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PROCESUL-VERBAL nr.17
al şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor
din 27 octombrie 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 - 11
Au participat:
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
1. Mircea ROŞIORU
2. Vladimir CEBOTARI
3. Victor MICU
4. Viorel TUREAC
5. Ruslan POPOV
6. Vasili STOINOV
7. Eduard MAŞNIC
8. Ghenadie FORTUNA
9. Igor HADÎRCĂ
10. Remus MOROZ
11. Alexandru MARIŢ
Absenți:
12.

- Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor,
şef al Direcţiei judiciare;
- Ministru al Justiţiei;
- Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;
- procuror al mun.Bălţi;
- Procuror al sect.Ciocana, mun.Chişinău;
- procuror, șef-adjunct al PCCOCS;
- procuror al sect.Buiucani, mun.Chişinău;
- lector superior, USM;
- conferenţiar universitar, USM;
- procuror al raionului Hînceşti;
- conferenţiar universitar.

- Procuror General

Invitaţi: reprezentanţi ai mass-media
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A prezidat şedinţa: Mircea Roşioru, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor
Secretarul ad-hoc al şedinţei: Maria Buţura
Dl M.Roşioru anunţă că şedinţa este deschisă, publică şi va fi transmisă on-line de
postul de televiziune REALITATEA.
Dl M.Roşioru prezintă agenda zilei.
1. Cu privire la admisibilitatea prima facie a cererilor de participare la concursul pentru
selectarea candidatului la funcția de Procuror General. Raportor - domnul Mircea Roşioru
2. Cu privire la avizarea proiectului de buget al Procuraturii pentru anul 2017. Raportor - domnul
Mircea Roșioru. Invitați - domnii Eduard Harunjen și Oleg Filimon
3. Cu privire la aprobarea regulilor privind cumularea funcţiei de procuror cu activitatea
didactică şi ştiinţifică. Raportor - domnii Igor Hadîrcă și Ghenadie Fortuna
4. Cu privire la aprobarea modelului raportului privind rezultatele verificării de către Inspecția
procurorilor a sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară. Raportor - domnul
Ruslan Popov
5. Cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitali Cebotari pentru cumularea activității de
procuror cu activitatea didactică. Raportor - domnul Vasili Stoinov
6. Cu privire la aprobarea cererii procurorului Serghei Gavajuc pentru cumularea activității de
procuror cu activitatea didactică. Raportor - domnul Viorel Tureac
7. Cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitalie Ciudin pentru cumularea activității de
procuror cu activitatea didactică. Raportor - domnul Eduard Mașnic

Propuneri de modificare sau completare a agendei nu au parvenit.
Membrii prezenţi au aprobat prin vot unanim ordinea de zi.
S-A EXAMINAT punctul 1 din ordinea de zi: cu privire la admisibilitatea prima
facie a cererilor de participare la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de
Procuror General.
Raportor - domnul Mircea Roşioru
A LUAT CUVÎNTUL: Dl.M.Roșioru, care a comunicat că prin Hotărârea nr.12-234/16
din 22.09.2016 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs public pentru persoanele
care întrunesc condițiile prevăzute la art.17 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură pentru
selectarea candidatului la funcția de Procuror General. Termenul-limită de depunere a
dosarelor a fost data de 24 octombrie 2016 inclusiv. La finele zilei de 24 octombrie Consiliul a
informat mass –media că la concurs s-au înscris 6 candidaţi. Astfel, Consiliul a înregistrat
dosarele dlor Cașu Ruslan, procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău;
Garaba Iurii, adjunct al Procurorului General; Harunjen Eduard, Procuror General interimar;
Morari Viorel, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție; Popa Igor, procuror-șef al
Procuraturii municipiului Chișinău, și Serbinov Igor, adjunct al Procurorului General.
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În sala de şedinţă au fost invitaţi toţi şase candidaţi.
Dl M.Roşioru a relatat că secretariatul a solicitat două informaţii oficiale de la Inspecţia
procurorilor. Prima vizează faptul dacă cei şase candidaţi au fost verificaţi în temeiul Legii 271
din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice. Cea de
a doua –dacă în privinţa candidaţilor sunt sancţiuni disciplinare nestinse.
Conform informației oficiale furnizate de Inspecția procurorilor, domnii Iurii Garaba,
Eduard Harunjen, Viorel Morari și Igor Popa au fost verificați de către organul abilitat în
condițiile Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a
candidaţilor la funcţii publice, fapte confirmate prin avizele recepționate la datele de
21.07.2016, 13.09.2016, 18.04.2016 și 11.03.2016, corespunzător. Conform art.8 alin.(3)
coroborat cu art.5 lit.a) din Legea prenotată, persoana cu funcţie de demnitate publică care
deţine mai puţin de 5 ani de la verificarea anterioară nu este supusă verificării. Potrivit pct.8.5
al Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, actul de verificare a candidaților la
funcția de procuror este valabil timp de 2 ani. Avizele menționate supra devin parte din
dosarele candidaților Iurii Garaba, Eduard Harunjen, Viorel Morari și Igor Popa.
Potrivit informaţiei prezentate, în privința candidaților Igor Serbinov și Ruslan Cașu nu
au fost inițiate verificări în ultimii 2 ani, motiv din care lipsesc avize valabile ale autorității
competente cu privire la acești candidați. Deci, Consiliul va dispune inițierea verificării
candidaților Ruslan Cașu și Igor Serbinov conform Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008.
În conformitate cu pct.10.9 al Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor,
candidații eligibili la prima etapă sunt trimiși de Consiliu pentru a le fi verificată starea
sănătăţii. Verificarea stării de sănătate se face în conformitate cu prevederile Ordinului
Ministrului sănătății “Cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de
procuror şi a procurorilor în funcţie privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de
procuror”, act coordonat în prealabil prin Hotărârea CSP nr.12-238/16 din 29.09.2016. Astfel,
candidații se trimit de către Consiliu pentru a le fi verificată starea sănătății, urmând ca
certificatul medical să fie prezentat Consiliului de către fiecare candidat.
Dl M.Roşioru a adresat titularilor prezenţi întrebarea dacă susţin cererile de
participare la concurs şi dacă prezintă consimţământul scris pentru testarea la poligraf
conform Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul
comportamentului simulat (poligraf).
Toți candidații au susținut cererile de participare la concurs și, în vederea realizării
prevederilor art.17 alin.(7) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul a obținut acordul
scris al candidaților privind trecerea obligatorie a testării la poligraf.
Dnii Ruslan Cașu și Igor Serbinov au acceptat inițierea verificării conform Legii
nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii
publice.
În continuare preşedintele consiliului enumeră actele prezentate de candidaţi şi constată
că toate dosarele sunt complete, iar termenul de înregistrare a acestora este respectat.
Consiliul își asumă angajamentul de a realiza și prescripțiile pct.10.8 al Regulamentului,
potrivit cărora, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită pentru
depunerea actelor, pe pagina web oficială a procuraturii se publică lista candidaţilor și CV-ul,
scrisoarea de motivare şi conceptul de management şi dezvoltare instituțională a Procuraturii,
prezentate de către fiecare candidat. Astfel, Consiliul va oferi persoanelor interesate
posibilitatea ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să prezinte în scris informații despre candidaţi.
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Membrii Consiliului nu au adresat alte întrebări candidaţilor la funcţia de Procuror
General.
În final, dl M.Roşioru a dat citirii dispozitivul hotărârii Consiliului Superior al
Procurorilor nr. 12-243/16 din 27.10.2016, fiind supus votului proiectul hotărârii nr.12-243/16
din 27.10.2016, fiind.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a lua act de respectarea termenului-limită și de plenitudinea prima facie a dosarelor
candidaților Ruslan Cașu, Iurii Garaba, Eduard Harunjen, Viorel Morari, Igor Popa și Igor
Serbinov;
- a considera eligibile prima facie candidaturile domnilor Ruslan Cașu, Iurii Garaba,
Eduard Harunjen, Viorel Morari, Igor Popa și Igor Serbinov, înregistrate pentru participarea la
concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General;
- a asigura în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită pentru
depunerea actelor publicarea pe pagina web oficială a Procuraturii www.procuratura.md a
listei candidaţilor, CV-ului acestora, scrisorilor de motivare şi a conceptelor de management şi
dezvoltare instituțională a Procuraturii, prezentate de către fiecare candidat, și a oferi
posibilitate persoanelor interesate să prezinte la secretariatul Consiliului Superior al
Procurorilor (mun.Chișinău, str.Bănulescu-Bodoni, 26, bir.71) informații despre candidaţi, în
formă scrisă;
- a solicita candidaților să asigure completarea dosarelor de participare la concurs, prin
prezentarea certificatului medical, până la data de 21.11.2016, inclusiv;
- a informa toți candidații despre inițierea testării în condițiile Legii nr.269-XVI din 12
decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
- a informa candidații Ruslan Cașu și Igor Serbinov despre inițierea verificării conform
Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la
funcţii publice.
S-A EXAMINAT punctul 2 din ordinea de zi: cu privire la avizarea proiectului de
buget al Procuraturii pentru anul 2017.
Raportor - domnul Mircea Roșioru
Invitați - domnii Eduard Harunjen și Oleg Filimon
A LUAT CUVÎNTUL: dl M.Roşioru, care a oferit cuvântul domnilor Eduard Harunjen,
Procurorul General-interimar, și Oleg Filimon, şeful Direcţiei finanţe şi administrare din cadrul
Procuraturii Generale, persoanele care s-au implicat nemijlocit în elaborarea proiectului
bugetului Procuraturii pentru anul 2017.
A LUAT CUVÎNTUL: dl Oleg Filimon, care a dat citirii indicilor de bază din proiectul
bugetului şi a răspuns la întrebările dlui Vladimir Cebotari.
A LUAT CUVÎNTUL: dl Eduard Harunjen care a comunicat că anterior nu s-au planificat
bugete separate pentru procuraturile specializate, aşa cum prevede noua Lege cu privire la
Procuraturile specializate, şi că este o încercare pentru acest sistem, la care se va reveni
periodic.
Dl M.Roşioru a prezentat în cadrul şedinţei proiectul hotărârii cu privire la subiect,
considerând posibilă avizarea pozitivă a bugetului în varianta propusă.
În rezultatul procedurii de votare Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a aviza pozitiv proiectul bugetului Procuraturii pentru anul 2017;
- a expedia Hotărârea Procurorului General, pentru informare.
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S-A EXAMINAT punctul 3 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea regulilor
privind cumularea funcţiei de procuror cu activitatea didactică şi ştiinţifică.
Raportor - domnii Igor Hadîrcă și Ghenadie Fortuna
A LUAT CUVÎNTUL: dl Ig.Hadîrcă, care a comunicat că potrivit art.14 alin.(1) şi (2) al
Legii cu privire la Procuratură, funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie
publică sau privată, cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice. Regulile privind cumulul
funcţiei de procuror cu aceste activităţi se stabilesc de către Consiliul Superior al Procurorilor.
În continuare dl Ig.Hadîrcă a propus două redactări. Este vorba despre punctele 3 şi 4
din aceste reguli. Consideră că este puţin îngustat dreptul procurorilor în cazul când se indică
profesarea doar în cadrul instituţiilor cu profil juridic, deoarece sunt instituţii, sper exemplu, cu
profil economic, dar cu facultăţi sau discipline de profil juridic.
Dl Igor Hadîrcă a propus următorul amendament al pct.4: „Activitatea didactică şi/sau
ştiinţifică poate fi desfăşurată de procuror în cadrul disciplinelor de profil juridic, ceea ce va
permite procurorului să se autoperfecționeze și să-și ridice nivelul de instruire profesională.”
Punctul 3 s-a propus a-l completa cu expresia „ şi cu un contract ştiinţific.”
A LUAT CUVÎNTUL: dl M.Roşioru, care a observat că regulile sunt elaborate în
conformitate cu prevederile Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură; Codului
muncii; Codului educaţiei şi Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat
prin Hotărârea Consiliului nr.12-225/16 din 14.09.2016.
Ulterior dl Roşioru a dat citirii dispozitivul hotărârii, ținând cont de propunerile și
amendamentele înaintate.
Urmare a discuţiilor şi a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A
DECIS:
- a aproba regulile privind cumularea funcţiei de procuror cu activitatea didactică şi
ştiinţifică, conform anexei, care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.
S-A EXAMINAT punctul 4 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea modelului
raportului privind rezultatele verificării de către Inspecția procurorilor a sesizării cu privire la
fapta ce poate constitui abatere disciplinară.
Raportor - domnul Ruslan Popov
A LUAT CUVÎNTUL: dl R.Popov, care a comunicat că prin hotărârea nr.12-240/16 din
29.09.2016 Consiliul a aprobat Regulamentul privind conţinutul şi procedura de depunere a
sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror. Regulamentul constituie actul
departamental care urmărește să reglementeze condiţiile de formă şi conţinut ale sesizării cu
privire la abaterea disciplinară comisă de procuror, subiecții sesizării, precum şi procedura de
înregistrare a acesteia. Potrivit prevederilor alin.(1) şi (2) ale art.49 din Legea nr.3 din
25.02.2016 cu privire la Procuratură, după finalizarea verificării sesizării, inspectorul urmează
să remită Colegiului de disciplină şi etică decizia împreună cu raportul întocmit în baza
verificării.
Art.49 alin.(3) al Legii reglementează expres că modelul raportului privind rezultatele
verificării sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară se aprobă de către
Consiliul Superior al Procurorilor, la propunerea Colegiului de disciplină şi etică.
Colegiul de disciplină şi etică a elaborat modelul raportului şi l-a remis Consiliului
Superior al Procurorilor spre aprobare.
Ulterior, dl R.Popov a propus câteva modificări.
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În rezultatul examinării raportului, ținând cont de amendamentele formulate, Consiliul
a considerat posibilă aprobarea acestuia, în forma propusă.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a aproba modelul raportului privind rezultatele verificării sesizării cu privire la fapta
ce constituie abatere disciplinară, elaborat de către Colegiul de disciplină şi etică, conform
anexei, care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri;
- a expedia Hotărârea Inspecţiei procurorilor pentru implementare;
- a expedia Hotărârea Colegiului de disciplină şi etică, pentru informare.
S-A EXAMINAT punctul 5 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea cererii
procurorului Vitali Cebotari pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - domnul Vasili Stoinov
A LUAT CUVÎNTUL: dl V.Stoinov a comunica că Vitali Cebotari, procuror în
procuratura de circumscripţie Cahul, a depus cerere prin care solicită acordul Consiliului
Superior al Procurorilor pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică în anul
universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii de
Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul. Dl Cebotari a anexat şi orarul de desfășurare a activităţii
didactice.
Procurorul-şef interimar al Procuraturii de circumscripţie Cahul a asigurat Consiliul că
activitatea didactică a procurorului Cebotari nu va perturba activitatea subdiviziunii.
Potrivit art.14 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură procurorul poate desfăşura
activităţi didactice şi ştiinţifice.
Consider că cererea lui Vitali Cebotari este suficient probată, are suport legal și poate fi
admisă.
Dl M.Roşioru a pus la vot acceptarea cererii procurorului Vitali Cebotari.
În rezultatul procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a admite cererea dlui Vitali Cebotari;
- a propune Procurorului General interimar să dispună emiterea actului administrativ în
privinţa dlui Vitali Cebotari, procuror în procuratura de circumscripţie Cahul, privind
cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2016-2017 în
cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii de Stat “B.P.Haşdeu” din
Cahul.
S-A EXAMINAT punctul 6 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea cererii
procurorului Serghei Gavajuc pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - domnul Viorel Tureac
A LUAT CUVÎNTUL: dl V.Tureac, care a comunicat că Serghei Gavajuc, adjunctul
procurorului-şef al Procuraturii anticorupţie, a depus cerere prin care solicită acordul
Consiliului Superior al Procurorilor pentru cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în
anul universitar 2016-2017, în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Raportul
procurorului Serghei Gavajuc este coordonat cu dl Viorel Morari, procurorul-şef al
Procuraturii anticorupţie.
În rezultatul procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a admite cererea dlui Serghei Gavajuc;
- a propune Procurorului General interimar să dispună emiterea actului administrativ în
privinţa dlui Serghei Gavajuc, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii anticorupţie, privind
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cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2016-2017, în cadrul
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
S-A EXAMINAT punctul 7 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea cererii
procurorului Vitalie Ciudin pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică.
Raportor - domnul Eduard Mașnic
A LUAT CUVÎNTUL: Dl.Ed.Maşnic, care a comunicat că procurorul Vitalie Ciudin a
solicitat acordul Consiliului pentru cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică
în anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a
Universităţii de Stat “B.P.Haşdeu” din Cahul. D-lui a anexat inclusiv orarul potrivit căruia
urmează să desfășoare activitatea didactică, specificând că va fi antrenat în activitatea didactică
6 ore săptămânal.
Dl Maşnic a specificat că un program de şase ore este prea aglomerat pentru un
procuror cu funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii anticorupţie. D-lui a solicitat
să fie prezentată informaţia detaliată asupra viitoarei activităţi didactice.
Urmare a examinării orarului prezentat de dl Ciudin, membrii Consiliului nu au găsit
reflectate cele 6 ore, indicate în raport, din care cauză au decis amânarea examinării cererii
procurorului Vitalie Ciudin.
În rezultatul procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a amâna examinarea cererii dlui Vitalie Ciudin, adjunct al procurorului-şef al
Procuraturii anticorupţie, pentru următoarea şedinţă.
Dl M.Roşioru a anunţat şedinţa închisă.
Anexă: CD-ul cu înregistrarea video a ședinței din 27.10.2016.
Preşedintele şedinţei

/semnat/

Mircea Roşioru

Secretarul ad-hoc al şedinţei

/semnat/

Maria Buţura
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