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PROCESUL-VERBAL nr.14
al şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor
din 14 septembrie 2016
(Întocmit în conformitate cu Ordinul Procurorului General nr. 320/9 din 29.12.2004 cu privire la
aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în Procuratura
Generală, anexa nr. 7 la pct.5.5.1)

Total membri ai Consiliului Superior al Procurorilor - 11
Au participat - 9
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
1. Mircea ROŞIORU
2. Vladimir CEBOTARI
3. Victor MICU
4. Vasili Stoinov
5. Eduard MAŞNIC
6. Ghenadie FORTUNA
7. Igor HADÎRCĂ
8. Remus MOROZ
9. Alexandru MARIŢ

- Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor, şef al
Direcţiei judiciare;
- Ministru al Justiţiei
- Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii;
- procuror-adjunct interimar al procurorului-şef al
Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate
şi Cauze Speciale;
- procuror al sect.Buiucani, mun.Chişinău;
- lector superior, USM;
- conferenţiar universitar, USM;
- procuror al raionului Hînceşti;
- conferenţiar universitar; USEM;

Absenți:
10. Viorel TUREAC
11. Ruslan POPOV
12.

- procuror al mun.Bălţi;
- procuror al sect.Ciocana, mun.Chişinău.
- Procuror General.
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A prezidat şedinţa: Mircea Roşioru, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor
Secretarul ad-hoc al şedinţei: Svetlana Catană
Dl M.Roşioru anunţă ordinea de zi.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor. Raportor domnul Mircea Roşioru
2. Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică a Procuraturii și Consiliului
Superior al Procurorilor pentru anii 2016-2020.Raportor - domnul Ruslan Popov
3. Cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016 în privința
dlor Ion Mîrza, adjunctul procurorului raionului Şoldăneşti, şi Vladimir Erhan, procurorul în
procuratura raionului Şoldăneşti. Raportor - domnul Eduard Mașnic
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi activitatea Colegiului de
disciplină şi etică. Raportor - domnul Remus Moroz
5. Cu privire la coordonarea proiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de
judecător şi procuror în perioada 1 octombrie 2016 - 31 martie 2018. Raportor - domnul Vasile
Stoinov

La propunerea Preşedintelui Consiliului, membrii prezenţi au aprobat prin vot
unanim agenda ședinței.
1. S-A EXAMINAT punctul 1 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea
Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor.
Raportor – domnul Mircea Roșioru
A LUAT CUVÎNTUL: Dl.M.Roșioru, care a comunicat că, în şedinţa din 9 iunie
2016, prin Hotărârea nr.12-173/16 Consiliul a constituit grupul de lucru pentru
elaborarea proiectului Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor. Grupul a
fost format din membri ai Consiliului și din reprezentanți ai societății civile și
partenerilor de dezvoltare.
La 01.08.2016 a intrat în vigoare Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură. Potrivit art.98 alin.(11) din lege, în scopul implementării prevederilor
acesteia, Consiliul Superior al Procurorilor „va adopta actele normative prevăzute de
legea menționată, va aduce actele sale normative în concordanţă cu legea şi va asigura
publicarea acestora pe pagina web oficială a Procuraturii Generale”.
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor este actul determinant care
urmează să stabilească modul de organizare, funcționare și realizare a competențelor
Consiliului Superior al Procurorilor.
În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3 din 25.02.2016
cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor elaborează şi aprobă
regulamentele privind activitatea sa, privind funcţionarea colegiilor sale şi alte
regulamente care îl vizează.
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Ulterior, dl M.Roşioru a prezentat proiectul Regulamentului Consiliului Superior
al Procurorilor.
Urmare a examinării proiectului, ținînd cont de propunerile și amendamentele
înaintate, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a aproba Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, cu cele 3 anexe,
textul căruia constituie parte integrantă a prezentei hotărîri;
- a asigura publicarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor pe
pagina web oficială a Procuraturii Generale;
- Regulamentul, cu excepțiile înserate la capitolul Dispoziții finale și tranzitorii,
intră în vigoare din momentul publicării pe pagina web oficială a Procuraturii Generale.
2. S-A EXAMINAT punctul 2 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea
Programului de Dezvoltare Strategică a Procuraturii și Consiliului Superior al
Procurorilor pentru anii 2016-2020.
Raportor – domnul Mircea Roşioru
A LUAT CUVÎNTUL: Dl.M.Roșioru, care a comunicat că, potrivit art.70 alin.(1)
lit s) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al
Procurorilor participă la elaborarea planurilor de dezvoltare strategică a Procuraturii.
Eelaborarea Programului de Dezvoltare Strategică a Procuraturii și Consiliului
Superior al Procurorilor pentru anii 2016-2020 a fost iniţiat doi ani în urmă de către
Asociaţia Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii ( ABA ROLI
Moldova). Prin ordinul Procurorului General au fost delegaţi 10 procurori, inclusiv
membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, care au participat la 8-10 şedinţe, în
cadrul cărora s-a discutat fiecare capitol în parte. În final avem definitivat acest
Program. Iniţial era prevăzut pentru perioada de 2016-2018, ulterior s-a decis a-l
extinde pînă în anul 2020. Din discuţiile cu donatorii, după aprobarea Programului de
CSP, acesta urmează a fi aprobat şi de către Procurorul General şi pus ulterior în
executare.
Programul este elaborat în conformitate cu recomandările formulate în Ghidul
pentru elaborarea Programelor de Dezvoltare Strategică și Metodologia de elaborare a
programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.176 din 22.03.2011 şi urmărește eficientizarea
activităţii Procuraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, prin identificarea
obiectivelor strategice şi planificarea instrumentelor necesare de realizare a acestora,
identificarea necesarului de capacităţi şi propunerea unei dezvoltări continui a acestor
capacităţi.
Dl Mircea Roşioru a solicitat propuneri de modificare şi a specificat că Programul
este unul flexibil, în el fiind posibilă operarea de modificări sau, după caz, completări
ale obiectivelor sau acțiunilor necesar a fi întreprinse.
A LUAT CUVÎNTUL: Dl V.Cebotari, care a menţionat că în textul Programului nu
este reglementată procedura de evaluare a procurorilor, or, această acţiune trebuie să fie
inclusă măcar la prima etapă.
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A LUAT CUVÎNTUL: Dl M.Roşioru, care a confirmat că această măsură nu se

regăseşte în Program, într-adevăr ar fi benefic să fie inclusă, urmează doar să-i fie găsit
locul potrivit.
În cadrul discuţiilor membrii au acceptat stabilirea unui termen de 3 ani în care
să fie evaluaţi toţi procurorii.
A LUAT CUVÎNTUL: Dl M.Roşioru, care a propus să fie aprobat Programul de
Dezvoltare Strategică a Procuraturii și Consiliului Superior al Procurorilor pentru anii
2016-2020 şi ulterior să-l remitem Procurorului General.
În rezultatul procedurii de votare Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a aproba Programul de dezvoltare strategică a Procuraturii și Consiliului
Superior al Procurorilor pentru anii 2016-2020;
- a dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor monitorizarea
realizării Programului de dezvoltare strategică a Procuraturii și Consiliului Superior al
Procurorilor pentru anii 2016-2020, pe dimensiunea Consiliului.
3. S-A EXAMINAT punctul 3 din ordinea de zi: cu privire la validarea
hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016 în privința dlor Ion Mîrza,
adjunctul procurorului raionului Şoldăneşti şi Vladimir Erhan, procuror în procuratura
raionului Şoldăneşti.
Raportor – domnul Eduard Maşnic
A LUAT CUVÎNTUL: Dl.Ed.Maşnic, care a comunicat că procedură disciplinară
în privinţa dlor Ion Mîrza, adjunctul procurorului raionului Şoldăneşti şi Vladimir
Erhan, procuror în procuratura aceluiaşi raion, a fost intentată de către Secția securitate
internă a Procuraturii Generale.
Colegiul disciplinar a constatat că procurorii V.Erhan şi I.Mîrza, contrar
cerinţelor art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură nr.294-XVI din 25.12.2008;
pct.6.1.1 din Codul de etică şi de conduită al procurorului, şi-au îndeplinit
necorespunzător obligaţiile de serviciu şi a decis sancţionarea disciplinară a acestora cu
mustrare aspră şi cu mustrare.
Încălcările reținute de către Colegiul disciplinar constau în lăsarea în nelucrare a
unei cauze penale și, corespunzător, adoptarea unei hotărîri fără a realiza o anchetă
eficientă într-o altă cauză penală: tentativă de omor, respectiv raport sexual cu o
persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani.
A LUAT CUVÎNTUL: Dl M.Roşioru, care a specificat că, potrivit art.82 alin.(2)
lit.d) din Legea nr.294 din 25.12.2008 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al
Procurorilor validează Hotărîrile Colegiului disciplinar, iar noua lege prevede că
Hotărîrile Colegiilor din subordinea Consiliului devin executorii în termen de 5 zile
lucrătoare de la data pronunțării acestora, dacă nu au fost contestate.
În conformitate cu prevederile art.98 alin.(8) al Legii nr.3 din 25.02.2016 cu
privire la Procuratură, procedurile disciplinare, pendinte la ziua intrării în vigoare a
prezentei legi (adică la 01.08.2016), se examinează în continuare conform prevederilor
prezentei legi. Acţiunile întreprinse şi actele încheiate în conformitate cu Legea nr.294XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură se consideră valabile. În partea ce
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ţine de termenul de tragere la răspundere disciplinară pentru faptele comise pînă la
intrarea în vigoare a prezentei legi, se aplică prevederile prezentei legi.
Deci, se consideră caducă acțiunea de validare a acestei hotărîri, dar, putem să ne
expunem asupra datei de la care aceasta generează efecte juridice. Procurorii V.Erhan şi
I.Mîrza au luat cunoștință de această hotărîre la data de 24.08.2016, deci, se consideră
că aceasta produce efecte juridice din data de 6 septembrie 2016. Hotărîrea nu a fost
contestată.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a lua act de necontestarea Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din
15.07.2016 adoptată în privinţa dlor Ion Mîrza, adjunctul procurorului raionului
Şoldăneşti şi Vladimir Erhan, procuror în procuratura raionului Şoldăneşti.
- a considera că Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016
produce efecte juridice din data de 6 septembrie 2016.
4. S-A EXAMINAT punctul 4 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi activitatea Colegiului de disciplină şi etică.
Raportor –domnul Remus Moroz
A LUAT CUVÎNTUL: Dl.R.Moroz, care a comunicat că Regulamentul privind
modul de organizare și de funcționare a Colegiului de disciplină şi etică este actul
departamental care stabileşte modul de organizare, funcționare și realizare a
competențelor Colegiului de disciplină şi etică.
La 01.08.2016 a intrat în vigoare Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură. În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3 din
25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor elaborează şi
aprobă inclusiv regulamentele privind funcţionarea colegiilor sale.
A LUAT CUVÎNTUL: Dl M.Roşioru, care a menţionat că prin Hotărârea
Consiliului nr.12-173/16 din 09.06.2016, a fost constituit grupul de lucru pentru
elaborarea proiectului Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a
Colegiului de disciplină şi etică, grup format atît din membri ai Consiliului, ai
Colegiului, cît și din reprezentanți ai societății civile și partenerilor de dezvoltare.
Dl Remus Moroz a prezentat succint proiectul Regulamentului. Membrii prezenţi
au înaintat unele propuneri și amendamente.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a aproba Regulamentul privind modul de organizare și funcționare a
Colegiului de disciplină şi etică;
- a asigura publicarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare
a Colegiului de disciplină şi etică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale.
5. S-A EXAMINAT punctul 5 din ordinea de zi: cu privire la coordonarea
proiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror
în perioada 1 octombrie 2016 - 31 martie 2018.
Raportor - domnul Vasile Stoinov
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A LUAT CUVÎNTUL: Dl.V.Stoinov, care a menţionat că

Planul de formare
iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător în perioada 1 octombrie 2016
– 31 martie 2018 prevede cadrul şi formatul procesului de instruire iniţială a
candidaţilor şi care urmează a fi implementat în perioada de studii 1 octombrie 2016 –
31 martie 2018
Potrivit art.70 alin.(1) lit.l) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior
al Procurorilor examinează şi prezintă opinii asupra planurilor de învăţămînt pentru
cursurile de formare iniţială şi continuă din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
Totodată, potrivit Legii nr.152 din 08.06.2006, Planul de formare iniţială a
candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror se aprobă de către Consiliul Institutului
Naţional al Justiţiei, după coordonarea acestuia, în prealabil, inclusiv cu Consiliul
Superior al Procurorilor.
A LUAT CUVÎNTUL: Dl M.Roşioru, care a specificat că Planul se axează pe noile
competenţe ale Procuraturii, perioada de practică a rămas de 6 luni, pentru examene se
propune aceeaşi perioadă. D-lui a propus avizarea planului.
În rezultatul procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a coordona proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de
judecător şi procuror în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018, elaborat de
Institutul Naţional al Justiţiei;
- a expedia hotărîrea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, pentru
informare.
Dl M.Roşioru a anunţat şedinţa închisă.
Preşedintele şedinţei

/semnat/

Secretarul ad-hoc al şedinţei

/semnat/

Mircea Roşioru
Svetlana Catană
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