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PROCESUL-VERBAL nr.25 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  06.12.2019 

 
          (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. Alexandr STOIANOGLO - Procuror General 

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

4. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

5. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

6. Andrei ROȘCA – 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.  Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

 

Absenți: 

11. Fadei NAGACEVSCHI – Ministru al Justiției 

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

13. Mihail COTOROBAI – Avocatul Poporului 

14. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

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 
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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 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.  Evaluarea rezultatelor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-117/2019 din 11 

noiembrie 2019, între candidații la funcția de procuror. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

2.  Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/19 din 

18.10.2019.  

Raportor – domnul Adrian Bordianu  

 

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

selecția și cariera procurorilor.  

Raportor – domnul Constantin Șușu  

 

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

concursurilor anunțate pentru suplinirea unor funcții de procuror.  

Raportor – doamna Lilia Mărgineanu  

 

5. Avizarea proiectului bugetului Procuraturii Generale pentru anul 2020.  

Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo  

 

6. Examinarea proiectului Planului modular de formare continuă a judecătorilor și 

procurorilor și a proiectului Planului modular de formare continuă a consultanților procurorilor 

pentru anul 2020.  

Raportor – doamna Inga Furtună  

 

7. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror.  

Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo  

 

8. Diverse 

 

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a propus includerea suplimentară pe 

ordinea de zi a demersului său prin care solicită  Consiliului Superior al Procurorilor acordul 

scris asupra candidaturilor pentru funcțiile de Adjuncți ai Procurorului General, și 

examinarea acestuia în mod prioritar. 

Obiecții sau alte propuneri referitor la subiectele incluse pe agenda ședinței și 

solicitării Procurorului General nu au parvenit. 
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Careva cereri de abținere sau recuzări nu au fost înaintate. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare a 

ordinii de zi cu includerea demersului Procurorului General anunțat. 

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

a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului din 06.12.2019 potrivit proiectului ordinii de zi 

cu includerea subiectului suplimentar propus de Procurorul General. 

 

S-A EXAMINAT: 

Subiectul suplimentar  - Demersul domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General, 

cu privire la exprimarea acordului scris asupra candidaturilor pentru numirea în funcţiile de 

Adjuncți ai Procurorului General. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a comunicat că prin demersul său 

solicită Consiliului Superior al Procurorilor acordul scris asupra candidaturilor domnilor 

Mircea Roșioru, Adjunct al Procurorului General, Ruslan Popov, procuror-șef al Secției 

analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme 

și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, Iurie Perevoznic, inspector-

judecător în cadrul Inspecției judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, pentru 

numirea în funcţiile de Adjuncți ai Procurorului General.  

În susţinerea demersului său, domnul Alexandr Stoianoglo a remarcat că prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr.1334-VIII din 29.11.2019 a fost numit în funcția de 

Procuror General. 

Potrivit alin.(2) a art.11 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în termen de 3 

luni de la numirea sa în funcție, Procurorul General îi numește pe adjuncții săi, le repartizează 

acestora domeniile de competență și stabilește ordinea substituirii sale de către adjuncți în 

cazul absenței sau al imposibilității de exercitare a funcțiilor sale. În cazul în care Procurorul 

General nu a stabilit ordinea substituirii sale de către adjuncți, funcțiile Procurorului General 

vor fi exercitate de drept de către adjunctul cu cea mai mare vechime în funcția de procuror. 

În această ordine de idei, exercitând atribuţiile specificate la art.11 alin. (2) din Legea 

nr.3/2016, coroborate cu prevederile art.18 alin.(3) din aceeași Lege, Procurorul General 

consideră necesar de a declanşa procedura de numire în funcţie a adjuncţilor Procurorului 

General. 

În sală au fost invitați candidații la funcțiile de Adjuncți ai Procurorului General, 

domnii Mircea Roșioru, Ruslan Popov și Iurie Perevoznic. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a prezentat traseul profesional al 

domnului Iurie Perevoznic, menționând că dumnealui și-a început activitatea în organele 

Procuraturii la 01.03.1993, deținând mai multe funcții de procuror, inclusiv și de procuror 

conducător. Astfel, ultima funcție de procuror deținută este cea de șef al Secției minori și 

drepturile omului din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale, în perioada 27.09.2010 - 21.03.2016. În prezent deține funcția de 

inspector-judecător în cadrul Inspecției judiciare de pe lângă Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

În temeiul prevederilor legale menționate, ținând cont de prestația profesională a 

domnului Iurie Perevoznic, solicită acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor, 
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pentru numirea acestuia în funcția de Adjunct al Procurorului General, pentru perioada 

mandatului său constituțional. 

Cu referire la domnul Ruslan Popov, Procurorul General a comunicat că acesta 

activează în organele Procuraturii din anul 1997, deținând diferite funcții de procuror, inclusiv 

și de procuror conducător. Începând cu 01.08.2018 exercită funcția de procuror-șef al Secției 

analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme 

și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.  

În egală măsură a fost consemnat că domnul Ruslan Popov deține titlul științific de 

doctor în drept și este formator în cadrul Institutului Național al Justiției. 

În temeiul prevederilor legale, ținând cont de capacitățile managerial-organizatorice, 

experiența vastă în activitatea de procuror, precum și rolul determinant avut în domeniul de 

unificare a practicilor și metodologiilor aferente domeniului urmăririi penale, solicită acordul 

scris al Consiliului Superior al Procurorilor, pentru numirea domnului Ruslan Popov în 

funcția de Adjunct al Procurorului General, pentru perioada mandatului său constituțional. 

În privința domnului Mircea Roșioru, Procurorul General a menționat că în procesul de 

selectare a candidaturi numitului, s-a ținut cont de capacitățile dumnealui managerial-

organizatorice, experiența vastă în activitatea de procuror (peste 18 ani), inclusiv în funcțiile 

de procuror conducător, rolul activ avut în procesul de elaborare și implementare a cadrului 

legislativ cu privire la Procuratură, precum și activitatea sa în cadrul organelor de 

autoadministrare din cadrul Procuraturii. 

În particular, s-a consemnat că domnul Mircea Roșioru activează în organele 

Procuraturii începând cu anul 2001. Pe parcursul activității, dumnealui a deținut funcțiile de 

procuror în Procuratura județului Lăpușna, a raionului Hîncești, în Procuratura Anticorupție, 

iar ulterior, procuror de Secție, șef Serviciu, șef-adjunct și șef de Secție, șef al Direcției 

judiciare a Procuraturii Generale. 

Începând cu 9 martie 2017 până în prezent, a exercitat funcția de adjunct al Procurorului 

General, cu responsabilități în organizarea și monitorizarea activității judiciare a procurorilor. 

În cadrul organelor de autoadministrare ale procurorilor, a deținut funcţia de președinte 

al Colegiului de calificare și, ulterior, cea de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Domnul Mircea Roșioru deține titlul științific de magistru în drept, este formator în 

cadrul Institutului Național al Justiției. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul candidaților la 

funcția de Adjunct al Procurorului General pentru a-și expune viziunea asupra dezvoltării 

sistemului Procuraturii din perspectiva înaltei funcții la care aspiră. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Mircea Roșioru a expus principalele provocări cu are 

se confruntă Procuratura în contextul evenimentelor sociale și politice, totodată a menționat 

despre cele mai mari așteptări ale sale vizavi de evoluția sistemului Procuraturii. 

Domnul Mircea Roșioru și-a exprimat acordul privind numirea sa în funcția de Adjunct 

al Procurorului General. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Iurie Perevoznic a menționat despre faptul că susține 

conceptul de management expus de Procurorul General în cadrul interviurilor, la etapa de 

selecție a candidatului la această funcție. Obiectivele regăsite în acest concept de management 

reprezintă puncte de reper în activitatea ce urmează să o desfășoare. 

 Domnul Iurie Perevoznic și-a exprimat acordul privind numirea sa în funcția de 

Adjunct al Procurorului General. 
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A LUAT CUVÂNTUL: domnul Ruslan Popov a comunicat că mesajul transmis de 

către Procurorul General întregii societăți este unul foarte important și plin de substanță, este 

împărtășit și de dânsul. Având în vedere faptul că urmează să monitorizeze activitatea de 

urmărire penală a procurorilor, prioritar va clarifica situația dosarelor penale de rezonanță 

sporită. În egală măsură, va pleda pentru excluderea aplicării măsurilor speciale de investigații 

în instrumentarul procesual-penal, decât în situații strict prevăzute de lege și doar în măsura 

necesară înfăptuirii actului de justiție. În activitatea sa, va opta pentru excluderea dublelor 

standarde și aplicarea justiției selective de către procurori în cadrul urmării penale. 

Domnul Ruslan Popov și-a exprimat acordul privind numirea sa în funcția de Adjunct 

al Procurorului General. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a suspus votului demersul 

Procurorului General. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

–  A exprima acordul pentru numirea în funcția de Adjunct al Procurorului General a 

domnilor Mircea Roșioru, Ruslan Popov și Iurie Perevoznic; 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

Subiectul 1- Evaluarea rezultatelor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-117/2019 

din 11 noiembrie 2019, între candidații la funcția de procuror. Raportor – domnul Andrei 

Roșca.  

În sală au fost invitați candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului 

Național al Justiției. Careva recuzări nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a comunicat că la data de 11.11.2019, 

prin Hotărârea nr.1-117/2019, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între 

candidații la funcția de procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor 

vacante, Lista candidaților la funcțiile vacante de procuror, fiind vizate următoarele funcții 

vacante de procuror în următoarele procuraturi teritoriale: Procuratura municipiului Chișinău 

(8 unități - 3 unități permanente și 5 unități provizoriu vacante,  Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Ceadîr-Lunga (3 unități), Procuratura raionului Basarabeasca (1 unitate), Procuratura 

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

raionului Ocnița (2 unități), Procuratura raionului Strășeni (1 unitate), Procuratura raionului 

Florești (1 unitate permanentă și 1 unitate provizoriu vacantă), Procuratura raionului Soroca 

(1 unitate provizoriu vacantă). 

Se reține că la data de 25.11.2019 Aparatul a  convocat ședința pentru candidații la 

funcția de procuror, înscriși la data de 11.11.2019 în Registrul candidaților pentru suplinirea 

funcțiilor vacante, în vederea alegerii funcțiilor vacante potrivit regulilor stabilite în 

pct.pct.8.17-8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Urmare a derulării exercițiului de formulare verbală a alegerii făcute în ședința de 

referință, a fost întocmită lista opțiunilor exprimate de către candidați, circumstanțele 

desfășurării evenimentului fiind reflectate în procesul-verbal corespunzător. 
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În această ordine de idei, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a prezentat 

Consiliului procesul-verbal întocmit, pentru a analiza situația stabilită în raport cu funcțiile 

scoase la concurs și întrunirea condițiilor de compatibilitate. 

Pentru a asigura diligența și corectitudinea procedurilor ce țin de exercițiul de numire 

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

Consiliul a analizat informațiile prezentate și a verificat toate circumstanțele aferente. 

Astfel, în ședința Consiliului au fost confirmate opțiunile exprimate de către candidații 

la funcția de procuror, în următoarea ordine: 

 

Nr

.  

Candidatul Punctaj

ul final 

Funcția vacantă solicitată 

1.  BÎZGAN Marta 122,3 Procuratura mun.Chișinău 

2.  IARMALIUC Petru 119,2 Procuratura mun.Chișinău 

3.  ACHIMENCO 

Dmitrii 

118,6 Procuratura mun.Chișinău 

4.  NOVAC Cristina 117,8 Procuratura mun.Chișinău,  

unitate provizoriu vacantă  

5.  BIVOL Octavian 116,4 Procuratura mun.Chișinău,  

unitate provizoriu vacantă  

6.  JALBĂ Tudor 114,5 Procuratura raionului Ialoveni 

7.  BITIANOV Dan 113,3 Procuratura mun.Chișinău,  

unitate provizoriu vacantă  

8.  MOGÎLDEA 

Alexandru 

112,8 Procuratura mun.Chișinău,  

unitate provizoriu vacantă  

9.  ISTRATE Iulian 112,7 Procuratura mun.Chișinău,  

unitate provizoriu vacantă  

10.  PORUBIN Roman 112,5 Procuratura raionului Strășeni 

11.  HARIC Evghenii 109,2 Procuratura raionului Soroca,  

unitate provizoriu vacantă  

12.  ȚUGUI Ion 108,9 Procuratura raionului Florești 

13.  POPA Radu 107,4 Procuratura raionului Florești,  

unitate provizoriu vacantă  

14.  LAZUR Irina 107 Procuratura raionului Basarabeasca 

15.  DARII Victor 105,8 Procuratura raionului Dondușeni 

16.  LUCA Evghenia 103,7 Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-

Lunga 
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Candidatul la funcția de procuror Sergiu Cojocari nu s-a prezentat la ședința convocată 

de Aparatul Consiliului din data de 25.11.2019 pentru a-și exprima opțiunea pentru toate 

funcțiile vacante anunțate la concurs și nici nu a formulat opțiunea în acest sens prin e-mail. 

Pe cale de consecință, potrivit prevederilor pct.8.17 alin.3 din Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor, candidatul la funcția de procuror Sergiu Cojocari este exclus din 

Registru, cu consecințele menționate în pct.8.15 din același Regulament. 

Candidații la funcția de procuror, Cristina Novac, Octavian Bivol, Dan Bitianov, 

Alexandru Mogîldea, Iulian Istrate, Evghenii Haric și Radu Popa, care au exprimat opțiuni 

pentru funcții de procuror vacante provizoriu și-au manifestat acordul scris pentru acceptarea 

acestora în condițiile enunțate. 

În egală măsură, s-a stabilit că pentru ocuparea funcțiilor de procuror în Procuratura 

UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga (2 unități) și Procuratura raionului Ocnița (2 unități), în 

cadrul concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-117/2019 din 11.11.2018, nu a fost depusă nici 

o cerere, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea declarării încheierii concursului, pentru 

aceste funcții, prin nerealizare. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare.      

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A propune Procurorului General numirea pe post, în baza concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-117/2019 din 11.11.2019, a următorilor 

candidați: 

- Marta Bîzgan – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

- Petru Iarmaliuc – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

- Dmitrii Achimenco – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

- Cristina Novac – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

unitate provizoriu vacantă; 

- Octavian Bivol – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

unitate provizoriu vacantă; 

- Tudor Jalbă – în funcția de procuror în Procuratura raionului Ialoveni; 

- Dan Bitianov – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Alexandru Mogîldea – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

unitate provizoriu vacantă; 

- Iulian Istrate – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Roman Porubin – în funcția de procuror în Procuratura raionului Strășeni; 

- Evghenii Haric – în funcția de procuror în Procuratura raionului Soroca, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Ion Țugui – în funcția de procuror în Procuratura raionului Florești 

- Radu Popa – în funcția de procuror în Procuratura raionului Florești, unitate 

provizoriu vacantă; 

- Irina Lazur –în funcția de procuror în Procuratura raionului Basarabeasca; 

- Victor Darii – în funcția de procuror în Procuratura raionului Dondușeni; 
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- Evghenia Luca – în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul 

Ceadîr-Lunga. 

–  A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare; 

 – A declara  încheiat, prin  nerealizare, concursul  anunțat  prin  Hotărârea   nr. 1-

117/2019 din 11.11.2019, în partea ce ține de ocuparea a câte două funcții vacante de procuror 

în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga și în Procuratura raionului Ocnița, pe 

motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de candidate. 

 

Subiectul 2 - Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/19 

din 18.10.2019. Raportor – domnul Adrian Bordianu. 

În sală sunt invitați procurorul Elena Pruneanu și inspectorul din cadrul Inspecție 

procurorilor, Leonid Demidov. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat că prin Hotărârea nr.3-

48/19 din 18.10.2019 Colegiul de disciplină și etică a aplicat în privința procurorului în 

Procuratura raionului Strășeni, Elena Pruneanu, sancțiunea disciplinară - mustrare. 

Ținând cont de faptul că la originea acestei proceduri disciplinare se află o cauză penală, 

care deși nu este pendinte, are drept obiect o infracțiune de trafic de ființe umane și date 

referitoare la această cauză penală, care fiind făcute publice, ar putea leza dreptul persoanelor 

la viața privată, propune examinarea subiectului în cauză în ședință închisă. 

Propuneri sau alte obiecții nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a supus votului propunerea domnului 

Adrian Bordianu de examinare a subiectului respectiv în ședință înschisă.  

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/19 

din 18.10.2019, în ședință închisă. 

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

Procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a relatat că Colegiul de disciplină și 

etică a constatat că procurorul Elena Pruneanu a comis abateri disciplinare prevăzute de art.38 

lit.a), b) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu, neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest 

lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de 

drept și încălcarea gravă a legii. 

Procurorul Elena Pruneanu a contestat hotărârea în termen, solicitând casarea hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică, considerând-o ilegală și nefondată, invocând necesitatea 

încetării procedurii disciplinare, din motiv că faptele sale nu constituie abatere disciplinară. 

Ca concluzie, procurorul Elena Pruneanu, în cazul desc ris a acţionat prin îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a 

legislației, cu admiterea încălcărilor grave de lege. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul procurorului Elena 

Pruneanu. 
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A LUAT CUVÂNTUL: procurorul Elena Pruneanu a susținut contestația depusă, 

invocând unele de critici în raport cu hotărârea nr.3-48/19 din 18.10.2019 a Colegiului de 

disciplină și etică. 

Procurorul Elena Pruneanu a recunoscut că a fost pentru prima dată în activitatea 

desfășurată, când a examinat o cerere de revizuire și că astfel de practici nu-i sunt bine 

cunoscute, din care motive a comis unele erori de procedură, în rest și-a susținut contestația. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul inspectorului din 

cadrul Inspecției procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Leonid Demidov, inspector din cadrul Inspecție 

procurorilor, a solicitat respingerea contestației înaintate de procurorul Elena Pruneanu și 

menținea Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/19 din 18.10.2019. 

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 respinge contestația doamnei Elena Pruneanu, procuror în Procuratura raionului 

Strășeni, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr. 3-48/19 din 18.10.2019, 

adoptată în privinţa sa; 

– A menține Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/19 din 18.10.2019, de 

aplicare în privința procurorului în Procuratura raionului Strășeni, Elena Pruneanu a sancțiunii 

disciplinare – mustrare. 

 

Subiectul 3 - Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor. Raportor – domnul Constantin Șușu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a menționat că prin hotărârea nr.4/1 

din 07.05.2019 Consiliul Institutului Național al Justiției a  validat rezultatele examenelor 

pentru candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă. Potrivit anexei nr.2 a 

Hotărârii de referință, examenul a fost promovat de către 27 de candidați. 

La data de 20 mai 2019 Aparatul Consiliului a anunțat recepţionarea dosarelor 

candidaţilor la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat examenul 

în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei în anul 2019 și care întrunesc condiţiile prevăzute de 

art.20 alin.(1) si (2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în scopul înscrierii acestora 

în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror, fiind stabilită data de 

7 iunie 2019 – termenul limită pentru depunerea dosarelor.  

În termenul indicat Aparatul a înregistrat dosarele a 26 de candidați la funcția de 

procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat examenul în cadrul INJ în anul 2019. 

 Subsidiar, au fost înaintate cereri de înscriere în Registru din partea a doi candidați la 

funcția de  procuror în temeiul vechimii în muncă, care au susținut examenul de calificare în 

anul 2018 – Sergiu Carmanschi și Andrei Scripcenco și a unui absolvent al Institutului 

Național al Justiției, promoția anului 2019, Ion Sprânceană. 

Astfel, urmare a examinării dosarelor de concurs și a efectuării tuturor exerciţiilor de 

analiză şi control, menite să asigure proceduri de selecţie obiective, Aparatul Consiliului a 

constatat că 22 de candidați au depus dosare complete și i-a înscris în Registrul candidaților 

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

procuratura teritorială. 
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 Concomitent, pentru a asigura continuitatea procedurilor relevante, sunt reținute 

prevederile normative din pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

potrivit cărora candidaţii înscrişi în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante 

de procuror urmează să fie ulterior evaluaţi de către Colegiul pentru selecţia şi cariera 

procurorilor. 

Drept consecință, urmează a se decide asupra transmiterii dosarelor complete ale 

candidaților vizaţi în Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, în scopul efectuării 

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 a 22 de dosare de concurs ale candidaților la funcția de 

procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror, 

Lista candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială după cum urmează: 

- Dumitru Cuciaș (94 puncte), Dragoș Mămăligă (92 puncte), Vasile Șeremet (92 

puncte), Teodor Codreanu (92 puncte), Ion Sprînceană (91 puncte), Ivan Burlacu (89 puncte), 

Olesea Dobrovolschi (85 puncte), Octavian Căinăreanu ( 84 puncte), Igor Garaba (83 puncte), 

Valerii Țurcanu (83 puncte), Rodica Camenșcic (82 puncte), Tatiana Țurcanu (81 puncte), 

Anna Malencaia (80 puncte), Aliona Frunză (79 puncte), Ion Cojocaru (75 puncte), Igor 

Rotaru (74 puncte), Sergiu Carmanschi (74 puncte); Victor Vremea (71 puncte), Andrei 

Scripcenco (71 puncte); Ina Palamarciuc (71 puncte), Natalia Taban (68 puncte), Stela 

Malanciuc (66 puncte).  

– A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele candidaților 

Dumitru Cuciaș, Dragoș Mămăligă, Vasile Șeremet,  Teodor Codreanu, Ion Sprînceană, Ivan 

Burlacu, Olesea Dobrovolschi, Octavian Căinăreanu, Igor Garaba, Valerii Țurcanu, Rodica 

Camenșcic, Tatiana Țurcanu, Anna Malencaia, Aliona Frunză, Ion Cojocaru, Igor Rotaru, 

Sergiu Carmanschi, Victor Vremea, Andrei Scripcenco, Ina Palamarciuc, Natalia Taban, Stela 

Malanciuc, pentru organizarea procedurilor de selecție.  

 

Subiectul 4 - Evaluarea  etapei  de  recepționare  a  dosarelor  de  concurs  depuse  în  

cadrul concursurilor anunțate pentru suplinirea unor funcții de procuror. Raportor – doamna 

Lilia Mărgineanu. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a expus că prin Hotărârea nr.1-

126/2019 din data de 19.11.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concursuri între 

procurori, pentru completarea mai multor funcții vacante de:   

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (6 unități); 

-  procuror în Procuratura Anticorupție (1 unitate); 

-  procuror în Procuratura raionului Ștefan-Vodă (1 unitate). 

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

pentru data de 29.11.2019, inclusiv.   

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

unui singur candidat, Sergiu Railean, procuror în Procuratura raionului Rîșcani, care a aplicat 
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la o funcție de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale. 

Având în vedere că accederea în funcția de procuror în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale se circumscrie procedurii de promovare, Consiliul 

urmează a se pronunța asupra admisibilității cererii depuse și, după caz, va decide remiterea 

acesteia Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

Astfel, s-a stabilit că procurorul Sergiu Railean a fost evaluat de către Colegiul de 

evaluare a performanțelor procurorilor, fiindu-i acordat calificativul „foarte bine”(84,2). 

Ulterior, în baza cererii, procurorul Sergiu Railean a fost înscris în Registrul 

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

promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală. 

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

concluzie formulată în certificatul medical privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei 

de procuror, eliberat de Comisia pentru verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia 

de procuror şi a procurorilor în funcţie, și întrunește condițiile prevăzute de art.20 alin.(41) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - vechimea în funcția de procuror de cel puțin cel 

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

Pe cale de consecință, cererea procurorului Sergiu Railean urmează a fi remisă 

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

pentru care a aplicat. 

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

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a unei funcții 

vacante de procuror în Procuratura Anticorupție și a unei funcții de procuror în Procuratura 

raionului Ștefan-Vodă nu a fost depusă nici o cerere, circumstanță care, de jure, atrage 

necesitatea declarării încheierii concursului, pentru aceste funcții, prin nerealizare. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor cererea și dosarul de 

participare la concurs al procurorului în Procuratura raionului Rîșcani, Sergiu Railean pentru 

evaluare conform criteriilor stabilite corespunzător funcției la care candidează; 

– A declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-126/2019 

din data de 19.11.2019, în partea ce ține de ocuparea a cinci funcții vacante de procuror în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a unei funcții 

vacante de procuror în Procuratura Anticorupție și a funcției vacante de procuror în 

Procuratura raionului Ștefan-Vodă, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de candidați. 

 

Subiectul 5 - Avizarea proiectului bugetului Procuraturii Generale pentru anul 2020.  

Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a solicitat invitarea șefului 

Direcției finanțe și administrare a Procuraturii Generale, care va prezenta proiectul de buget, 

întrucât nu a participat nemijlocit la elaborarea acestuia. 

În sală a fost invitată doamna Cristina Vataman, șef al Direcției finanțe și administrare 

a Procuraturii Generale. 
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Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a oferit cuvântul doamnei Cristina 

Vataman. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Cristina Vataman a prezentat proiectul bugetului 

Procuraturii pentru anul 2020, elaborat în baza prevederilor art.51 din Legea finanţelor publice 

şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. 

Potrivit informației prezentate, bugetul Procuraturii pentru anul 2020 este planificat în 

suma totală de 349119,3 mii lei, distribuite conform calculelor în felul următor: cheltuieli de 

personal - 307542,00 mii lei ceea ce constituie 81% din buget; bunuri si servicii - 21370,20 

mii lei ( 6,12%); prestaţii sociale -3694,9 mii lei; mijloace fixe - 12945,00 mii lei (3,7%); 

stocuri de materiale circulante - 3567,20 mii lei (1%). 

În continuare, șeful Direcției finanțe și administrare a răspuns la întrebările formulate 

de președintele Consiliului și de membrii acestuia: doamna Inga Furtună și domnul Dumitru 

Pulbere. 

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 aviza, de principiu, proiectul bugetului Procuraturii pentru anul 2020, conform 

anexei la prezenta hotărâre, ținând cont de recomandările formulate de Consiliul Superior al 

Procurorilor; 

– A expedia hotărârea Procurorului General, pentru procedurile de gestionare a 

finanțelor publice. 

 

Subiectul 6 - Examinarea proiectului Planului modular de formare continuă a 

judecătorilor și procurorilor   și   a   proiectului   Planului   modular   de   formare   continuă   

a consultanților procurorilor pentru anul 2020. Raportor – doamna Inga Furtună. 

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

Superior al Procurorilor se află pentru examinare, demersul parvenit de la Institutul Național 

al Justiției cu solicitarea avizării  planului de formare continuă a procurorilor în funcţie, 

precum și a planulului de formare continuă a consultanților procurorilor. 

Se notează că, proiectul planului modular nu conține instruiri privind particularitățile 

investigațiilor financiare paralele, care, în opinia Consiliului Superior al Procurorilor, sunt 

relevante perfecționării profesionale a procurorilor.   

În egală măsură, se consemnează și importanța seminarelor ce vizează aplicarea 

normelor Codului administrativ. Potrivit planului propus de Institut, aceste instruiri vizează 

doar judecătorii. Având în vedere faptul că și procurori au activități aferente acestei proceduri, 

este necesar a-i include în calitate de beneficiari ai cursului împreună cu judecătorii. 

Pe cale de consecință, se exprimă opinia asupra importanței identificării posibilităților 

de includere a acestor tematici în modulele de formare continuă a procurorilor pentru anul 

2020. 

Se constată că există un domeniu de interes legat de instruirea  privind  modul  de  

utilizare de către consultanți a programului E-Dosar. Având în vedere importanța acestui curs 

pentru dezvoltarea profesională a consultanților procurorilor, se insistă asupra continuării 

dialogului pentru identificarea  posibilităților tehnice  de asigurare a acestei instruiri.  

În concluzie, analizând proiectul planului modular de formare continuă a judecătorilor 

și procurorilor pentru anul 2020 și proiectul planului modular de formare continuă a 
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consultanților procurorilor pentru anul 2020, se constată că se justifică avizarea de principiu a 

acestora, cu recomandările menționate supra. 

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, de principiu, proiectul Planului modular de formare continuă a judecătorilor 

și procurorilor pentru anul 2020, în partea ce ține de formarea continuă a procurorilor, 

prezentat de Institutul Național al Justiției, cu recomandările formulate de Consiliul Superior 

al Procurorilor; 

– A aviza, de principiu, proiectul Planului modular de formare continuă a consultanților 

procurorilor pentru anul 2020, cu recomandările formulate de Consiliul Superior al 

Procurorilor. 

– A transmite hotărârea Institutului Național al Justiției pentru utilizare în cadrul 

procedurilor de aprobare a planului modular de formare continuă a judecătorilor și procurorilor 

pentru anul 2020 și a planului modular de formare continuă a consultanților procurorilor pentru 

anul 2020. 

 

Subiectul 7 - Demersul de suspendare din funcție a unui procuror. Raportor – domnul 

Alexandr Stoianoglo. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a solicitat examinarea 

demersului său în ședință închisă, întrucât sunt vizate informații referitor la o cauză penală 

aflată spre examinare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a supus votului propunerea 

raportorului de a examina subiectul respectiv în ședință închisă. 

Cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A examina demersul de suspendare din funcție a unui procuror, 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 său prin 

care solicită acordul Consiliului Superior al Procurorilor în vederea suspendării din funcție a 

procurorului Nicolae Chitoroagă. 

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

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

Chitoroagă în perioada deținerii mandatelor de conducere a subdiviziunilor Procuraturii. 

În acest sens s-a menționat că procurorului Nicolae Chitoroagă i-a fost înaintată 

acuzarea pentru comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită în variantă agravată, iar pe caz se 

efectuează în continuare cercetările necesare, pentru stabilirea adevărului și asigurarea 

examinării complete și obiective a tuturor circumstanțelor. 

Respectiv, în opinia autorului demersului, suspendarea lui Nicolae Chitoroagă din 

funcția de procuror este necesară, în vederea evitării folosirii funcției deținute pentru 

obstrucționarea procesului de administrare a probelor și în scopul asigurării 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 de disciplină și etică a domnului Nicolae Chitoroagă. 
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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 admite demersul Procurorului General și a elibera acordul în vederea suspendării 

din funcţia de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, a domnului Nicolae Chitoroagă;  

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

din funcție a procurorului Nicolae Chitoroagă; 

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

anexare la cauza penală, iar domnului Nicolae Chitoroagă pentru informare; 

– A constata încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică al 

domnului Nicolae Chitoroagă; 

– A stabili că următoarea ședință a Colegiului de disciplină și etică va fi convocată de 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

Diverse  

În sală este invitat domnul Lilian Cociu, care nu a înaintat careva cereri de recuzare. 

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

Superior al Procurorilor se află spre examinare demersul domnului Lilian Cociu, prin care se 

solicită modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-28/17 din 09.03.2017 

de suspendare a sa din funcția de procuror, prin excluderea sintagmei „până la rămânerea 

definitivă a hotărârii în cauza respectivă” pentru înlăturarea discordanțelor dintre hotărârea 

respectivă a Consiliului, pe de o parte, și prevederile art.55 alin.(1) și alin.(4) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură și sentința Judecătoriei Chișinău din 07.10.2019, pe de altă 

parte. 

La 07.10.2019 Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a adoptat în privința domnului 

Lilian Cociu o sentință de achitare. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Lilian Cociu a solicitat examinarea demersului său în 

ședință închisă, dat fiind faptul că urmează să prezinte careva date cu caracter personal și este 

vizat un dosar penal în privința unei alte persoane care ar putea influenta atât situația acesteia, 

cât și a sa. 

Președintele Consiliului a supus votului solicitarea domnului Lilian Cociu de a examina 

demersul său în ședință închisă. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A examina demersul domnului Lilian Cociu în ședință închisă. 

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

Procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Lilian Cociu a invocat că decizia Consiliului Superior 

al Procurorilor în partea ce ține de termenul suspendării sale din funcția de procuror și anume, 

până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă, este contrară Legii nr.3/2016 și 

dispozitivului sentinței Judecătoriei Chișinău din 07.10.2019. 

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:  



15 

 

– A amâna pronunțarea pe marginea demersului domnului Lilian Cociu pentru o altă 

ședință a Consiliului Superior al Procurorilor, cu invitarea suplimentară a solicitantului. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat despre demersul unor 

magistrați din cadrul Judecătoriei Chișinău, cu sediul Ciocana, în care se invocă că o bună 

parte a magistraților din cadrul acestei judecătorii sunt vizați în mai multe procese penale, 

aflate spre examinare la Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție sau Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate sau Cauze Speciale. Astfel, procesele penale 

pornite împotriva lor le consideră ca fiind ilegale, menite să pună presiune asupra lor. Situația 

creată afectează serios independența, imparțialitatea judecătorului și înfăptuirea actului de 

justiție. 

În respectiva adresare, plasată în diferite surse mass-media și înregistrată la Aparatul 

Consiliului, nu este descris nici un caz concret ce ar demonstra cele invocate, precum și nu 

este identificat nici un procuror sau judecător, cu specificarea in concreto a cauzelor penale 

sau alte date relevante, care ar demonstra nemijlocit pretențiile aferente subiectului examinat. 

Având în vedere cele relatate, președintele Consiliului a propus de a lua act de adresarea 

respectivă și pentru  demararea unui eventual control, de a o remite spre examinare 

Procurorului General, potrivit competențelor departamentale. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A DECIS:  

–   A lua act de adresarea magistraților din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana; 

–  A remite Procurorului General, adresarea magistraților din cadrul Judecătoriei 

Chișinău, sediul Ciocana, pentru organizarea examinării acesteia potrivit competențelor 

departamentale. 

 

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 
 
 

 
 


