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PROCESUL-VERBAL nr. 4 

al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 05.03.2020 
(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. 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. Ion GUCEAC – Profesor universitar, academician, doctor habilitat  în drept 

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

10. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională 

din Moldova, doctor în drept 

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

12. Emanoil PLOȘNIȚA – Președintele Uniunii Avocaților din Moldova 

Absenți: 

13. Fadei NAGACESCHI – Ministru al Justiției 

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.     

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. 
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Totodată, s-a menționat că lucrările de secretariat a ședinței vor fi asistate de către 

doamna Diana Lupașcu, șef al secției legislație și documentare și de către doamna Irina 

Lupașco, specialist superior în cadrul aceleași secții.  

În continuare secretarul ședinței, doamna Irina Lupașco, a adus la cunoștință 

subiectele incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, depusă de procurorul 

Roman Recean (Hotărârea CDE nr.3-90/19 din 24.01.2020). 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, depusă de procurorul 

Aurel Postica (Hotărârea CDE nr.3-92/19 din 24.01.2020). 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

3. Avizul Consiliului Superior al Procurorilor privind numărul de locuri pentru 

concursul de admitere la INJ. 

Raportor – doamna  Lilia Mărgineanu 

 

4. Demersul de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo 

 

5. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursului anunțat prin 

Hotărârea CSP nr.1-11/2020 din 30.01.2020.   

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

6. Diverse. 

 

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 anunțate. 

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

Procurorilor a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 05.03.2020 

potrivit proiectului ordinii de zi anunțate. 

 

S-A EXAMINAT: 

 

Subiectul 1- Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

depusă de procurorul Roman Recean (Hotărârea CDE nr.3-90/19 din 24.01.2020). 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

Doamna Angela Motuzoc a anunțat că urmează continuarea examinării acestui 

subiect, care va avea loc în continuare în ședință închisă.  

În sală au fost invitați procurorul Roman Recean și domnul Vasile Godoroja, 

inspector din cadrul Inspecției procurorilor. 
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În continuare, membrii Consiliului domnul Constantin Șușu și domnul Dumitru 

Pulbere i-au adresat procurorului Roman Recean careva întrebări de concretizare, pe 

marginea speței în cauză. 

A LUAT CUVÂNTUL: procurorul Roman Recean a argumentat cele expuse în 

contestație și a continuat susținerea aceleiași poziții. 

După sesiunea de întrebări vizavi de subiectul examinat, Președintele Consiliului 

Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

Urmare a procedurii de deliberare, cu votul membrilor Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A admite contestaţia procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul 

Rîșcani, Roman Recean, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-90/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa. 

– A casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-90/19 din 24.01.2020, cu 

pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a comunicat decizia în prezența 

procurorului Roman Recean și a inspectorului Vasile Godoroja. 

 

Subiectul 2 - Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

depusă de procurorul Aurel Postica (Hotărârea CDE nr.3-92/19 din 24.01.2020). 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

Doamna Angela Motuzoc a adus la cunoștință participanților că la examinarea 

acestui subiect, Consiliul urmează să rămână în deliberare și să se pronunțe asupra 

contestației în speță.  

Urmare a procedurii de deliberare, cu votul membrilor Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT: 

– A admite, din alte motive, contestaţia procurorului în Procuratura raionului 

Căușeni, Aurel Postica, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-92/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa și a casa hotărârea Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, cu pronunţarea unei noi hotărâri. 

– A sista procedura disciplinară în partea ce ține de abaterea disciplinară, 

prevăzută de art.38 lit.e) a Legii cu privire la Procuratură, din motivul expirării termenului 

de tragere la răspundere disciplinară. 

– A aplica în privința procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Aurel 

Postica, sancțiunea disciplinară - avertisment, în partea ce ține de abaterea disciplinară 

prevăzută de art.38 lit.a) a Legii cu privire la Procuratură. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a comunicat decizia în prezența 

procurorului Aurel Postica și a inspectorului Vasile Godoroja. 

 

Subiectul 3 - Avizul Consiliului Superior al Procurorilor privind numărul de locuri 

pentru concursul de admitere la INJ. Raportor – doamna Lilia Mărgineanu. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Lilia Mărgineanu a menționat că la Aparatul 

Consiliului Superior al Procurorilor a fost înregistrat demersul directorului Institutului 

Național al Justiției, Diana Scobioală, prin care se solicită  prezentarea prognozei 

referitoare la numărul de locuri ce urmează a fi scoase la concursul de admitere pentru 

formarea iniţială a procurorilor în anul 2021.  

Potrivit art.7 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(6) din Legea nr.152/2006 privind 

Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei aprobă anual, 

până la data de 31 martie, ţinând cont de mijloacele disponibile şi de propunerile 
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Consiliului Superior al Magistraturii şi ale Consiliului Superior al Procurorilor, 

numărul de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror în anul următor. Această chestiune 

este condiționată de consultarea obligatorie a opiniei Consiliului Superior al Procurorilor.  

Astfel, doamna Lilia Mărgineanu propune pentru următorul an de a fi scoate 15 

locuri la concurs pentru formarea inițială a procurilor în anul 2021. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Emanoil Ploșniță a constatat că 15 locuri este un 

număr insuficient, având în vedere statistica prezentată de către Procurorul General și 

faptul că este o insuficiență de cadre în organele procuraturii. În viziunea acestuia, 

consideră că urmează a fi scoase la concurs, un minim de 50 de locuri pentru viitori 

procurori. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a menționat că Procuratura 

are nevoie de colaboratori noi, însă nu sunt suficiente locuri pentru a încadra atâtea 

persoane în câmpul muncii. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a remarcat că conform statelor 

de personal există 720 locuri pentru procurorii în întreaga țară. Respectiv, în prezent 

există 9 locuri permanente care urmează a fi suplinite și 32 locuri provizorii și în acest 

caz, nu poate fi depășit numărul necesar de locuri, pentru a nu periclita activitatea 

Procuraturii. Astfel, urmează ca membrii Consiliului să aibă o previzibilitate ce ține de 

locurile care urmează a fi scoate pentru concurs în anul 2021, totodată urmează să se țină 

cont și de demisionările care au avut loc pe parcursul anilor 2017-2019, în număr de la 

27 la 34 persoane, care nu este un număr atât de mare. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo a propus să fie scoase 20 

locuri pentru concurs. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat necesitatea de a fi 

făcute anumite rezerve de state pentru anii următori, iar 15 locuri sunt insuficiente pentru 

concurs. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc stabilește că pentru a ajunge la 

un numitor comun și pentru a asigura angajarea viitorilor procurori în câmpul muncii, 

propune de a fi scoase la concurs 18 locuri. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Pulbere a susținut ideea domnului Adrian 

Bordianu de a fi făcute rezerve de locuri, pentru anii care urmează. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a propus să fie votat numărul de 

20 locuri, pentru a fi scoase la concurs pentru anul 2021. 

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 stabili 20 de locuri ce urmează a fi scoase la concursul de admitere din anul 

2021 în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pentru instruirea iniţială a procurorilor. 

– A expedia hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru 

informare. 

 

Subiectul 4 - Demersul de modificare a structurii sistemului Procuraturii. Raportor 

– domnul Alexandr Stoianoglo. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Alexandr Stoianoglo prezintă demersul de 

modificare a structurii sistemului Procuraturii și solicită exprimarea acordului de către 

Consiliul Superior al Procurorilor.  
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În susținerea demersului, domnul Stoianoglo a argumentat că operarea 

modificărilor s-a decis, în contextul art.6 din Legea nr.229/2010 privind controlul 

financiar public intern, precum și al art.11 alin.(l) lit.j) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, potrivit căruia  ,,Procurorul General organizează şi implementează sistemul 

de management financiar şi control intern şi poartă răspundere managerială pentru 

administrarea bugetului instituţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune”.  Totodată 

a menționat că această acțiune se impune pentru asigurarea atingerii obiectivelor 

instituţiei Procuraturii, ce se referă la menținerea şi consolidarea managementului 

financiar şi bugetar al instituției, conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările 

interne.   

Alte obiecții sau propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

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

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– A exprima acordul pentru efectuarea modificărilor propuse de Procurorul 

General, Alexandr Stoianoglo, la Ordinul nr.681-p din 15.06.2017, privind structura  

internă, reședințele și statele de personal al sistemului Procuraturii și a stabili trecerea 

Direcţiei finanţe şi administrare, cu toate secţiile şi personalul respectiv, precum şi a 

Secţiei resurse umane din subordinea Aparatului Procuraturii Generale în subordinea 

directă a Procurorului General, astfel încât Aparatul Procuraturii Generale, va include 

Secția relații publice și Secția secretariat, petiții și audiență. 

– A transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare.  

 

Subiectul 5 - Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul 

concursului anunțat prin Hotărârea CSP nr.1-11/2020 din 30.01.2020.   Raportor – 

doamna Angela Motuzoc. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că în urma 

concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-11/2020 din 30.01.2020 și potrivit informației 

acumulate în acest sens, pusă la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, în 

termenul stabilit, pentru suplinirea funcțiilor de procurori-șefi ai procuraturilor teritoriale, 

au depus cereri de participare la  concursul în speță următorii procurori: Banaru Anatolie, 

Trocin Eugeniu, Tureac Viorel, Baidaus Valentin, Guzic Vladislav și Cebotari Vitali, 

pentru funcțiile scoase la concurs.  

Astfel, în urma derulării procedurilor ce preced transmiterea către Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor a dosarelor procurorilor care candidează pentru funcția de 

procuror conducător, se rețin următoarele informații cu caracter general, relevante la 

această etapă: toți candidați au fost evaluați de către Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor, obținând calificativul - „foarte bine”; sunt apți din punct de 

vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror, concluzie formulată în 

certificatele medicale privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror, 

eliberate de Comisia pentru verificarea stării de  sănătate a candidaţilor la funcţia de 

procuror şi a procurorilor în funcţie; candidați întrunesc condiția prevăzută de art.20 

alin.(4) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură -  vechimea în funcția de procuror 

de cel puțin 4 ani. 

Potrivit informației prezentate de Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, 

candidații au întrunit și condiția înscrierii, în termenul stabilit, în Registrul candidaţilor 
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pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcţia 

de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef în procuratura teritorială.   

Pe cale de consecință, cererile procurorilor Anatolie Banaru, Eugeniu Trocin, 

Viorel Tureac, Vasile Ciubotaru, Valentin Baidaus, Vladislav Guzic, Vitali Cebotari  

urmează a fi remise Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare în 

cadrul concursurilor la care au aplicat. 

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 transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform  criteriilor stabilite, corespunzător  concursurilor în care candidează, cererile și 

dosarele de participare ale următorilor procurori:  

– Anatolie Banaru și Eugeniu Trocin, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni; 

–Viorel Tureac și Eugeniu Trocin, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia; 

–Vasile Ciubotaru, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Telenești; 

–Valentin Baidaus, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Florești; 

–Vladislav Guzic și Eugeniu Trocin, în cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă; 

–Vitali Cebotari, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Cahul. 

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

11/2020 din 30.01.2020, în partea ce ține de ocuparea unei funcții de procuror în 

Procuratura de circumscripție Chișinău și a unei funcții de procuror în Procuratura 

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

 

Diverse - Prezentarea proiectului vizând modificarea Regulamentului cu privire la 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a 

procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a prezentat proiectul cu privire 

la modificarea Regulamentului cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor. Ulterior prezentării 

proiectul a solicitat colegilor, membrilor Consiliului Superior al Procurorilor de a aduce 

careva aport la acest proiect și de a înainta anumite sugestii sau rectificări, prin 

intermediul poștei electronice. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a propus ca fiecare dintre 

membrii Consiliului Superior al Procurorilor să vină cu propunerile, inclusiv solicitarea 

opiniilor din partea Colegiilor vizate, pentru ca ulterior să fie discutate într-un grup de 

lucru. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a menționat că este de acord cu 

acordarea unui termen pentru pregătire, având în vedere că subiectul ce vitează 

integritatea procurorilor este unul intens discutat, în special în societate, de aceea acest 

subiect urmează a fi cercetat cu exigență. 
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A LUAT CUVÂNTUL: domnul Emanoil Ploșnița a susțin opinia președintelui 

Consiliului. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Ion Guceac a menționat că ar fi binevenit să fie 

studiată Legea cu privire la Procuratură și Regulamentul cu privire la Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor în paralel, 

pentru a le modifica concomitent, în dependență de subiectele vizate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Dumitru Pulbere a propus ca acest subiect să fie 

discutat concomitent cu modificarea Legii cu privire la Procuratură, pentru a soluționa 

concomitent anumite chestiuni. 

Urmare a discuțiilor, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:  

– Discutarea în grupuri de lucru modificarea Regulamentului cu privire la Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a 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 

 

 
 

 

 
 


