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Au participat:
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
1. Mircea ROŞIORU

- Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor,
şef interimar al Direcţiei judiciare;
2. Eduard HARUNJEN
- Procuror General;
3. Vladimir CEBOTARI - Ministru al Justiţiei;
4. Victor MICU
- Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
5. Viorel TUREAC
- procuror al mun.Bălţi;
6. Vasili STOINOV
- procuror, șef-adjunct interimar al PCCOCS;
7. Ghenadie FORTUNA - lector superior, USM;
8. Igor HADÎRCĂ
- conferenţiar universitar, USM;
9. Alexandru MARIŢ
- conferenţiar universitar.

Absenți:
10. Eduard MAŞNIC
11. Ruslan POPOV
12. Remus MOROZ

- procuror al sect.Buiucani, mun.Chişinău;
- Procuror al sect.Ciocana, mun.Chişinău;
- procuror al raionului Hînceşti.

A prezidat şedinţa: Mircea Roşioru, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor
Secretari ad-hoc ai şedinţei: Maria Buţura
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Dl M.Roşioru, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, a declarat şedinţa deschisă
şi deliberativă.
Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunţat că pentru data de 24 februarie este
anunţată Adunarea Generală a Procurorilor, la ora 10:00 în Palatul de Cultură al Feroviarilor şi sunt
invitaţi toţi membrii în calitate de oaspeţi de onoare.
În continuare dl M.Roşioru a dat citirii subiectele din proiectul de agendă.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.
Raportori - domnii Mircea Roșioru și Igor Popa
2. Cu privire la contestația dlui Dumitru Stoicev, procuror în Procuratura mun.Chişinău,
împotriva hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-3/16 (III) din 22.12.2016, emisă în privința sa.
Raportor - domnul Viorel Tureac
3. Cu privire la aprobarea modelelor registrelor Candidaților pentru suplinirea funcțiilor
vacante în organele procuraturii Raportor - domnul Mircea Roşioru
4. Cu privire la completarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor. Raportor domnul Mircea Roşioru
5. Cu privire la recepționarea dosarelor absolvenților INJ în vederea înscrierii acestora în
Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale.
Raportor - domnul Mircea Roşioru
6. Cu privire la demersul directorului executiv al INJ referitor la numărul de locuri de
procuror ce urmează a fi scoase la concursul de admitere în anul 2018. Raportor - domnul Mircea
Roşioru
7. Cu privire la dezbaterea priorităților Procuraturii pentru anul 2017. Raportor - domnul
Eduard Harunjen
8. Cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12- 252/16 din
22.11.2016. Raportor – domnul Mircea Roşioru
9. Diverse
Dl M.Roşioru: Referitor la întrebarea nr.2 - Cu privire la contestația dlui Dumitru Stoicev,
procuror în Procuratura mun.Chişinău, împotriva hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-3/16 (III) din
22.12.2016 - dl M.Roşioru a menţionat că secretariatul a înregistrat cererea procurorului Stoicev în
care d-lui din nou invocă motivul de boală şi solicită amânarea examinării acestei întrebări. Dl
M.Roşioru a propus să fie amânată examinarea subiectului nr.2 pentru următoarea şedinţă.
Propunerea a fost acceptată unanim.
Referitor la completările de agendă, dl M.Roşioru a menţionat că procurorul V.Stoinov a depus
în cadrul şedinţei demersul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Nicolai Dudoglo,
care solicită suplimentar 4 locuri, pentru a fi scoase la concursul de admitere în anul 2018 în cadrul
Institutului Naţional al Justiţiei, exclusiv pentru persoanele care vor fi angajate în procuraturile din
UTA Găgăuzia şi Taraclia. Dl M.Roşioru a propus să fie amânată examinarea demersului pentru o
şedinţă următoare.
Membrii prezenţi au aprobat prin vot unanim ordinea de zi.
S-A EXAMINAT subiectul 1 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea Regulamentului
Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.
Raportori - domnii Mircea Roșioru și Igor Popa
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A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a comunicat că prin Hotărârea Consiliului
nr.12-173/16 din 09.06.2016 a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului cu
privire la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a
procurorilor, grup format atât din membri ai Consiliului şi ai Colegiului, cât și din reprezentanți ai
societății civile și ai partenerilor de dezvoltare. Proiectul Regulamentului a fost definitivat şi remis
Consiliului spre aprobare.
În sală a fost invitat dl Igor Popa, Preşedintele Colegiului pentru selecția și cariera
procurorilor, care a prezentat Regulamentul propriu-zis.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl Ig.Popa, care a menţionat că Regulamentul cu privire la
Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor este
unul, de principiu nou, şi reglementează atât modul de organizare și funcționare a Colegiului, cât și
procedurile și criteriile de selecție și carieră a procurorilor. Scopul urmărit de regulament rezidă în
elaborarea strictă a procedurilor de concurs, astfel încât să se asigure un proces de selecţie obiectiv,
imparţial şi transparent, care să garanteze alegerea celor mai buni candidaţi pentru funcţia
respectivă.
Regulamentul reglementează statutul Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor,
componenţa şi durata mandatului de membru al colegiului, drepturile şi obligaţiile membrilor,
şedinţele şi hotărârile colegiului, procedura de evaluare a candidaţilor şi criteriile de selecţie. De
asemenea, în calitate de anexe sunt ataşate şi 4 modele de fişe de evaluare a candidaţilor la funcţia
de procuror, a procurorului care dorește transferul de la o procuratură teritorială la alta, a
candidatului la funcția de procuror în Procuratura specializată și Procuratura Generală, a
candidatului la funcția de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a specificat că, 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 funcţionarea colegiilor sale.
Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor a mulţumit dlui Igor Popa, specificând că
este ultimul regulament din şirul celor cu o complexitate deosebită şi absolut necesar, asupra lui s-a
lucrat mult, şi, aparent, trebuie să fie unul funcţional, dar care poate fi modificat, după caz.
Urmare a discuţiilor şi a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A
DECIS:
- a aproba Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și
procedura de selecție şi carieră a procurorilor, a cărui text şi anexe constituie parte integrantă a
prezentei hotărâri;
- a asigura publicarea Hotărârii și a Regulamentului 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, www.procuratura.md.
S-A EXAMINAT subiectul 3 din ordinea de zi: cu privire la aprobarea modelelor
registrelor Candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante în organele procuraturii
Raportor - domnul Mircea Roşioru
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a menţionat că potrivit art.22 din Legea cu
privire la Procuratură, candidaţii la funcţiile de procuror sunt înscrişi în Registrul candidaţilor
pentru suplinirea funcţiilor vacante, în baza cererii depuse şi indiferent de existenţa unor posturi
vacante la momentul înscrierii. Registrul este ţinut de către secretariatul Consiliului Superior al
Procurorilor, se plasează pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor şi include
următoarele compartimente:
În pct.8.1 al Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, sunt menţionate 5 modele
de Registre:
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a) al candidaților la funcțiile vacante de procuror;
b) al procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură;
c) al procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al
procurorului-şef în procuratura teritorială;
d) al procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al
procurorului-șef în procuratura specializată;
e) al procurorilor care solicită numirea în funcția de șef al subdiviziunii Procuraturii
Generale.
Fiecare compartiment al Registrului conține:
a) numele şi prenumele candidatului/procurorului;
b) numărul, data hotărârii și punctajul obținut la Colegiul de evaluare a performanţelor
procurorilor - în cazul procurorilor, media generală obținută la Institutul Național al Justiției - în
cazul audienților Institutului, sau media generală a notei de la examenul în fața Comisiei de
absolvire a Institutului Național al Justiției - în cazul persoanelor cu vechime în muncă;
c) numărul și data hotărârii Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor și punctajul
obținut;
d) alte date relevante.
Persoanele vor fi înregistrate în ordinea descrescătoare a punctajului.
Registrele se vor întocmi în limba română, în variantă electronică şi vor fi disponibile pe
pagina web oficială a Consiliului. Aparatul Consiliului va actualiza săptămânal Registrul.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a aproba cele 5 modele de Registre ale candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante în
organele procuraturii, după cum urmează:
- a plasa registrele pe pagina web oficială a procuraturii, www.procuratura.md.
S-A EXAMINAT subiectul 4 din ordinea de zi: cu privire la completarea Regulamentului
Consiliului Superior al Procurorilor.
Raportor - domnul Mircea Roşioru
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a comunicat că la 14.09.2016, prin Hotărârea
nr.12-225/16, a fost aprobat Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. Dl Roşioru a propus
spre examinare un proiect de modificare a pct.8.18 al Regulamentului. D-lui a concretizat că
modificarea propusă vine să elimine unele omisiuni din actul normativ, mai bine zis, vine să
reglementeze modul în care absolvenţii INJ vor participa la concursul pentru accedere în funcţia de
procuror.
În conformitate cu art.24 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură, candidaţii îşi aleg
funcţiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la Colegiul pentru selecţia
şi cariera procurorilor. În această ordine de idei, potrivit pct.5.3 și pct.6.7 ale Regulamentului cu
privire la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a
procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSP nr.12-14/17 din 22.02.2017, pe lângă alte constatări,
hotărârile Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor vor conține:
- punctajul candidatului obținut în baza notei de la Institutul Național al Justiției sau, după
caz, punctajul oferit de către Colegiul pentru evaluarea performanțelor procurorilor;
- punctajul obținut în baza fișei de evaluare oferit de către Colegiul pentru selecţia şi cariera
procurorilor;
- punctajul final obținut, care va reprezenta suma celor două criterii indicate supra.
Prin Hotărârea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei din 21.06.2007 a fost aprobat
Regulamentul privind formarea inițială și absolvirea, iar prin Hotărârea Consiliului Institutului
Naţional al Justiţiei nr.1/1din 31.01.2017, a fost aprobat Regulamentul privind modul de organizare
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şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de
procuror în temeiul vechimii în muncă. Astfel, actele normative citate stipulează că:
- media generală de absolvire a fiecărui absolvent al Institutului este media aritmetică a două
note: media generală pe semestre şi media examenelor de absolvire (pct.7.13 al Regulamentului
privind formarea inițială și absolvire);
- media generală a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau
de procuror în temeiul vechimii în muncă, constituie media aritmetică a notelor de la proba scrisă şi
proba orală, calculată până la sutimi, fără rotunjire (pct.7.2 din Regulamentul privind modul de
organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător
sau de procuror în temeiul vechimii în muncă).
Concomitent, potrivit pct.6.24 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor
procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSP nr.12-256/16 din 22.12.2016, procurorii evaluaţi pot
acumula un punctaj maxim de 100 de puncte.
În astfel de circumstanțe, se impune identificarea formulei și echivalare a punctajului oferit
de către Institutul Național al Justiției absolvenților săi și candidaților cu vechime în muncă, cu
punctajul oferit de către Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor.
Urmare a examinării proiectului de modificare şi completare a actului normativ prezentat,
Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a lua aproba următorul cuprins al pct.8.18. al Regulamentului Consiliului Superior al
Procurorilor:
„8.18. Candidații pentru funcția de procuror își aleg funcțiile scoase la concurs în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut. Acesta îl reprezintă suma punctajelor obținute la evaluarea
efectuată de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și a echivalentului mediei generale
de absolvire a Institutului Național al Justiției, în cazul absolvenților Institutului Național al Justiției
sau, după caz, a mediei generale a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de
procuror în temeiul vechimii în muncă, susținut în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național
al Justiției, în cazul persoanelor care candidează în temeiul vechimii în muncă. Rezultatele obținute
la Institutul Național al Justiției se echivalează în punctaj care se calculează după formula: un punct
pentru fiecare zecime a notei. Punctajul, obținut astfel, nu se rotunjește până la întreg.
În cazul punctajului egal, primul îşi alege funcția vacantă candidatul care a obţinut cel mai
bun rezultat la Institutul Național al Justiției. În caz că şi acesta este egal, candidaţii îşi vor exprima
opţiunea pentru un număr de funcţii egal cu numărul candidaţilor cu punctaj egal, iar Consiliul va
decide asupra funcţiilor concrete care vor fi ocupate de aceşti candidaţi.
Procurorii care solicită transferul îşi aleg funcţiile scoase la concurs în modul prevăzut în
paragraful precedent. Acesta îl reprezintă suma punctajelor obținute la Colegiul de selecție și carieră
a procurorilor și la Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor. În cazul punctajului egal,
primul alege candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj la Colegiul de evaluare a
performanţelor procurorilor.”
S-A EXAMINAT subiectul 5 din ordinea de zi: cu privire la recepționarea dosarelor
absolvenților INJ, în vederea înscrierii acestora în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor
vacante de procuror în procuraturile teritoriale.
Raportor - domnul Mircea Roşioru
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a comunicat că Legea nr.3 din 25.02.2016 cu
privire la Procuratură reglementează o nouă procedură de accedere în funcția de procuror. Art.20
alin.(1) din Lege, stipulează condițiile pe care trebuie să le întrunească persoana care dorește să
candideze la funcţia de procuror.
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În legătură cu schimbarea cadrului legal, în anul 2016 nu a fost posibil de a-i angaja pe cei 25
de absolvenţi ai INJ.
Din aceste considerente, Consiliul inițiază un concurs exclusiv între absolvenții Institutului
Național al Justiției. În total sunt 25 de absolvenţi.
Astfel, absolvenții Institutului Național al Justiției, care întrunesc condițiile prevăzute de
art.20 alin.(1) din Lege, până la 10 martie 2017, inclusiv, urmează să depună la secretariatul
Consiliului Superior al Procurorilor, dosarele de participare la concurs, care vor conține setul de
documente indicat la art.22 alin.(2) lit.a) – f), h) și j) al Legii cu privire la Procuratură.
Ulterior Consiliul va expedia o scrisoare la Comisia privind verificarea stării de sănătate a
candidaţilor la funcţia de procuror, apoi la autoritatea deţinătoare a mijloacelor tehnice pentru
organizarea testării obligatorie la detectorul comportamentului simulat (poligraf) a candidaţilor.
Cu referire la condiția prevăzută de art.20 alin.(1) lit.d) din Lege - are diplomă de studii
superioare de licenţă şi diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului, dl M.Roşioru
a specificat că prin adoptarea la 25.02.2016 a Legii nr.3 cu privire la Procuratură faptul deținerii
diplomei de master a devenit condiție obligatorie pentru a putea candida la funcția de procuror,
condiție neimputabilă promoțiilor anterioare ale Institutului Național al Justiției. Cu toate acestea,
Consiliul va accepta pentru înscriere în concurs, în mod excepțional, și dosarele absolvenților
Institutului Național al Justiției, cel mult promoția anului 2017, care vor face dovada înscrierii la
ciclul II - studii superioare de master în domeniul dreptului. Din cei 25 de absolvenţi - jumătate
deţin diploma de master, iar ceilalţi sunt înmatriculaţi în ciclul doi de studii – de master.
Urmare a discuţiilor şi a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A
DECIS:
- a anunța recepționarea dosarelor absolvenților Institutului Național al Justiției în vederea
inițierii procedurilor obligatorii pentru înscrierea acestora în Registrul candidaților pentru suplinirea
funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale;
- a stabili termen-limită pentru depunerea dosarelor - data de 10 martie 2017, în vederea
înscrierii candidaților în Registrul pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile
teritoriale, care trebuie să conțină:
a) cererea de participare la concurs pentru ocuparea funcției de procuror în procuratura
teritorială (formă liberă);
b) curriculum vitae;
c) copia de pe buletinul de identitate;
d) copia de pe diploma de studii de licență în domeniul dreptului;
e) copia de pe diploma de master în domeniul dreptului sau, după caz, dovada înscrierii la
ciclul II - studii superioare de master în domeniul dreptului, cu anexarea rezultatelor sesiunii (ilor);
f) atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
g) copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia de avere şi interese personale;
j) o referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii.
- dosarele de participare urmează a fi depuse personal de către absolvenții Institutului
Național al Justiției la secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun.Chișinău, str.
Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 26, bir.72, tel.0(22)-22-65-60, în zilele lucrătoare, în
intervalul orelor 0800-1200 și 1300-1700).
S-A EXAMINAT subiectul 6 din ordinea de zi: cu privire la demersul directorului
executiv al INJ referitor la numărul de locuri de procuror ce urmează a fi scoase la concursul de
admitere în anul 2018.
Raportor - domnul Mircea Roşioru
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A LUAT CUVÂNTUL:Dl M.Roşioru, care a comunicat că secretariatul Consiliului a
înregistrat demersul directorului executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Scobioală, cu
privire la solicitarea informaţiei referitoare la numărul de locuri ce urmează a fi scoase la concursul
de admitere pentru formarea iniţială a procurorilor în anul 2018.
Potrivit art.70 alin.(1) lit.m) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul stabileşte
numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a procurorilor în cadrul
Institutului Naţional al Justiţiei.
Iar potrivit Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Institutului aprobă anual,
până la 31 martie, ţinând cont de mijloacele disponibile şi de propunerile Consiliului Superior al
Magistraturii şi ale Consiliului Superior al Procurorilor, numărul de locuri pentru a fi scoase la
concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror
în anul următor.
Conform informaţiei prezentate de Secţia resurse umane, la ziua de astăzi sunt vacante 29 de
funcţii de procuror, de asemenea sunt libere şi 20 de funcţii provizorii – e vorba de procurorii
suspendaţi din funcţie în legătură cu acordarea concediilor pentru îngrijirea copilului şi din alte
motive. Propunerea Preşedintelui Consiliului este ca şi pentru anul 2018 să fie solicitate 20 de
locuri pentru a fi scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a procurorilor în anul
2018.
La propunerea membrilor, Consiliul a decis aprobarea a 20 de locuri ce urmează a fi
scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a procurorilor în anul 2018.
Urmare a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a lua act de demersul directorului executiv al Institutului Naţional al Justiţiei cu privire la
solicitarea informaţiei referitoare la numărul de locuri ce urmează a fi scoase la concursul de
admitere pentru formarea iniţială a procurorilor în anul 2018;
- a aproba 20 de locuri pentru a fi scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a
procurorilor în anul 2018.
- a informa Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei despre decizia luată.
S-A EXAMINAT subiectul 7 din ordinea de zi: cu privire la dezbaterea priorităților
Procuraturii pentru anul 2017.
Raportor - domnul Eduard Harunjen
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru:, care a menţionat că potrivit art.70 alin.(1) lit.t)
din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, şi pct.4.1. lit.d) din Regulamentul
Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor avizează proiectele
priorităţilor anuale privind activitatea Procuraturii, elaborate de Procurorul General. Prioritățile au
fost elaborate în ordinea competențelor cu care este investită Procuratura potrivit art.124 din
Constituția Republicii Moldova și pe funcțiile îndeplinite în conformitate cu art.5 din Legea cu
privire la Procuratură.
Dl M.Roşioru a oferit cuvântul dlui Eduard Harunjen, Procurorul General, pentru a prezenta
pentru dezbateri proiectul priorităţilor Procuraturii pentru anul 2017.
A LUAT CUVÂNTUL Dl Ed.Harunjen, care a dat citirii obiectivele trasate, specificând
că obiectivele se referă, în principiu, la definitivarea procesului de reformare a procuraturii. Prin
aceste priorităţi au fost identificate soluții viabile pentru a spori eficienţa activităţii Procuraturii.
Potrivit priorităţilor prescrise, Procuratura îşi propune spre executare mai multe obiective, menite
de a contribui la îmbunătățirea calității actului de justiție și ridicarea gradului de încredere a
societății în procuratură.
În continuare dl Eduard Harunjen a dat citirii obiectivele pentru anul 2017.
A LUAT CUVÂNTUL Dl M.Roşioru, care a mulţumit Procurorului General şi a
constatat caracterul inovator al unor sarcini, inclusiv consolidarea și eficientizarea unor domenii
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considerate determinante. Focusarea pe acțiuni ce ar asigura transparența activității instituției,
intensificarea dialogului cu partenerii de dezvoltare, implicarea în realizarea Planurilor și
Strategiilor de reformare a sectorului justiției - sunt acțiuni inerente procesului de reformare și
modernizare a procuraturii.
Dl M.Roşioru a concluzionat că priorităţile elaborate corespund necesităţilor instituţionale
și urmează a fi prezentate pentru dezbateri în şedinţa Adunării Generale a Procurorilor din
24.02.2017.
Urmarea a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a lua act de priorităţile Procuraturii pentru anul 2017, elaborate și prezentate de dl Eduard
Harunjen, Procurorul General;
- se propun pentru dezbateri, în cadrul şedinţei Adunării Generale a Procurorilor din
24.02.2017, priorităţile Procuraturii pentru anul 2017, prezentate de Procurorul General.
S-A EXAMINAT subiectul 8 din ordinea de zi: cu privire la completarea Hotărârii
Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12- 252/16 din 22.11.2016.
Raportor – domnul Mircea Roşioru
A LUAT CUVÂNTUL Dl M.Roşioru, care a comunicat că prin Hotărârea nr.12-252/16
din 22.11.2016 Consiliul a coordonat Planul de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor
pentru anul 2017. Recent, secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat demersul
dlui Iurie Iordan, vice-preşedinte al Curţii de Apel Chişinău, cu solicitarea de a include în
programul de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2017 organizarea
seminarelor privind aspectele procesuale şi materiale la examinarea
materialelor de
aplicare/prelungire a măsurilor preventive, precum şi a plângerilor asupra acţiunilor organului de
urmărire penală.
Potrivit demersului, necesitatea organizării acestor instruiri este determinată de faptul că,
frecvent, la examinarea unor asemenea proceduri, se admit abateri de ordin procesual şi material,
erori ce au un impact imediat asupra calităţii actului de justiţie îndeplinit atât de instanţa de fond,
cât şi de instanţa de recurs.
Dl Iurie Iordan propune în calitate de formatori judecătorii instanţei de recurs şi procurori
iniţiaţi în domeniul indicat.
Dl M.Roşioru a propus ca şi amendament la Planul de formare continuă a judecătorilor şi
procurorilor pentru anul 2017, includerea cursului „Aspectele procesuale şi materiale la
examinarea materialelor de aplicare/prelungire a măsurilor preventive, precum şi a plângerilor
asupra acţiunilor organului de urmărire penală”.
Urmarea a procedurii de votare, Consiliul Superior al Procurorilor A DECIS:
- a lua act de demersul vice-preşedintelui Curţii de Apel Chişinău, dl Iurie Iordan.
- a propune Consiliului Institutului Național al Justiției să examineze chestiunea cu privire
la completarea Planului de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2017 cu
tematica „Aspecte procesuale şi materiale la examinarea materialelor de aplicare/prelungire a
măsurilor preventive, precum şi a plângerilor asupra acţiunilor organului de urmărire penală”.
Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor a mulţumit tuturor şi a anunţat şedinţa
închisă.

Preşedintele şedinţei
Secretarul ad-hoc al şedinţei

Mircea Roşioru

Maria Buţura
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