
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-220/16 
cu privire la împuternicirea procurorilor Secţiei reprezentare în procedurile 

non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a 
Procuraturii Generale să reprezinte în instanţele de judecată interesele  

Consiliului Superior al Procurorilor 
                        
11 august 2016                 mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la împuternicirea procurorilor Secţiei 
reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei 
judiciare a Procuraturii Generale să reprezinte interesele Consiliului Superior al 
Procurorilor în instanţele judiciare, audiind informaţia domnului Mircea Roşioru, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
  

Potrivit art.68 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, în vigoare de la 01 
august 2016, Consiliul Superior al Procurorilor este un organ independent, cu statut 
de persoană juridică, format în vederea participării la procesul de constituire, 
funcţionare şi asigurare a autoadministrării sistemului Procuraturii. 

În conformitate cu art.72 lit.a) din legea menționată supra, preşedintele 
Consiliului Superior al Procurorilor reprezintă Consiliul Superior al Procurorilor în 
relaţiile interne şi cele internaţionale şi coordonează activitatea acestuia. 

Din interpretarea prevederilor art.252 şi 253 Cod civil, art.81 Cod de 
procedură civilă, rezultă că preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor poate 
împuternici, prin procură, reprezentantul Consiliului în instanţele judecătoreşti, cu 
dreptul de a exercita toate actele procedurale. 

În pofida faptului că începînd cu 01 august 2016 Consiliului a fost acordat 
statut de persoană juridică, acesta încă nu dispune efectiv de buget propriu, fapt 
confirmat prin lipsa Consiliului Superior al Procurorilor din Anexa nr.3 - Bugetele 
autorităților publice centrale a Legii nr.154 din 01.07.2016 bugetului de stat pe anul 
2016. Faptul nealocării bugetului pentru Consiliul Superior al Procurorilor 
generează imposibilitatea angajării personalului Aparatului Consiliului Superior al 
Procurorilor și, implicit, segmentul de reprezentare a Consiliului în eventuale litigii 
judiciare aflate pe rolul instanțelor de judecată rămîne neacoperit.  

Urmare a unui acord cu Procurorul General, s-a convenit ca procurorii Secţiei 
reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei 
judiciare a Procuraturii Generale, care reprezintă în instanțe interesele Procuraturii 
Generale, pînă la angajarea personalului Aparatului Consiliului Superior al 
Procurorilor, dar nu mai tîrziu de 19 decembrie 2017, să reprezinte în instanțele de 
judecată și interesele Consiliului Superior al Procurorilor.  

În contextul celor expuse, în temeiul art.82, 84 lit.a) din Legea cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor  –  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



 A împuternici procurorii Secţiei reprezentare în procedurile non-penale și 
implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale Marcel 
Dimitraş, Oleg Gavriliţă, Cristina Corciu, Alina Gîrla, Victoria Boldesco și Iurii 
Lealin să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului Superior al 
Procurorilor, cu dreptul de a exercita toate actele procedurale. 

A împuternici procurorul, şef-interimar al Secţiei reprezentare în procedurile 
non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii 
Generale Marcel Dimitraș să organizeze participarea procurorilor Secţiei menționate 
în toate instanţele judecătoreşti. 

Împuternicirile se acordă pînă la data de 19 decembrie 2017, inclusiv. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.79 alin.(1) din Legea cu privire la 

Procuratură. 
 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
№ Numele și prenumele  Semnătura 
1 CEBOTARI Vladimir absent 

2 FORTUNA Ghenadie semnat 

3 HADÎRCĂ Igor semnat 

4 MARIȚ Alexandru absent 

5 MAȘNIC Eduard semnat 

6 MICU Victor semnat 

7 MOROZ Remus absent 

8 POPOV Ruslan semnat 

9 STOINOV Vasili semnat 

10 TUREAC Viorel semnat 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                semnat                                 Mircea ROȘIORU 
 

 
 


