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                                          PROCESUL-VERBAL nr.1 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  23.01.2020 

 

          (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 – 12 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Alexandr STOIANOGLO - Procuror General  

3. Fadei NAGACESCHI – Ministru al Justiției 

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

5. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

6. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

7. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

8. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

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

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

11. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

12.  Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

 

Absenți: 

13. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

14. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

15.                                   – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii                           

 

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

Procurorilor.    

Președintele Consiliului a anunțat ședința deschisă și publică. 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL 

PROCURORILOR                              
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    bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73                                                  73, Ștefan cel Mare și Sfânt  

tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md                                 tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md 
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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 12 

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. Prioritățile Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020. 

Raportor – domnul Adrian Bordianu 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-49/19 din 

20.12.2019. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

3. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror. 

Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo 

 

4. Examinarea cererii privind sistarea detașării unui procuror. 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

5. Examinarea cererii privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și 

științifică 

Raportor – doamna Andrei Roșca  

 

6. Acordarea distincțiilor cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la formarea Procuraturii 

Republicii Moldova. 

Raportor – doamna Inga Furtuna 

 

7. Convocarea Adunării Generale anuale a Procurorilor. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a propus includerea suplimentară în 

agendă subiectul referitor la validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor. 

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

parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare a 

ordinii de zi completate, după cum a fost anunțat. 

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

a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 23.01.2020. 

 

 



3 

 

S-A EXAMINAT: 

 

 Subiectul 1  - Prioritățile Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020. 

Raportor – domnul Adrian Bordianu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat despre prioritățile 

Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020 și anume, priorități în domeniul 

organizării autoadministrării, priorități  orientate la consolidarea capacităților de  

autoadministrare, priorități în domeniul politicilor de personal, priorități în domeniul sporirii 

independenței și responsabilității procurorilor, priorități în domeniul răspunderii disciplinare 

și combaterii corupției și priorități în domeniul transparenței și sporirii imaginii instituției. 

Domnul Constantin Șușu a propus să fie instituite relații de cooperare cu alte state 

europene ca Portugalia și Serbia. Totodată, propune înaintarea demersului de cooperare 

cu rețeaua europeană a Consiliilor Judiciare. 

Domnul Ion Guceac a fost de acord cu propunerea domnului Constantin Șușu, privind 

introducerea unui compartiment separat cu privire la cooperarea internațională. 

Concomitent, a menționat despre sporirea transparenței și a mediatizării în cadrul 

sistemului procuraturii. 

Doamna Inga Furtună a propus ca pentru definitivarea priorităților, urmează a lua 

act de răspunsul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCEP). Totodată, a 

menționat că la capitolul transparența procurorilor, urmează de dezvoltat pagina 

electronică a Consiliului Superior al Procurorilor, ca urmare, să existe o rubrică în care 

cetățenii interesați să aibă posibilitate să depună sesizările direct, pe pagina web, pentru 

ca să nu existe careva probleme de corespondență. Suplimentar, menționează despre 

institutul consilierului de etică, care este prevăzut în ghidul Codului de etică,  ce urmează a 

fi susținut pentru a fi viabil și aplicabil, iar procurorii să aibă posibilitate să apeleze la 

acesta, în momentele în care consideră că este necesar. 

Doamna Angela Motuzoc a propus instituirea consilierii psihologice în instituțiile 

procuraturii, motivând necesitatea includerii acestuia ca o prioritate pentru viitor întru 

dezvoltarea statului de personal. 

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 aviza prioritățile Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020, conform 

anexei, care constituie parte-integrantă a prezentei hotărâri. 

– A include prioritățile în Raportul de activitate al Consiliului Superior al Procurorilor, 

care va fi prezentat Adunării Generale a Procurorilor. 

 

Subiectul 2 - Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-

49/19 din 20.12.2019. Raportor – domnul Constantin Șușu. 

Domnul Constantin Șușu a solicitat examinarea subiectului respectiv în ședință 

închisă din motiv că vor fi anunțate informații cu accesibilitate limitată, și anume date ce țin 

de urmărirea penală pe o cauză penală ce se află pe rolul instanței de judecată. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat examinarea subiectului 

respectiv în ședință închisă. 
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Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședință a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

În sală au fost invitați domnul Mihail Căpătici, inspector din cadrul Inspecției 

procurorilor și doamna Adriana Țîcu, procuror în Procuratura raionului Criuleni. 

Mihail Căpătici și Adriana Țîcu nu au înaintat careva cereri de recuzare. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a relatat că prin decizia din 

12.06.2019 Inspecția procurorilor a transmis Colegiului de disciplină şi etică materialele 

procedurii disciplinare pentru tragere la răspundere disciplinară a procurorului în Procuratura 

raionului Criuleni, Adriana Țîcu.  

Temei pentru începerea procedurii disciplinare a constituit sesizarea unor cetățeni, cu 

privire la comiterea pretinsei abateri disciplinare de către procurorul Adriana Țîcu, exprimată 

prin îndeplinirea necorespunzătoare de către procuror a obligațiilor de serviciu la conducerea 

urmăririi penale într-o cauza penală, privind de comiterea infracțiunii prevăzută de art.287 

alin.(3) și art.287 alin.(2) lit.b) din Codul penal. 

Potrivit deciziei inspectorului, Mihail Căpătici, în cadrul exercitării atribuției de 

conducător al urmăririi penale pe cauza penală, procurorul Adriana Țicu a încălcat 

dispozițiile art.6 alin.(3) lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, art.52 alin.(1) 

pct.pct.3), 6), 14), art.118 alin.(4), art.158 alin.(1) din Codul de procedură penală, art.14 

alin.(2) din Legea nr.190/1994 cu privire la petiționare (în vigoare la momentul examinării 

petițiilor, abrogată din 01.04.2019), pct.6.1.1. din Codul de etică al procurorilor. 

Urmare a examinării procedurii disciplinare, Colegiul de disciplină şi etică a considerat 

că derogările de la prevederile legale, imputate procurorului în Procuratura raionului 

Criuleni, Adriana Țîcu, nu constituie abatere disciplinară și, în temeiul art.art.50, 51 alin.(1) 

lit. d) din Legea cu privire la Procuratură, a adoptat, potrivit hotărârii nr.3-49/19 din 

20.12.2019, soluția de încetare a procedurii disciplinare, pe motiv că nu a fost comisă a 

abatere disciplinară.  

Inspecția procurorilor a contestat în termen hotărârea Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-49/19 din 20.12.2019, solicitând casarea acesteia și adoptarea unei noi hotărâri, potrivit 

prevederilor art.86 alin.(3) lit. b) din Legea cu privire la Procuratură. 

Din perspectiva dispozițiilor art.85 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură, 

Inspecția procurorilor a menționat în contestație că hotărârea Colegiului de disciplină și etică 

din 20.12.2019 este criticabilă, în principal, pentru aprecierea eronată a situației de fapt și de 

drept, iar, în subsidiar, că hotărârea instanței disciplinare nu este motivată.   

Președintele Consiliului i-a oferit cuvântul  domnului Mihail Căpătici, inspector din 

cadrul Inspecției procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Mihail Căpătici a susținut integral contestația 

formulată, insistând asupra faptului că procedura disciplinară în privința procurorului 

Adriana Țîcu neîntemeiat a fost încetată de către Colegiul de disciplină şi etică, iar materialele 

cauzei disciplinare dovedesc săvârșirea abaterii disciplinare. 

Președintele Consiliului i-a oferit cuvântul doamnei Adriana Țîcu, procuror în 

Procuratura raionului Criuleni. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Adriana Țîcu a pledat pentru respingerea contestației 

Inspecției procurorilor, ca nefondată, considerând că hotărârea Colegiului de disciplină și 

etică este legală şi temeinică. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT: 
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– A respinge, ca neîntemeiată, contestaţia inspectorului din cadrul Inspecţiei 

procurorilor, Mihail Căpătici, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-49/19 

din 20.12.2019, prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în 

Procuratura raionului Criuleni, Adriana Țîcu; 

– A menține hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-49/19 din 20.12.2019, prin 

care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în Procuratura raionului 

Criuleni, Adriana Țîcu. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a comunicat decizia în prezența 

procurorului Adriana Țîcu. 

 

Subiectul 3 - Demersul de suspendare din funcție a unui procuror. Raportor – domnul 

Alexandr Stoianoglo. 

Domnul Alexandr Stoianoglo a solicitat examinarea subiectului respectiv în ședință 

închisă din motiv că vor fi anunțate informații cu accesibilitate limitată, și anume date ce țin 

de urmărirea penală pe o cauză penală ce se află pe rolul instanței de judecată. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat examinarea subiectului 

respectiv în ședință închisă. 

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

Procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a prezentat demersul prin care a 

fost solicitat acordul Consiliului Superior al Procurorilor în vederea suspendării din funcție a 

procurorului Viorel Morari. 

Potrivit datelor din demersul prezentat și conform argumentelor invocate, se deduce că 

în cauza penală de referință sunt investigate acțiuni pretins ilegale, comise de către procurorul 

Viorel Morari în perioada exercitării atribuțiilor de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

În acest sens s-a menționat că procurorului Viorel Morari i-a fost înaintată acuzarea 

pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b) şi b1) din Codul penal - 

abuzul de serviciu, adică folosirea intenţionată de către o persoană cu funcţie de demnitate 

publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune considerabile intereselor publice 

şi drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, săvârşită în 

scopul realizării unor interese personale şi în interesul unei terţe persoane, şi de art.332 

alin.(2) lit.b) din Codul penal - falsul în acte publice, adică înscrierea de către o persoană cu 

funcţie de demnitate publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, precum şi 

falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acţiuni au fost săvârşite din interese 

personale. 

Respectiv, în opinia autorului demersului, suspendarea lui Viorel Morari din funcția 

de procuror este necesară, în vederea evitării oricăror suspiciuni privind folosirea funcției 

deținute pentru periclitarea procesului de administrare a probelor și în scopul garantării fără 

echivoc a ordinii stabilite de Codul de procedură penală privind urmărirea penală și judecarea 

cauzei. 

În egală măsură, domnul Alexandr Stoianoglo a solicitat încetarea calității de membru 

al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pe care o deține procurorul Viorel Morari. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parevnit. 

Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor a suspus votului demersul prezentat 

de către domnul Alexandr Stoianaglo.  
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Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

–  A admite demersul Procurorului General și a elibera acordul în vederea suspendării 

din funcţia de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție a domnului Viorel Morari; 

–   A remite hotărârea Procurorului General, pentru procedurile administrative; 

–  A remite copia de pe hotărâre procurorului care exercită urmărirea penală pentru 

anexare la cauza penală, iar domnului Viorel Morari pentru informare; 

–  A constata încetarea calității de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor al domnului Viorel Morari. 

 

Domnul Fadei Nagacevschi a părăsit sala de ședințe, cvorumul legal fiind asigurat 

prin prezența a celor 11 membri ai Consiliului. 

 

Subiectul 4 - Examinarea cererii privind sistarea detașării unui procuror. Raportor – 

doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a prezentat esența subiectului cu privire 

la cererea depusă de către procurorul Dumitru Obadă privind sistarea detaşării sale în cadrul 

Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror. 

Se menționează că domnul Dumitru Obadă a depus cerere de examinarea subiectului 

dat, în lipsa sa. 

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 admite cererea procurorului Dumitru Obadă privind sistarea detaşării sale în cadrul 

Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror;   

–  A propune Procurorului General sistarea detașării domnului Dumitru Obadă din 

cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror;   

–  A transmite hotărârea Procurorului General pentru emiterea actului administrativ 

corespunzător;  

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

 

Subiectul 5 - Examinarea cererii privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică și științifică. Raportor – domnul Andrei Roșca.  

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a relatat că pe rolul Consiliului Superior 

al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către domnul Sergiu Russu, 

procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane 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 din cadrul proiectului 

„Strengthening the National Referral Mechanism for the victims of human trafficking in the 

Republic of Belarus” (traducere neoficială: „Consolidarea Mecanismului Național de 

Referire pentru victimele traficului de ființe umane în Republica Belarus”). 

Se reține că 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.  
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Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul de 

referință este implementat de USAID (United States Agency International Development) în 

cooperare cu Organizația Internațională a Migrației din Republica Belarus și Ministerul 

Afacerilor Interne a Republicii Belarus, preconizându-se desfășurarea instruirilor pentru 

datele de 10-14 februarie 2020 și 24-28 februarie 2020. 

Se reține că activitatea ce urmează a fi desfășurată de către procurorul Sergiu Russu în 

cadrul acestui proiect, reprezintă un element al implementării politicii naționale și 

internaționale a statului în materie penală, investigațiile pe asemenea cazuri fiind parte 

componentă a domeniului de competență a Procuraturii. 

Pe cale de consecință, se propune a aviza pozitiv cererea depusă de Sergiu Russu 

privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică desfășurată în cadrul proiectului 

implementat de USAID (United States Agency International Development) în cooperare cu 

Organizația Internațională a Migrației din Republica Belarus și Ministerul Afacerilor Interne 

a Republicii Belarus „Consolidarea Mecanismului Național de Referire pentru victimele 

traficului de ființe umane în Republica Belarus”, conform tematicii și orarului stabilit de 

program. 

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 aviza pozitiv cererea depusă de Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea 

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

Generale, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, realizată în cadrul 

proiectului implementat de de USAID (United States Agency International Development) în 

cooperare cu Organizația Internațională a Migrației din Republica Belarus și Ministerul 

Afacerilor Interne a Republicii Belarus „Consolidarea Mecanismului Național de Referire 

pentru victimele traficului de ființe umane în Republica Belarus”, conform tematicii și 

orarului stabilit de program. 

– A transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a propus modificarea ordinii 

examinării subiectelor din ordinea de zi, și anume examinarea următorului subiect privind 

validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Subiectul suplimentar - Validarea mandatului de membru al Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor. Raportor – doamna Angela Motuzoc. 

 În sală a fost invitată doamna Aliona Chisari-Rurak. 

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

Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea depusă de către doamna Adriana 

Eșanu, doctor în drept, conferențiar universitar, despre  renunțarea la calitatea de membru al 

Colegiului pentru selecția și cariera  procurorilor. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-230/16 din 22.09.2016, 

urmare a desfășurării concursului public între reprezentanții societății civile, doamna Adriana 

Eșanu a fost desemnată în calitate de membru titular al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor  
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Potrivit art.83 alin.(7) în coroborare cu art.76 alin.(l) lit.a) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, mandatul de membru al Colegiului poate înceta prin depunerea unei 

cereri de renunţare la calitatea respectivă și un membru supleant va continua exercitarea 

mandatului. 

Concomitent, sunt reținute și prevederile art.83 alin.(3) din Legea nr.3/2016, care 

stabilesc competența Consiliului Superior al Procurorilor de a alege un membru supleant 

pentru reprezentanții societății civile conform procedurii prevăzute pentru alegerea 

reprezentanților societății civile.  

În egală măsură, pct.2.2 din Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 23.02.2017, statuează că în situația de 

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

vacanța este constatată prin hotărârea Consiliului, care, prin aceeași hotărâre, investește în 

funcție supleantul. Supleantul din rândul procurorilor se stabilește conform art.83 alin.(2) al 

Legii. Membrul supleant exercită perioada rămasă a mandatului. 

Se consemnează că prin Hotărârea nr.12-83/18 din 24.05.2018 calitatea de membru-

supleant în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor din rândul reprezentanților 

societății civile i-a fost atribuită doamnei Aliona Chisari-Rurak, lector superior universitar, 

doctor în drept, pentru un mandat de 4 ani, în temeiul punctajului total obținut.   

Astfel, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din data de 23 ianuarie 

2020, doamna Aliona Chisari-Rurak a confirmat opțiunea de a fi desemnată în calitate de 

membru în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și a acceptat propunerea de preluare 

a atribuțiilor din mandatul de referință.    

Președintele Consiliului i-a oferit cuvântul doamnei Aliona Chisari-Rurak. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Aliona Chisari-Rurak a susținut cererea depusă și a 

solicitat să fie desemnată în calitate de membru în Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor, acceptînd propunerea de preluare a atribuțiilor din mandatul de referință. 

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 constata încetarea calității de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor a doamnei Adriana Eșanu, doctor în drept, conferențiar universitar, în baza 

cererii depuse; 

–  A o desemna pe doamna Aliona Chisari-Rurak, lector superior universitar, doctor în 

drept, în calitate de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pe perioada 

rămasă a mandatului; 

–  Hotărârea se aduce la cunoștința doamnei Aliona Chisari-Rurak și membrilor 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

 

Subiectul 6 - Acordarea distincțiilor cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la formarea 

Procuraturii Republicii Moldova. Raportor – doamna  Inga Furtună. 

 A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a menționat că la data de 29.01.2020 

este consemnată aniversarea a XXVIII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, 

oficiată ca sărbătoare profesională – Ziua lucrătorului Procuraturii. În acest context, 

Consiliul Superior al Procurorilor a demarat procedurile aferente aprecierii activităţii 



9 

 

procurorilor, fiind solicitat și aportul conducătorilor subdiviziunilor Procuraturii. Exercițiul 

de referință implică atât constatări din perspectiva cadrului normativ relevant, cât și concluzii 

prin prisma respectării celor mai înalte standarde de calitate la analizarea activității 

procurorilor nominalizați spre încurajare.  

Doamna Inga Furtună a propus examinarea în deliberare a propunerilor de aplicare a 

măsurilor de încurajare în privința unor procurori, prin prisma valorilor stabilite de criteriile 

citate.  

Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

–  A propune Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința 

procurorilor nominalizați conform anexei, care constituie parte integrantă a hotărârii. 

–  A transmite hotărârea Procurorului General pentru demararea procedurilor de 

emitere a ordinelor de încurajare corespunzătoare; 

–  A propune Procurorului General încurajarea domnului Dumitru Băluță, procuror în 

demisie, prin acordarea Medaliei „Veteran al Procuraturii”, pentru activitate ireproșabilă și 

meritele obţinute în timpul serviciului în organele Procuraturii; 

–  A transmite hotărârea Procurorului General pentru a demara procedurile 

administrative de adoptare a ordinului corespunzător. 

 

Subiectul 7 - Convocarea Adunării Generale anuale a Procurorilor. Raportor – doamna 

Angela Motuzoc. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a subliniat că în contextul exercitării 

competențelor departamentale, Consiliul Superior al Procurorilor a identificat necesitatea 

soluționării aspectelor organizatorice privind convocarea Adunării Generale anuale a 

Procurorilor.  

Astfel, ținând cont de faptul că Adunarea Generală a Procurorilor este organul suprem 

de autoadministrare a procurorilor, convocarea acesteia este o necesitate instituțională 

definitorie, în măsură să asigure realizarea, în substanță, a principiului autonomiei 

Procuraturii și se propune ca Adunarea Generală a Procurorilor să fie convocată la data de 28 

februarie 2020. 

Totodată, doamna Președinte a identificat și a menționat subiectele care urmează a fi 

incluse în proiectul de agendă al ședinței procurorilor. 

1. Audierea raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019; 

2. Dezbaterea priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020; 

3. Audierea raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în anul 

2019; 

4. Diverse. 

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 convoca Adunarea Generală a Procurorilor la 28 februarie 2020; 

– A propune următorul proiect de agendă a Adunării Generale a Procurorilor: 

1. Audierea raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019. 
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2. Dezbaterea priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020. 

3. Audierea raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în 

anul 2019. 

4. Diverse. 

– Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, 

www.csp.md, directoriul Hotărâri; 

– Anunțul privind data ședinței ordinare a Adunării Generale și proiectul de agendă a 

ședinței se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, www.procuratura.md și a 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

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 

 
 


