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PROCESUL-VERBAL nr.18 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  17.10.2019 

 
          (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. Olesea STAMATE – Ministru al Justiției 

5. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

6. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

7. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

8. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

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

10. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

 

 

Absenți: 

11. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

12.                                     – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

13. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

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

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

selecția și cariera procurorilor. 

Raportor – domnul Adrian Bordianu 

 

2. Examinarea  cererii privind  cumulul  funcției  de  procuror  cu  activitatea  didactică  

și științifică.  

Raportor – domnul Adrian Bordianu 

 

3. Evaluarea  rezultatelor  concursului anunțat prin  Hotărârea  CSP  nr.1-138/2019din 

03.10.2019,  între  candidații  la  funcția  de  procuror,  pentru  suplinirea  unor  funcții vacante. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

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

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu 

 

5. Evaluarea  rezultatelor concursurilor, anunțate prin  Hotărârile  nr.1-62/2019  din 

03.07.2019, nr.1-81/2019  din  29.08.2019și  nr.1-93/2019  din  27.09.2019, pentru ocuparea 

funcţiilor vacante de procuror. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

6. Emiterea opiniei în procedura controlului constituționalității unor acte normative. 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

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

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

suspendării din funcție a unui procuror, cu examinarea acestuia în ședință închisă. Totodată, a 

anunțat abținerea de la examinarea subiectului referitor la emiterea opiniei în procedura 

controlului constituționalității unor acte normative. 

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: 
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– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 17.10.2019 potrivit 

proiectului ordinii de zi anunțate cu includerea subiectului suplimentar propus de Procurorul 

General interimar. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 1 din ordinea de zi  - Demersul domnului Dumitru Robu, 

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

unui procuror. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat examinarea demersului 

Procurorului General interimar, 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 Procuratura raionului Soroca, în prezent 

delegat în Procuratura Anticorupție, a domnului Dumitru Cernitu, până la rămânerea definitivă 

a hotărârii în privința acestuia pe cauza în speță; 

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

suspendare din funcție a procurorului Dumitru Cernitu; 

– a remite copia de hotărâre procurorului care exercită urmărirea penală pentru anexare 

la dosarul cauzei penale, iar domnului Dumitru Cernitu pentru informare. 

 

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 

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, 

după cum urmează: Bivol Octavian, Achimenco Dmitrii, Jalbă Tudor, Bîzgan Marta, 

Iarmaliuc Petru, Bitianov Dan, Novac Cristina, Porubin Roman, Ţugui Ion, Haric Evghenii, 

Popa Radu, Sprinceană Ion, Gribincea Vadim, Istrate Iulian, Darii Victor, Mogîldea 

Alexandru, Luca Evghenia, Cojocari Sergiu, Ulinici Diana. 

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.  

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. 

Consiliul constată că doamna Irina Lazur, din momentul absolvirii Institutului Național al 
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Justiție (anul 2016), accede pentru prima dată în circuitul instituțional, de numire pe post în 

funcția de procuror. 

Se constată plenitudinea a 19 dosare de concurs (18 titulari - absolvenți ai Institutului 

Național al Justiției, promoția anul 2019 și a doamnei Irina Lazur, absolventa Institutului 

Național al Justiției, promoția anului 2016), fiind înscriși în lista corespunzătoare din 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante. Totodată, se relevă faptul că 

dosarul candidatului la funcția de procuror, absolvent al Institutului Național al Justiției, 

promoția anului 2019, Ion Sprinceană, este incomplet, ceea ce împiedică, la moment, 

demararea în privința acestuia a procedurilor de evaluare și selecție, acestea urmând a fi 

reluate după înlăturarea deficiențelor consemnate. 

Totodată, includerea în Registru a punctajului obținut de candidați s-a făcut în 

conformitate cu pct.8.18 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit 

căruia rezultatele obținute la Institutul Național al Justiției se echivalează în punctaj care se 

calculează după formula: un punct pentru fiecare zecime a notei, iar punctajul obținut astfel, 

nu se rotunjește până la întreg. În condițiile enunțate, pentru candidații la funcția de procuror, 

vizați de prezenta hotărâre, includerea în Registru se va consemna corespunzător notei 

obținute de către aceștia la examenul de capacitate. 

În acest sens, pentru a asigura derularea procedurilor relevante, se reţin prevederile 

normative din pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit cărora 

candidaţii înscrişi în Registrul candidaților la funcțiile vacante de procuror urmează să fie 

ulterior evaluaţi de către Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor.  

În această ordine de idei, urmează a se decide asupra transmiterii dosarelor 

absolvenţilor Institutului Național al Justiției promoția a XI-a, anul 2019, în număr de 18 

persoane și a doamnei Irina Lazur, absolventa Institutului Național al Justiției, promoția 

anului 2016, în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, pentru efectuarea procedurilor 

de evaluare corespunzătoare. 

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 lua act de plenitudinea dosarelor a 19 candidați la funcția de procuror (18 titulari - 

absolvenți ai Institutului Național al Justiției, promoția anul 2019 și a doamnei Irina Lazur, 

absolventa Institutului Național al Justiției, promoția anului 2016), înscriși în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de 

procuror; 

– a transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele candidaților: 

Bivol Octavian, Achimenco Dmitrii, Jalbă Tudor, Bîzgan Marta, Iarmaliuc Petru, Bitianov 

Dan, Novac Cristina, Porubin Roman, Ţugui Ion, Haric Evghenii, Popa Radu, Gribincea 

Vadim, Istrate Iulian, Darii Victor, Mogîldea Alexandru, Luca Evghenia, Cojocari Sergiu, 

Ulinici Diana și Lazur Irina, pentru organizarea procedurilor de selecție. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 3 din ordinea de zi - Cererile privind  cumulul  funcției  

de  procuror  cu  activitatea  didactică  și științifică. Raportor – domnul Adrian Bordianu.    
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A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a comunicat pe rolul Consiliului 

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

Epure, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 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 Ghennadi Epure urmează să desfășoare activitatea 

didactică, la disciplina Teoria generală a dreptului, pentru ciclul I de licență la Catedra Drept 

public și securitate a frontierei a Facultății de Drept din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” 

a Ministerului Afacerilor Interne, instituție de învățământ superior acreditată conform 

standardelor naționale.  

Se notează că cererea domnului Ghennadi Epure privind cumularea funcției de procuror 

cu activitatea didactică este însoțită și de acordul scris al procurorul ierarhic superior, cu 

mențiunea despre asigurarea faptului că aceasta nu va perturba activitatea 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 Ghennadi Epure, procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, în anul 

universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept a Academiei „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne; 

– a transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 4 din ordinea de zi – Evaluarea  rezultatelor  concursului 

anunțat prin  Hotărârea  CSP  nr.1-138/2019din 03.10.2019,  între  candidații  la  funcția  de  

procuror,  pentru  suplinirea  unor  funcții vacante. Raportor – domnul Constantin Șușu. 

În sală este invitată doamna Alina Călugăreanu, candidat la funcția de procuror, 

absolventă a Institutului Național al Justiției (promoția a.2016). 

Doamna Alina Călugăreanu nu a înaintat cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a menționat că  la data de 03.10.2019, 

prin Hotărârea nr.1-103/2019, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs, pentru 

numire pe post, între candidații la funcția de procuror, înscriși la acea dată în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de 

procuror, fiind vizate următoarele funcții vacante de procuror în procuraturile teritoriale: 

Procuratura municipiului Chișinău (2 unități), Procuratura raionului Basarabească (1 unitate), 
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Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate), Procuratura raionului Edineț (1 unitate), 

Procuratura raionului Ocnița (1 unitate), Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate).  

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

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

concurs, în termen de până la 15.10.2019.  

În ziua de 11.10.2019 Aparatul Consiliului a convocat ședința pentru candidații înscriși 

în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile 

vacante de procuror, la concursul enunțat supra, în vederea alegerii funcțiilor vacante potrivit 

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

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

candidații la funcțiile de procuror, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, fapt 

reflectat în procesul–verbal corespunzător.  

Astfel, potrivit procesului–verbal al ședinței Aparatului Consiliului din 11.10.2019, 

doamna Alina Călugăreanu, candidat la funcția de procuror, absolventă a Institutului Național 

al Justiției (promoția a.2016), care a acumulat punctajul final al evaluării în cadrul Colegiului 

pentru selecția și cariera procurorilor – 107,1 (Hotărârea 2-13/2019 din 18.09.2019), și-a  

exprimat opțiunea pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

Pentru a asigura transparența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul pentru 

numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și carieră a 

procurorilor, au fost analizate informațiile prezentate cu acest prilej și au fost verificate toate 

circumstanțele aferente, constatându-se lipsa de incompatibilități cu referire la candidata 

Alina Călugăreanu. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Alina 

Călugăreanu. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Alina Călugăreanu a confirmat opțiunea de numire în 

funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău și a solicitat acceptarea acestei 

cereri. 

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

municipiului Chișinău, a doamnei Alina Călugăreanu, candidat la funcția de procuror, 

absolventă a Institutului Național al Justiției; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală este invitat domnul Andrei Tabără, candidat la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă. 

Domnul Andrei Tabără nu a înaintat cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a expus că la data de 03.10.2019, 

prin Hotărârea nr.1-103/2019, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs, pentru 

numire pe post, între candidații la funcția de procuror, înscriși la acea dată în Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de 
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procuror, fiind vizate următoarele funcții vacante de procuror în procuraturile teritoriale: 

Procuratura municipiului Chișinău (2 unități), Procuratura raionului Basarabească (1 unitate), 

Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate), Procuratura raionului Edineț (1 unitate), 

Procuratura raionului Ocnița (1 unitate), Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate).  

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

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

concurs, în termen de până la 15.10.2019.  

În ziua de 11.10.2019 Aparatul Consiliului a convocat ședința pentru candidații înscriși 

în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile 

vacante de procuror, la concursul enunțat supra, în vederea alegerii funcțiilor vacante potrivit 

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

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

candidații la funcțiile de procuror, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, fapt 

reflectat în procesul–verbal corespunzător.  

Astfel, potrivit procesului–verbal al ședinței Aparatului Consiliului din 11.10.2019, 

domnul Andrei Tabără, candidat la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă (promoția 

a.2018), care a acumulat punctajul final al evaluării în cadrul Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor – 89,2 (Hotărârea 2-15/2019 din 18.09.2019), și-a  exprimat opțiunea 

pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

Pentru a asigura transparența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul pentru 

numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și carieră a 

procurorilor, au fost analizate informațiile prezentate cu acest prilej și au fost verificate toate 

circumstanțele aferente, constatându-se lipsa de incompatibilități cu referire la candidatul 

Andrei Tabără. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Andrei 

Tabără. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Tabără a confirmat opțiunea de numire în 

funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău și a solicitat acceptarea acestei cereri. 

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

municipiului Chișinău, a domnului Andrei Tabără, candidat la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă; 

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

a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală este invitat domnul Ghenadie Tabuica, candidat la funcția de procuror în 

temeiul vechimii în muncă. 

Domnul Ghenadie Tabuica nu a înaintat cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a comunicat că la data de 03.10.2019, 

prin Hotărârea nr.1-103/2019, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs, pentru 

numire pe post, între candidații la funcția de procuror, înscriși la acea dată în Registrul 
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candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de 

procuror, fiind vizate următoarele funcții vacante de procuror în procuraturile teritoriale: 

Procuratura municipiului Chișinău (2 unități), Procuratura raionului Basarabească (1 unitate), 

Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate), Procuratura raionului Edineț (1 unitate), 

Procuratura raionului Ocnița (1 unitate), Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate).  

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

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

concurs, în termen de până la 15.10.2019.  

În ziua de 11.10.2019 Aparatul Consiliului a convocat ședința pentru candidații înscriși 

în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile 

vacante de procuror, la concursul enunțat supra, în vederea alegerii funcțiilor vacante potrivit 

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

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

candidații la funcțiile de procuror, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, fapt 

reflectat în procesul–verbal corespunzător.  

Astfel, potrivit procesului–verbal al ședinței Aparatului Consiliului din 11.10.2019, 

domnul Ghenadie Tabuica, candidat la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă 

(promoția a.2018), care a acumulat punctajul final al evaluării în cadrul Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor – 80,1 (Hotărârea 2-16/2019 din 18.09.2019), și-a exprimat 

opțiunea pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura raionului Edineț. 

Pentru a asigura transparența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul pentru 

numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și carieră a 

procurorilor, au fost analizate informațiile prezentate cu acest prilej și au fost verificate toate 

circumstanțele aferente, constatându-se lipsa de incompatibilități cu referire la candidatul 

Ghenadie Tabuica. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Ghenadie 

Tabuica. 
A LUAT CUVÂNTUL: domnul Ghenadie Tabuica a confirmat opțiunea de numire în 

funcția de procuror în Procuratura raionului Edineț și a solicitat acceptarea acestei cereri. 

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

raionului Edineț, a domnului Ghenadie Tabuica, candidat la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă; 

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

a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală este invitat domnul Victor Țurcan, candidat la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă. 

Domnul Victor Țurcan nu a înaintat cereri de recuzare. 

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

03.10.2019, prin Hotărârea nr.1-103/2019, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat 
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concurs, pentru numire pe post, între candidații la funcția de procuror, înscriși la acea dată în 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile 

vacante de procuror, fiind vizate următoarele funcții vacante de procuror în procuraturile 

teritoriale: Procuratura municipiului Chișinău (2 unități), Procuratura raionului Basarabească 

(1 unitate), Procuratura raionului Dondușeni (1 unitate), Procuratura raionului Edineț (1 

unitate), Procuratura raionului Ocnița (1 unitate), Procuratura raionului Rîșcani (1 unitate).  

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

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

concurs, în termen de până la 15.10.2019.  

În ziua de 11.10.2019 Aparatul Consiliului a convocat ședința pentru candidații înscriși 

în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcțiile 

vacante de procuror, la concursul enunțat supra, în vederea alegerii funcțiilor vacante potrivit 

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

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

candidații la funcțiile de procuror, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, fapt 

reflectat în procesul–verbal corespunzător.  

Astfel, potrivit procesului–verbal al ședinței Aparatului Consiliului din 11.10.2019, 

domnul Victor Țurcan, candidat la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă (promoția 

a.2018), care a acumulat punctajul final al evaluării în cadrul Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor – 84 (Hotărârea 2-17/2019 din 18.09.2019), și-a  exprimat opțiunea pentru 

ocuparea funcției de procuror în Procuratura raionului Rîșcani. 

Pentru a asigura transparența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul pentru 

numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și carieră a 

procurorilor, au fost analizate informațiile prezentate cu acest prilej și au fost verificate toate 

circumstanțele aferente, constatându-se lipsa de incompatibilități cu referire la candidatul 

Victor Țurcan. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Victor 

Țurcan. 
A LUAT CUVÂNTUL: domnul Victor Țurcan a confirmat opțiunea de numire în 

funcția de procuror în Procuratura raionului Rîșcani și a solicitat acceptarea acestei cereri.  

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

raionului Rîșcani, a domnului Victor Țurcan, candidat la funcția de procuror în temeiul 

vechimii în muncă; 

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

a actelor administrative corespunzătoare. 

 

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

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

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a expus că procedura anunţării 

funcţiilor de procuror vacante se realizează periodic de către Consiliul Superior al 
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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 17 octombrie 2019, conținută în 

informația prezentată de Secţia resurse umane a Procuraturii Generale, Consiliul constată 

vacanţa unor funcţii de procuror în cadrul Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și 

Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care urmează a 

fi suplinite, în vederea asigurării eficienţei depline a activităţii instituţiei Procuraturii. 

Prin urmare, se propune a anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 17.10.2019, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura 

Generală, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror în Secția protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană din cadrul 

Direcției cooperare internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale (1 unitate); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (2 unități); 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (5 unități). 

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

25.10.2019, ora 1700, cereri, prin care vor solicita aprecierea de către Colegiul pentru selecția 

și cariera procurorilor, cu indicarea funcției pentru care candidează. 

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, între procurorii înscriși la data de 17.10.2019, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită promovarea în 

funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală, pentru suplinirea 

funcției vacante de: 

- procuror în Secția protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană din cadrul 

Direcției cooperare internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale (1 unitate); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (2 unități); 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (5 unități). 

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

de 25.10.2019, 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 – Evaluarea rezultatelor 

concursurilor, anunțate prin Hotărârile nr.1-62/2019 din 03.07.2019, nr.1-81/2019 din 

29.08.2019 și nr.1-93/2019 din 27.09.2019, pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc. 

În sală este invitată doamna Ala Căuș, procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

Doamna Ala Căuș cereri de recuzare nu a înaintat. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că prin Hotărârea nr.1-

62/2019 din 03.07.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între procurorii 
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înscriși  la data de 03.07.2019, inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor 

vacante, Lista procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura 

specializată sau Procuratura Generală, pentru suplinirea unei funcții de procuror în Procuratura 

Anticorupție.  

Termenul-limită de depunere a cererilor, pentru participare la acest concurs, a fost 

stabilit pentru data de 02.08.2019, inclusiv.   

În termenul stabilit, potrivit informației oferite de Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor, la concurs au aplicat doamnele Ala Căuș și Irina Gheorghiștean, ambele deținând 

funcțiile de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursului, prin Hotărârea nr.1-

70/2019 din 09.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea dosarelor 

ambelor candidate Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Urmare a evaluării, doamna Ala Căuș a obţinut punctajul final – 123,5, în baza mediei 

punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor (83,8), corespunzător 

calificativului ”foarte bine” (Hotărârea nr.4-9/2019 din 08.05.2019) și de Colegiul pentru 

selecţia şi cariera procurorilor (39,7) (Hotărârea nr.2-12/19 din 18.09.2019).  

În același timp, în rezultatul evaluării, doamna Irina Gheorghiștean a obţinut punctajul 

final – 122,2, în baza mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor (83), corespunzător calificativului ”foarte bine” (Hotărârea nr.4-11/2019 din 

28.06.2019) și de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (39,2) (Hotărârea nr.2-18/19 

din 09.10.2019). 

Se constată că rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în termenul prevăzut de 

art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Adițional datelor cu privire la evaluarea procurorilor Ala Căuș și Irina Gheorghiștean, 

se reține și informațiile aferente profilului profesional al acestora:  

- ambele au o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 14 ani; 

- corespund, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de procuror;  

- nu au sancțiuni disciplinare. 

Prin urmare, ținând cont de prevederile actelor normative și luând în considerare 

rezultatul final al evaluării ambelor candidate la funcția de procuror în Procuratura 

Anticorupție, precum și inexistența situațiilor ce ar genera incompatibilitatea cu statutul de 

procuror și funcția pentru care se candidează, se propune desemnarea ca fiind învingătoare a 

concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-62/2019 din 03.07.2019, pentru promovarea în funcția 

vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe doamna Ala Căuș, procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău. 

Totodată, s-a menționat că doamna Irina Gheorghiștean a solicitat prin demers 

examinarea subiectului respectiv în lipsa sa. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Căuș Ala. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Ala Căuș a confirmat cererea de participare la 

concursul pentru promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție și a 

prezentat motivația sa. 

 Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

–  a desemna ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019, pentru promovarea în funcția vacantă 

de procuror în Procuratura Anticorupție, pe doamna Ala Căuș, procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău; 

– a propune Procurorului General numirea doamnei Ala Căuș în funcția vacantă de 

procuror în Procuratura Anticorupție; 

–  a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

În sală este invitat domnul Vasile Plevan, procuror în Procuratura raionului Ialoveni. 

Domnul Vasile Plevan cereri de recuzare nu a înaintat. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că prin Hotărârea nr.1-

81/2019 din 29.08.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între procurorii 

înscriși la data de 29.08.2019 în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, 

Lista procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată 

sau Procuratura Generală, pentru suplinirea a două funcții vacante de procuror în Procuratura 

Anticorupție. 

Termenul-limită de depunere a cererilor, pentru participare la acest concurs, a fost 

stabilit pentru data de 09.09.2019, inclusiv.   

În termenul stabilit, potrivit informației oferite de Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor, la concurs a  aplicat un singur candidat, domnul Vasile Plevan, procuror în 

Procuratura raionului Ialoveni.   

În virtutea regulilor stabilite pentru desfășurarea concursului, prin Hotărârea nr.1-

91/2019 din 27.09.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a dispus transmiterea dosarului 

candidatului vizat Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Urmare a evaluării, procurorul Vasile Plevan a obţinut punctajul final – 118,1 în baza 

mediei punctajelor oferite de Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor (82,6), 

corespunzător calificativului „foarte bine” (Hotărârea nr.4-22/2019 din 12.07.2019) și 

respectiv, de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor (35,5 p Hotărârea nr.2-19/19 din 

09.10.2019).  

Se constată că rezultatele evaluărilor nu au fost contestate în termenul prevăzut de 

art.24 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Adițional datelor cu privire la evaluarea procurorului Vasile Plevan, se rețin și 

informațiile aferente profilului profesional al dumnealui:  

- are o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 5 ani; 

- corespunde, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției de procuror;  

- nu are sancțiuni disciplinare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul domnului Vasile 

Plevan. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Vasile Plevan a confirmat cererea de participare la 

concursul pentru promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție și 

motivația sa. 



13 

 

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 desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-81/2019 din 29.08.2019, pentru promovarea în funcția vacantă 

de procuror în Procuratura Anticorupție, pe domnul Vasile Plevan procuror în Procuratura 

raionului Ialoveni; 

–  a propune Procurorului General numirea domnului Vasile Plevan în funcția vacantă 

de procuror în Procuratura Anticorupție; 

–  a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

S-A EXAMINAT subiectul 7 din ordinea de zi - Emiterea opiniei în procedura 

controlului constituționalității unor acte normative. Raportor – doamna Inga Furtună. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a propus examinarea subiectului 

respectiv în ședință închisă. 

Președintele Consiliului a supus votului propunerea 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 subiectul referitor la emiterea opiniei în procedura controlului 

constituționalității unor acte normative 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 amâna examinarea subiectului referitor la emiterea opiniei în procedura controlului 

constituționalității unor acte normative pentru următoarea ședință a Consiliului. 

 

 S-A RELUAT EXAMINAREA subiectului 6 din ordinea de zi – Evaluarea 

rezultatelor concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-93/2019 din 27.09.2019 pentru ocuparea 

funcţiilor vacante de procuror. Raportor – doamna Angela Motuzoc. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că prin Hotărârea nr.1-

93/2019 din 27.09.2019, în conformitate cu art.24 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat concurs pentru suplinirea unei funcții 

vacante de procuror în Procuratura raionului Cahul. Conform concluziilor notate, concursul a 

vizat 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. 

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare la concurs a fost stabilit până 

la data de 11.10.2019, inclusiv. 

Potrivit informaţiei prezentate de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, din 

numărul total de 33 de candidați înscriși la zi, în Registrul candidaților pentru suplinirea 

funcțiilor vacante, Lista procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, în termenul 
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stabilit nici unul nu a depus cerere de participare la concurs privind transferul la funcția vacantă 

de procuror în Procuratura raionului Cahul, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea 

declarării încheierii concursului, pentru această funcție, prin nerealizare. 

S-a propus a se lua act de informaţia prezentată de Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor, potrivit căreia până la data de 11.10.2019 nu a fost depusă nici o cerere pentru 

suplinirea funcţiei vacante de procuror în Procuratura raionului Cahul și a declara încheiat prin 

nerealizare concursul anunţat prin Hotărârea nr.1-93/2019 din 27.09.2019, în legătură cu lipsa 

cererilor de aplicare din partea procurorilor înscriși în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante 

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:  

–  se ia act de informaţia prezentată de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, 

potrivit căreia până la data de 11.10.2019 nu a fost depusă nici o cerere pentru suplinirea 

funcţiei vacante de procuror în Procuratura raionului Cahul; 

– se declară încheiat prin nerealizare concursul anunţat prin Hotărârea nr.1-93/2019 din 

27.09.2019, în legătură cu lipsa cererilor de aplicare din partea procurorilor înscriși în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante. 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


