H O T Ă R Â R E A nr.12-70/18
cu privire la înscrierea absolvenților INJ în Registrul
candidaților la funcțiile vacante de procuror și transmiterea
dosarelor în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor
municipiul Chişinău

4 mai 2018

Examinând subiectul ce ține de înscrierea în Registrul candidaților la funcția de
procuror în procuratura teritorială a absolvenților INJ din promoția anului 2017 și a
doi absolvenți din promoția anului 2016 și transmiterea dosarelor acestora în
Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, audiind informația prezentată de către
doamna Lilia Mărgineanu, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției nr.4/1 din 31.03.2017
au fost aprobate rezultatele examenelor de absolvire a cursurilor de formare inițială
de către candidații la funcția de procuror în cadrul Institutului Național al Justiției în
anul 2017. Potrivit anexei nr.2 a hotărârii de referință, studiile au fost finalizate de
către 25 de absolvenți.
În scopul încadrării absolvenților Institutului Național al Justiției, promoția
anului 2017, în funcțiile vacante de procuror, Consiliul Superior al Procurorilor a
inițiat procedurile ce preced numirea în funcție, reglementate de Legea cu privire la
Procuratură și Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor.
Astfel, prin Hotărârea nr.12-55/17 din 02.06.2017, Consiliul Superior al
Procurorilor a anunțat recepționarea dosarelor absolvenților Institutului Național al
Justiției, promoția anului 2017, pentru inițierea procedurilor obligatorii, care
condiționează înscrierea acestora în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor
vacante de procuror în procuraturile teritoriale, fiind stabilită data de 16.06.2017 termen-limită pentru depunerea dosarelor.
Consiliul Superior al Procurorilor a înregistrat dosarele complete ale 25 de
absolvenți ai Institutului Național al Justiției, promoția anului 2017.
În context, Consiliul reține, cu titlu de informare, că prin Hotărârea nr.1254/17 din 02.06.2017 au fost recepționate ca fiind complete și dosarele doamnelor
Felicia Costișanu și Felicia Mîțu, absolvente ale INJ, promoția anului 2016.
Totodată, prin dispozitivul aceleiași hotărâri a fost decisă amânarea înscrierii
ambelor titulare în Registrul candidaților la funcția de procuror, avându-se în vedere
imposibilitatea obiectivă a acestora de a fi supuse probei de testare la poligraf,
generată de restricțiile prevăzute de art.6 alin.(1) lit.a) (femeile însărcinate şi cele
care alăptează) din Legea nr.269-XVI din 12.12.2008.
Din aceste considerente, pentru diligența procedurilor, Felicia Costișanu și
Felicia Mîțu au fost evaluate la detectorul comportamentului simulat concomitent cu
absolvenții INJ din promoția anului 2017.
Pentru a decide asupra înscrierii în Registrul candidaților pentru suplinirea
funcțiilor vacante de procuror în procuratura teritorială a absolvenților INJ vizați de
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prezenta hotărâre, Consiliul va analiza raționamentele de drept și de fapt circumscrise
speței în cauză.
Din perspectiva cerințelor normative art.20, coroborat cu art.22 alin.(1) din
Legea cu privire la Procuratură, persoana care este candidat la funcţiile de procuror
este înscrisă în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror
și poate candida la funcţia de procuror, dacă întrunește cumulativ următoarele
condiții: deţine cetăţenia Republicii Moldova, cunoaște limba de stat, are capacitatea
de exerciţiu deplină, are diplomă de studii superioare de licenţă şi diplomă de studii
superioare de master în domeniul dreptului1, a absolvit cursurile de formare iniţială a
procurorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, se bucură de o reputaţie
ireproşabilă, anterior nu i-a fost constatată vinovăţia pentru săvârşirea unei
infracţiuni, este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de
procuror, a fost supusă verificării şi testării cu utilizarea detectorului
comportamentului simulat (poligrafului).
Consiliul menționează că includerea în Registru a punctajului obținut de
candidați se face în conformitate cu pct.8.18 din Regulamentul Consiliului Superior
al Procurorilor, potrivit căruia 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.
Potrivit concluziilor formulate în conținutul certificatelor medicale privind
corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror2, eliberate de Comisia pentru
verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în
funcţie, privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror, toți candidații
sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror.
Din conținutul avizelor consultative ale Serviciului Informații și Securitate,
întemeiate pe verificări realizate în corespundere cu prevederile Legii nr.271-XVI din
18.12.2008, rezultă că în privința candidaților la funcția de procuror nu au fost
obținute date cu privire la nerespectarea legislației sau factori de risc în activitate.
Totodată, Consiliul a luat act și de rezultatele testărilor la poligraf efectuate în
perioada 07.02.2018-22.03.2018 de către cei 25 de absolvenți ai INJ, promoția anului
2017 și 2 absolvente ale promoției anului 2016 (Felicia Costișanu și Felicia Mîțu).
Rapoartele de cercetare a comportamentului simulat au fost aduse la
cunoștință, contra semnătură, candidaților vizați şi au fost analizate în coroborare cu
constatările din hotărârea Curţii Constituţionale nr.6 din 10.04.2018, precum şi cu
cele din hotărârea Colegiului specializat al Curții Supreme de Justiție din 26.10.2017.
Astfel, pentru respectarea regimului juridic al drepturilor tuturor absolvenţilor
INJ vizaţi de prezenta hotărâre în contextul procedurii de înscriere în Registrul
candidaților la funcțiile vacante de procuror, precum și pentru a asigura o abordare
individualizată fiecărui titular, Consiliul a iniţiat şi măsuri suplimentare de verificare,
pentru a epuiza eventualele suspiciuni degajate din rapoartele testării la detectorul
comportamentului simulat.
Prin hotărârea CSP nr.12-17/17 din 23.02.2017, cu referire la absolvenții INJ promoțiile 2016 și 2017, s-a acceptat
înscrierea in concurs și a candidaților ce pot face dovada înscrierii la ciclul II - studii superioare de master în domeniul
dreptului.
1

Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.761 din 04.10.2016,
publicat în Monitorul Oficial nr.379-386/1831 din 04.11.2016.
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Urmare a acestor exerciţii de analiză şi control menite să asigure proceduri de
selecţie obiective, ghidându-se de principiul echității procedurilor de angajare în
serviciu, Consiliul statuează că nu au fost identificate obstacole de natură să
împiedice înscrierea absolvenţilor INJ vizaţi de prezenta hotărâre în Registrul
candidaților la funcțiile vacante de procuror.
Urmare a celor expuse, Consiliul reține că toți 25 absolvenți din promoția
anului 2016, precum și 2 absolvente din promoția anului 2016 (Felicia Costișanu și
Felicia Mîțu) a INJ întrunesc condițiile pentru a fi înscriși în Registrul candidaților la
funcțiile vacante de procuror.
Concomitent, pentru a asigura continuitatea procedurilor relevante, Consiliul
reţine şi prevederile normative din pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al
Procurorilor, potrivit cărora candidaţii înscrişi în Registrul candidaților la funcțiile
vacante de procuror urmează să fie ulterior evaluaţi de către Colegiul pentru selecţia
şi cariera procurorilor.
În această ordine de idei, Consiliul va decide asupra transmiterii dosarelor
absolvenţilor INJ vizaţi de prezenta hotărâre în Colegiul pentru selecţia şi cariera
procurorilor, pentru efectuarea procedurilor de evaluare corespunzătoare.
Luând în consideraţie argumentele enunțate, în temeiul prevederilor art.19
alin.(1), art.20 alin.(1)-(3), art.21-22, art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu
privire la Procuratură, pct.8.6-8.11, 8.13-8.15 și 8.18 din Regulamentul Consiliului
Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016,
Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A lua act de plenitudinea dosarelor a 25 absolvenți din promoția anului 2017
și a 2 absolvente din promoția anului 2016 (Felicia Costișanu și Felicia Mîțu) a
Institutului Național al Justiției, depuse în scopul înscrierii acestora în Registrul
candidaților la funcțiile vacante de procuror.
2. A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor înscrierea în
Registrul candidaților la funcțiile vacante de procuror, cu indicarea punctajului
echivalat în baza rezultatelor obținute la INJ, următorii titulari:
- absolvenți ai Institutului Național al Justiției, promoția anului 2016:
Felicia Costișanu (94 puncte), Felicia Mîțu (87 puncte);
- absolvenți ai Institutului Național al Justiției, promoția anului 2017:
Ion Șlicari (94 puncte), Ala Capcelea (92 puncte), Maria Mîndrescu (92 puncte),
Alexandru Capmari (88 puncte), Dmitrii Cotorobai (88 puncte), Doina Conoval
(87 puncte), Marcel Șaban (85 puncte), Cristina Lazari (85 puncte), Daniel
Jumbei (85 puncte), Alexandr Cornea (85 puncte), Alexandru Morcov (84
puncte), Marian Neamțu (84 puncte), Marina Copeciuc (84 puncte), Stanislav
Prisacaru (84 puncte), Ștefan Șaptefraț (84 puncte), Constantin Popescu (82
puncte), Carina Chirpii (82 puncte), Rada Gorban (82 puncte), Iurie Iurcu (81
puncte), Liviu Draguțan (81 puncte), Alexandru Bratuțel (81 puncte), Roman
Chihai (80 puncte), Gheorghe Robu (80 puncte), Gheorghe Graur (80 puncte),
Alexandru Pulbere (76 puncte).
3. A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele
candidaților Felicia Costișanu, Felicia Mîțu, Ion Șlicari, Ala Capcelea, Maria
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Mîndrescu, Alexandru Capmari, Dmitrii Cotorobai, Doina Conoval, Marcel
Șaban, Cristina Lazari, Daniel Jumbei, Alexandr Cornea, Alexandru Morcov,
Marian Neamțu, Marina Copeciuc, Stanislav Prisacaru, Ștefan Șaptefraț,
Constantin Popescu, Carina Chirpii, Rada Gorban, Iurie Iurcu, Liviu Draguțan,
Alexandru Bratuțel, Roman Chihai, Gheorghe Robu, Gheorghe Graur,
Alexandru Pulbere, pentru organizarea procedurilor de selecție.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii,
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul
Hotărâri.
5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile împotriva
hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană vătămată într-un
drept al său într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care hotărârea vizată i-a
fost comunicată.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1

Eduard HARUNJEN

semnat

2

Victoria IFTODI

absentă

3

Victor MICU

absent

4

Inga FURTUNĂ

semnat

5

Andrei ROȘCA

semnat

6

Adrian BORDIANU

semnat

7

Constantin ȘUȘU

semnat

8

Lilia MĂRGINEANU

semnat

9

Ion GUCEAC

semnat

10

Dumitru PULBERE

absent

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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