilia, procurori în 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica. 

Prin ordinul Procurorului General nr.1235-p din 30.08.2019, domnul Grigore Potoran 

a fost delegat în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție pe un termen de 6 luni, 

începând cu data de 02.09.2019 până la 28.02.2020. 

Totodată, prin ordinul Procurorului General, procurorilor Sîrcu Artur și Șapovalov 

Lilia le-a fost acordat concediu anual de odihnă. 

Având în vedere că la data emiterii Hotărârii nr.1-63/2019, Consiliul Superior al 

Procurorilor nu dispunea de informații cu privire la delegarea domnului Grigore Potoran și 

aflarea în concediu anual de odihnă a domnului Artur Sîrcu și a doamnei Lilia Șapovalov este 

necesar, în virtutea motivelor obiective, să fie selectați alți procurori pentru desemnare în 

calitate de conducători ai stagiilor de practică. 

Prin urmare, ținând cont de prevederile legale se propun candidaturile domnului Denis 
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Cebotari, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a domnului Vitalie 

Galeru, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica și a doamnei Galina 

Balan, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, care, din perspectiva 

prestației profesionale, întrunesc condițiile pentru a fi desemnați în calitate de conducători ai 

stagiilor de practică pentru audienții cursurilor de formare inițială a procurorilor desfășurate 

în perioada 16.09.2019 - 07.03.2020. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 
Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– propune Institutului Național al Justiției includerea suplimentară în lista procurorilor 

nominalizați pentru desemnare în calitate de conducători a stagiilor de practică desfășurate în 

perioada 16.09.2019 – 07.03.2020 pentru audienții cursurilor de formare inițială, a: 

- domnului Denis Cebotari, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul 

Centru, (pentru înlocuirea domnului Grigore Potoran),  

-domnului Vitalie Galeru, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul 

Botanica (pentru înlocuirea domnului Artur Sîrcu), 

-doamnei Galina Balan, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica 

(pentru înlocuirea doamnei Lilia Șapovalov); 

– a transmite hotărârea Institutului Național al Justiției pentru demararea procedurilor 

de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 7 din ordinea de zi – Cererea cu privire la sistarea detașării 

unui procuror. Raportor –doamna Angela Motuzoc. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că pe data de 20.09.2019 

procurorul Ștefan Șaptefraț a depus la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor cerere 

privind sistarea detaşării sale în cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în 

funcţia de procuror în Procuratura raionului Ialoveni. 

Prin Hotărârea nr.12-163/18 din  29.11.2018 Consiliul Superior al Procurorilor, a decis 

detașarea din funcție a procurorului în Procuratura raionului Ialoveni, Ștefan Șaptefraț, pentru 

o perioadă de 4 ani, pentru îndeplinirea funcției de consultant al Secției didactico-metodică și 

formare formatori din cadrul Direcției instruire și cercetare a Institutului Național al Justiției.  

Decizia în cauză a fost bazată pe prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.152/2006 

privind Institutul Național al Justiției; art.54 alin.(4)-(8) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, precum și pe reglementările legislației muncii (art.71 și 72 din Codul muncii). 

 Totodată, se consemnează că la remanierile de referință s-a ținut cont și de clauzele 

alin.(1) art.71 din Codul muncii, potrivit căruia detaşarea poate fi dispusă numai cu acordul 

scris al salariatului şi se efectuează în temeiul unui contract individual de muncă distinct pe 

durată determinată. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  
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– a admite cererea procurorului Ștefan Șaptefraț privind sistarea detaşării sale în cadrul 

Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror în Procuratura raionului 

Ialoveni; 

– a propune Procurorului General să dispună sistarea detașării domnului Ștefan Șaptefraț 

din cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror în Procuratura 

raionului Ialoveni; 

– a transmite hotărârea Procurorului General pentru emiterea actului administrativ 

corespunzător: 

– hotărârea se expediază Institutului Naţional al Justiţiei, pentru informare. 
 

S-A EXAMINAT subiectul 8 din ordinea de zi – Aprobarea bugetului Consiliului 

Superior al Procurorilor pentru anul 2020.  Raportor –doamna Angela Motuzoc. 

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

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

independent de autoadministrare al procurorilor, cu statut de persoană juridică, finanțat de la 

bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală, ceea ce îi 

garantează independența. 

Art.80 alin.(2) al Legii prenotate stabilește că bugetul Consiliului Superior al 

Procurorilor se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile 

şi procedurile stabilite de legislația privind finanțele publice şi responsabilitatea bugetar-

fiscală, iar în alin.(3) se menționează expres că Președintele Consiliului Superior al 

Procurorilor poartă răspundere de implementarea sistemului de management financiar şi de 

gestionarea financiară adecvată a Consiliului.  

Potrivit art.70 alin.(1) lit.p) din Legea nr.3/2016, Consiliul Superior al Procurorilor este 

abilitat cu competența de a aproba proiectul bugetului său, pe care  îl prezintă Ministerului 

Finanțelor. 

Se consemnează că bugetul Consiliului Superior al Procurorilor se elaborează în 

conformitate cu cerințele stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr.181/2014, a căror implementare a fost dezvoltată în liniile directorii ce se conțin în 

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului adoptat prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015. 

Potrivit calendarului bugetar, Ministerul Finanțelor elaborează și emite către autoritățile 

publice centrale (APC ) de specialitate limitele preliminare de cheltuieli, corelate cu cadrul 

preliminar de resurse. 

În acest sens, anual, Ministerul Finanțelor emite circulara cu privire la elaborarea și 

prezentarea propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul bugetar curent. Circulara 

bugetară se remite în adresa APC, în scop de asistență metodică în vederea încadrării în limitele 

de resurse și cheltuieli de la bugetul de stat pe APC. 

Respectiv, circulara bugetară care vizează limitele de resurse și cheltuieli pentru anul 

2020 a fost întocmită de Ministerul Finanțelor la 12.07.2019 și conform anexei nr.3, care 

prevede limitele de resurse și cheltuieli de la bugetul de stat pe APC pentru anul 2020, pentru 

Consiliul Superior al Procurorilor s-a stabilit plafonul de 11813,7 mii lei, cuantum ce 

reprezintă platforma de elaborare a bugetului instituției. 
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Doamna Angela Motuzoc, a prezentat proiectul de buget al Consiliului pentru anul 

2020, planificat în conformitate cu prioritățile strategice ale statului și Procuraturii. Potrivit 

actelor întocmite, bugetul în mărime de 11813,7 mii lei a fost distribuit în felul următor: 

cheltuieli de personal – 5047,7 mii lei, bunuri și servicii – 1415,8 mii lei, prestații sociale – 

2690,3 mii lei, procurarea mijloacelor fixe – 1740,0 mii lei, stocuri de materiale circulante – 

919,9 mii lei. La elaborarea acestui proiect de buget s-a ținut cont de Hotărârea Guvernului 

nr.851/2018 privind Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2019-2021, structura şi statul de 

personal ale Consiliului, aprobate prin Hotărârea CSP nr.12-45/17 din 27.04.2017, cu 

modificările operate prin Hotărârea CSP nr.12-75/18 din 04.05.2018. 

Este relevant a se nota că, volumul cheltuielilor de personal stabilit de Ministerul 

Finanțelor prin scrisoarea nr.06/1-17-31 din 28.06.2019 pentru Consiliul Superior al 

Procurorilor pe anul bugetar 2020 a fost micșorat cu 426,4 mii lei față de alocațiile anului 

curent, ținând cont de moratoriul temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar 

în funcțiile vacante înregistrate, instituit prin Hotărârea Guvernului nr.1281/2018.  

Totodată, se menționează că, statul de personal al Aparatului Consiliului nu este 

complet, astfel la angajarea acestuia pe unitățile vacanțe  în anul 2020 va fi creat un deficit de 

buget ce vizează cheltuielile de personal în mărime de 1357,8 mii lei, ceea ce depășește 

plafonul de cheltuieli stabilite de Ministerul Finanțelor. Această majorare rezultă din 

prevederile Legii nr.270/2018 și efectivul-limită a unităților de personal aprobat prin Hotărârea 

nr.12-45/17 din 27.04.2017 cu modificările ulterioare.  

Totuși, întrucât nu putem depăși volumul cheltuielilor stabilit de Ministerul Finanțelor, 

se propune aprobarea proiectul bugetului pentru anul 2020 în mărime de 11813,7 mii lei, 

conform plafonului stabilit de Ministerul Finanțelor. Totodată, se consideră oportun de a 

solicita Ministerului Finanțelor identificarea posibilității de suplimentare a bugetului 

Consiliului la cheltuieli de personal cu suma de 1357,8 mii lei, conform necesităților reale, 

care au fost explicate supra la descrierea proiectului de buget.  

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  
– a aproba proiectul bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020, 

conform anexei la hotărâre; 

– a prezenta Ministerului Finanțelor proiectul bugetului aprobat, cu solicitarea 

suplimentării bugetului Consiliului Superior al Procurorilor, conform necesităților. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 9 din ordinea de zi – Modificarea Hotărârii nr.1-

82/2019din 29.08.2019 cu privire la încurajarea unor procurori cu prilejul aniversării a 

XXVIII-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Raportor –doamna Inga 

Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a relatat că prin Hotărârea nr.1-82/2019 

din 29.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea 

măsurilor de încurajare în privința unor procurori, a căror activitate se aliniază criteriilor 

aferente procedurii acordării distincțiilor profesionale.  
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În acest context, ținând cont că este vizat profilul personal și profesional al procurorilor 

și date legate de activitatea de urmărire penală, doamna Inga Furtună a solicitat examinarea 

acestui subiect în deliberare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  
– a propune Procurorului General aplicarea în privința domnului Marcel Dumbravan, 

procuror în Procuratura Anticorupție, Oficiul Nord, a măsurii de încurajare cu prilejul 

aniversării a XXVIII-a de la proclamarea  Independenței Republicii Moldova, prin oferirea 

unui cadou simbolic; 

– a transmite hotărârea Procurorului General pentru demararea procedurilor 

administrative de referință. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 10 din ordinea de zi – Demersul domnului Dumitru Robu, 

Procuror General interimar, despre eliberarea acordului în vederea suspendării din funcție a 

unui procuror. 

Domnul Dumitru Robu a solicitat examinarea demersului său privind suspendarea din 

funcție a unui procuror în ședință închisă, dat fiind faptul că vor fi relatate informații relevante 

urmăririi penale. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a supus votului solicitarea 

Procurorului General interimar, de examinare a subiectului respectiv în ședință închisă. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a examina demersul domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, despre 

eliberarea acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror, în ședință închisă. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  
– a admite demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, și a elibera acordul 

în vederea suspendării din funcţia de procuror în Procuraturii Anticorupție, Oficiul Sud, a 

domnului Lilian Lungu, până la rămânerea definitivă a hotărârii în privința acestuia pe cauza 

în speță; 

– a remite hotărârea Procurorului General, în vederea emiterii ordinului de suspendare 

din funcție a procurorului Lilian Lungu; 

– a remite copia hotărârii procurorului care exercită urmărirea penală pentru anexare la 

dosarul cauzei penale și domnului Lilian Lungu pentru informare. 

 

S-A EXAMINAT subiectul diverse din ordinea de zi – Proiectul de Lege cu privire 

la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor procuraturii și Legea nr.128 din 16 

septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 
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Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a propus discutarea subiectului 

respectiv în deliberare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a sista procedurile demarate în cadrul  concursului  anunțat  prin  Hotărârea nr.1-

68/2019 din 09.08.2019 cu privire la anunțarea concursului pentru selectarea candidatului la 

funcția de Procuror General; 

– a restitui dosarele depuse la Aparatul Consiliului de către candidații la funcția de 

Procuror General. 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 


