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PROCESUL-VERBAL nr.17 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  03.10.2019 

 
          (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. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

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. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

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.77 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 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.  Examinarea cererilor de transfer. 

Raportor –domnii Ion Guceac și Constantin Șușu 

 

2. Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor.  

Raportor –domnul Adrian Bordianu 

 

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

Raportor –doamna Lilia Mărgineanu 

 

4. Cererea de încetare a calității de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor. 

Raportor –doamna Inga Furtună 

 

5. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind detașarea 

unui procuror. 

Raportor –doamna Angela Motuzoc 

 

 

Obiecții sau alte propuneri referitor la subiectele incluse pe agenda ședinței nu au 

parvenit. 

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

Procurorilor a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 03.10.2019 potrivit 

proiectului ordinii de zi anunțate. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 1 din ordinea de zi  - Cererile de transfer a unor procurori. 

Raportori –domnii Ion Guceac și Constantin Șușu. 

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. 
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Prin Hotărârea nr.1-62/2019 din 03.07.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat 

concurs, pentru numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 03.07.2019 în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 

transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror, inclusiv - 

pentru 2 funcții de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.  

Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concursul anunțat a fost stabilit 

pentru data de 02.08.2019, inclusiv.   

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

termenul limită de depunere a cererilor, la una din funcțiile anunțate de procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău a aplicat un singur candidat – doamna Iulia Ghimp, procuror în 

Procuratura raionului Ștefan-Vodă, a cărei cerere a fost examinată în temeiul prevederilor 

pct.8.15 alin.3 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor.  

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 celei de a doua funcții vacante 

de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.  

În aceste condiții, soluționarea cererii domnului Anatolie Tăietu, 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 Anatolie Tăietu 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 Anatolie Tăietu 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.   

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

profesională a procurorului Anatolie Tăietu vizează o activitate de peste 3 ani și 7 luni în 

sistemul Procuraturii, circumstanță care validează posibilitatea acceptării transferului de 

referință  în procedură simplificată.  

În sală a fost invitat domnul Anatolie Tăietu, procuror în Procuratura raionului 

Strășeni, care nu a înaintat cereri de recuzare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Anatolie 

Tăietu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Anatolie Tăietu 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.   
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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 de procuror în Procuratura municipiului Chișinău a 

domnului Anatolie Tăietu, procuror în Procuratura raionului Strășeni. 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Anatolie Tăietu în 

funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

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

a actelor administrative corespunzătoare. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a menționat că la data de 02.10.2019 

doamna Mirandolina Sușițcaia, procuror în Secția protocol, cooperare internațională și 

integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a 

Procuraturii Generale, a depus la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor cerere privind 

transferul în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, în temeiul prevederilor pct.8.15 

alin.4 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Prin Hotărârea nr.1-81/2019 din 29.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat 

concurs, pentru suplinirea a două funcții vacante de procuror în Procuratura Anticorupție. 

Urmare a derulării procedurilor de concurs, s-a stabilit că până la data de 09.09.2019 – 

termenul limită de depunere a cererilor, la una din funcțiile anunțate nu a aplicat nici un 

candidat. 

Pe cale de consecință, prin Hotărârea nr.1-91/2019 din 27.09.2019 Consiliul Superior al 

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

81/2019 din 29.08.2019, inclusiv, în partea ce ține de suplinirea unei funcții vacante de 

procuror în Procuratura Anticorupție.  

În aceste condiții, soluționarea cererii doamnei Mirandolina Sușițcaia, 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 Mirandolina Sușițcaia 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 doamna Mirandolina Sușițcaia 

transferul solicitat nu reprezintă promovare într-o funcție superioară celei deținute anterior, nu 

este creator de drepturi ierarhice și se valorifică drept o mobilitate funcțională.   

Adițional, cu titlu de informație complementară, se consemnează că transferul solicitat 

de procurorul nominalizat modifică domeniile de competență a acestuia, dar experiența 

profesională acumulată timp de peste 13 ani în sistemul Procuraturii, dintre care mai mult de 
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9 ani în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, validează posibilitatea acceptării 

transferului de referință în procedură simplificată. 

În sală a fost invitată doamna Mirandolina Sușițcaia, procuror în Secția protocol, 

cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare 

internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, care nu a înaintat cereri de 

recuzare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei 

Mirandolina Sușițcaia. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Mirandolina Sușițcaia 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.   

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 de procuror în Procuratura Anticorupție a doamnei 

Mirandolina Sușițcaia, procuror în Secția protocol, cooperare internațională și integrare 

europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii 

Generale; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Mirandolina 

Sușițcaia în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție; 

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

a actelor administrative corespunzătoare. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a relatat că la data de 02.10.2019 

domnul Alexandru Morcov, procuror în Procuratura raionului Călărași, a depus la Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor cerere 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 motivarea cererii de transfer, procurorul Alexandru Morcov a indicat că, în prezent, 

deține funcția de procuror în Procuratura raionului Călărași, fiind numit conform ordinului pe 

o unitate temporar vacantă și optează pentru acest transfer în vederea asigurării previzibilității 

relațiilor de muncă.  

Prin Hotărârea nr.1-81/2019 din 29.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat 

concurs, pentru numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 29.08.2019 în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită 

transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea unei funcții vacante de procuror în 

Procuratura raionului Călărași. 

Urmare a derulării procedurilor de concurs, s-a stabilit că până la data de 09.09.2019 – 

termenul limită de depunere a cererilor, la funcția anunțată nu a aplicat nici un candidat. 

În consecință, prin Hotărârea nr.1-91/2019 din 27.09.2019 Consiliul Superior al 

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

81/2019 din 29.08.2019, inclusiv, în partea ce ține de suplinirea funcției vacante de procuror 

în Procuratura raionului Călărași.  
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În aceste condiții, soluționarea cererii domnului Alexandru Morcov, privind transferul 

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

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Potrivit 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 funcție de același nivel sau de nivel 

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

pronunța referitor la acceptarea transferului, fără a ține cont de procedura de evaluare şi 

înscriere în registrul candidaţilor.  

Se constată că procurorul Alexandru Morcov 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 Alexandru Morcov 

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 raionului Călărași, cu mențiunea că, în prezent, 

ocupă o funcție vacantă provizoriu. 

În sală a fost invitat domnul Alexandru Morcov, procuror în Procuratura raionului 

Călărași, care nu a înaintat cereri de recuzare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Alexandru 

Morcov. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandru Morcov 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 raionului 

Călărași a domnului Alexandru Morcov, numit pe funcție provizoriu vacantă de procuror în 

Procuratura raionului Călărași; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Alexandru 

Morcov în funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Călărași; 

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

a actelor administrative corespunzătoare 

 

S-A EXAMINAT subiectul 2 din ordinea de zi - Transmiterea dosarelor unor 

candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. Raportor –

domnul Adrian Bordianu.  

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a comunicat că prin Hotărârea 

Consiliului Institutului Național al Justiției nr.3/1 din 16.04.2019 au fost aprobate rezultatele 

examenelor de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcția de 
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procuror în cadrul Institutului Național al Justiției, promoția a XI-a, anii de studii 2017-2019. 

Potrivit anexei nr.2 la hotărârea de referință, studiile au fost finalizate de către 19 absolvenți. 

Totodată, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, a înregistrat cererea doamnei 

Irina Lazur, absolventa Institutului Național al Justiției, promoția anului 2016, privind 

expedierea dosarului de concurs Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor în vederea 

evaluării în condițiile stabilite de art.23 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. Se 

constată că doamna Irina Lazur, din momentul absolvirii Institutului Național al Justiție (anul 

2016), accede pentru prima dată în circuitul instituțional, de numire pe post în funcția de 

procuror. 

În scopul încadrării absolvenților Institutului Național al Justiției, promoția anului 

2019, în funcțiile vacante de procuror, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, la 20 

mai 2019, a inițiat procedurile ce preced numirea în funcție, reglementate de Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură și Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016.  

Se constată că până în prezent, în adresa Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor 

nu au parvenit certificatele de integritate eliberate de Autoritatea Națională, motiv din care 

dosarele candidaților este incomplet și respectiv, este imposibil examinarea plenitudinii 

acestora și transmiterea lor în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. 

În aceste condiții, domnul raportor a solicitat amânarea examinării subiectului respectiv 

pentru o altă ședință a Consiliului Superior al Procurorilor, după prezentarea de către 

Autoritatea Națională de Integritate a certificatelor de integritate solicitate. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a suspus votului propunerea 

domnului Adrian Bordianu de amânare a examinării subiectului respectiv 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 dosarelor candidaților la funcția de procuror și transmiterea 

acestora Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru altă ședință a Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 3 din ordinea de zi - Anunțarea concursurilor pentru 

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

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a comunicat 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 atestată la data de 03.10.2019 și conținută în informația 

prezentată de Secţia resurse umane a Procuraturii Generale, Consiliul constată vacanţa mai 

multor funcții de procuror în procuraturile teritoriale, care urmează a fi suplinite în cadrul 

concursului organizat pentru candidații la funcția de procuror, înscriși în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante. 

Astfel, se propune a se anunța concurs între candidații la funcția de procuror, înscriși 

la data de 03.10.2019 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 
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candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială, pentru următoarele funcții 

vacante: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (2 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Basarabească (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Edineț (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate); 

A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea candidaților la 

funcția de procuror, în termen de până la 15.10.2019, în condițiile pct.pct.8.17-8.19 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea formulării opțiunilor pentru 

funcțiile vacante anunțate la concurs. 

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 anunța concurs între candidații la funcția de procuror, înscriși la data de 03.10.2019 

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

procuror în procuratura teritorială, pentru următoarele funcții vacante: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (2 unități); 

- procuror în Procuratura raionului Basarabească (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Edineț (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Ocnița (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate); 

– a dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor convocarea candidaților la 

funcția de procuror, în termen de până la 15.10.2019, în condițiile pct.pct.8.17-8.19 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, în vederea formulării opțiunilor pentru 

funcțiile vacante anunțate la concurs. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 4 din ordinea de zi – Cererea de încetare a calității de 

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

Furtună 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a comunicat că pe rolul Consiliului 

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

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

prin care renunță la calitatea de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor. 

La 27.05.2016 Consiliul Superior al Procurorilor a organizat Adunarea Generală a 

Procurorilor, la care, au fost validate rezultatele alegerilor membrilor procurori în Colegiile 

din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

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 



9 

 

Adrian, Toma Ruslan. 

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

de membru în Colegiul vizat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate: 

procurorii Mircos Adrian, Ciobanu Viorel, Bordianu Adrian, Crijanovschi Sergiu, Borș 

Gheorghe. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-64/2019 din 11.07.2019 a fost 

constatată încetarea calității de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor a domnului Valeriu Bodean și respectiv, a fost desemnat domnul Adrian Mircos 

în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor, pe perioada 

rămasă a mandatului domnului Valeriu Bodean. 

Potrivit art.83 alin.(7) coroborat cu art.76 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire 

la Procuratură, calitatea de membru al Colegiului încetează prin depunerea cererii de 

renunțare la această calitate. Concomitent, în conformitate cu prevederile pct.2.3 din 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-256/17 din 22.12.2016, în caz de încetare 

a mandatului de membru al Colegiului înainte de expirarea termenului de 4 ani, vacanţa 

funcţiei de membru al Colegiului este constatată prin hotărâre a Consiliului care, prin aceeaşi 

hotărâre, învesteşte în funcţie membrul supleant conform art.83 alin.(2) din Legea cu privire 

la Procuratură. Membrul supleant exercită perioada rămasă a mandatului. 

Luând în considerare faptul că următorul candidat din lista membrilor supleanți ai 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor este domnul Viorel Ciobanu, procuror-

șef interimar al Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire 

penală și criminalistică a Procuraturii Generale, ținând cont de exprimarea de către dumnealui 

a consimțământului în acest sens, se propune aprobarea candidaturii dumnealui pentru a fi 

desemnat în cadrul Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor.  

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 constata încetarea, în baza cererii depuse, a calității de membru al Colegiului de 

evaluare a performanţelor procurorilor a domnului Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale; 

– a desemna pe domnul Viorel Ciobanu, procuror-șef interimar al Secției combaterea 

traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale, în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor, pe 

perioada rămasă a mandatului; 

– hotărârea se aduce la cunoștința domnului Viorel Ciobanu și membrilor Colegiului 

de evaluare a performanţelor procurorilor. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 5 din ordinea de zi – Demersul directorului Institutului 

Național al Justiției privind detașarea unui procuror. Raportor –doamna Angela Motuzoc. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că pe rolul Consiliului 

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul doamnei Diana Scobioală, 
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director al Institutului Național al Justiției, prin care solicită detașarea domnului Dumitru 

Purici din funcția de procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor 

cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, 

pentru îndeplinirea unei funcții în cadrul Institutului Național al Justiției. 

Se reține că în conformitate cu prevederile art.11 alin. (8) din Legea nr.152/2006 

privind Institutul Național al Justiției, pentru activitate în cadrul acestei instituții publice pot 

fi detașați judecători și procurori. 

Conform art.54 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, procurorul poate 

fi detaşat din funcţie, cu consimţământul său, pentru îndeplinirea unor funcţii în cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de până la 4 ani. În perioada detaşării, 

procurorului i se păstrează statutul. Cheltuielile procurorului legate de detaşarea în condiţiile 

prezentului alineat se compensează. Dacă funcţia în care procurorul este detaşat presupune 

remunerare şi compensarea unor cheltuieli legate de detaşare, salariul funcţiei de bază şi 

compensaţiile pentru aceste cheltuieli nu se achită.  

În același timp, potrivit alin.(5) al art.54 din Legea nr.3/2016, dacă salariul prevăzut 

pentru funcția în care procurorul se deleagă ori se detașează este inferior celui de care acesta 

beneficiază în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.   

Potrivit legislației muncii (art.71 și 72 din Codul muncii), detașarea salariatului poate 

fi definită ca o schimbare temporară a locului de muncă, în cazul examinat - şi a specificului 

muncii, cu acordul scris al salariatului, şi încadrarea acestuia la o altă unitate în scopul 

executării unor lucrări în interesul acesteia. 

Decizia privind detaşarea procurorului, potrivit alin.(8) al art.54 din Legea nr.3/2016, 

se ia de către Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Având în vedere raționamentele expuse, ținând cont de consimțământul procurorului 

Dumitru Purici de a fi detașat din funcția de procuror, evaluând experiența procurorului a 

cărui detașare se solicită, se apreciază oportună detașarea vizată în cadrul Institutului Național 

al Justiției pe o perioada de 2 ani. 

În sală a fost invitat domnul Dumitru Purici, procuror în Secția tehnologii 

informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Dumitru 

Purici. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Dumitru Purici a susținut demersul directorului 

Institutului Național al Justiției și și-a exprimat acordul referitor la detașarea sa din funcția 

de procuror în cadrul acestei instituții. 

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 exprima acordul pentru detașarea procurorului Dumitru Purici pe un termen de 2 

ani în vederea îndeplinirii unor funcții din cadrul Institutului Național al Justiției; 

– a propune Procurorului General detașarea din funcție a procurorului în Secția 

tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire 
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penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Dumitru Purici, în cadrul Institutului Național 

al Justiției, pe un termen de 2 ani; 

– a transmite hotărârea Procurorului General și directorului Institutului Național al 

Justiției pentru evidența procedurilor 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 
 

 
 

 

 

 

 


