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H O T Ă R Â R E A nr.1-104/2019 

cu privire la validarea mandatului de membru al Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor 

 

3 octombrie 2019                                                                                   municipiul Chişinău  

 

  Examinând cererea domnului Adrian Mircos de renunțare la calitatea de membru al 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, audiind informația prezentată de 

către doamna Inga Furtună, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

 Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea 

depusă de către domnul Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, prin care renunță la calitatea de membru al 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor. 

Pentru a asigura continuitatea activității Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor va analiza circumstanțele de fapt și de drept 

relevante și va expune raționamentele care se circumscriu examinării acestei cereri. 

La 27.05.2016 Consiliul Superior al Procurorilor a organizat Adunarea Generală a 

Procurorilor, la care, au fost validate rezultatele alegerilor membrilor procurori în Colegiile 

din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

Potrivit Hotărârii nr.6 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016, în 

Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor au fost desemnați, pentru un mandat de 

4 ani, 5 membri de bază: domnii Nichita Alexandru, Bodean Valeriu, Gavajuc Serghei, 

Popenco Adrian, Toma Ruslan. 

Totodată, au fost determinați și candidații cu funcție de suplinire a posturilor vacante 

de membru în Colegiul vizat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate: 

procurorii Mircos Adrian, Ciobanu Viorel, Bordianu Adrian, Crijanovschi Sergiu, Borș 

Gheorghe. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-64/2019 din 11.07.2019 a 

fost constatată încetarea calității de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor a domnului Valeriu Bodean și respectiv, a fost desemnat domnul Adrian 

Mircos în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor, pe 

perioada rămasă a mandatului domnului Valeriu Bodean. 

Potrivit art.83 alin.(7) coroborat cu art.76 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, calitatea de membru al Colegiului încetează prin depunerea cererii 

de renunțare la această calitate. Concomitent, în conformitate cu prevederile pct.2.3 din 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-256/17 din 22.12.2016, în caz de 

încetare a mandatului de membru al Colegiului înainte de expirarea termenului de 4 ani, 
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vacanţa funcţiei de membru al Colegiului este constatată prin hotărâre a Consiliului care, 

prin aceeaşi hotărâre, învesteşte în funcţie membrul supleant conform art.83 alin.(2) din 

Legea cu privire la Procuratură. Membrul supleant exercită perioada rămasă a mandatului. 

Luând în considerare faptul că următorul candidat din lista membrilor supleanți ai 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor este domnul Viorel Ciobanu, 

procuror-șef interimar al Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, ținând cont de exprimarea de 

către dumnealui a consimțământului în acest sens, Consiliul va aproba candidatura 

dumnealui pentru a fi desemnat în cadrul Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor.  

În temeiul celor expuse, conform art.83 alin.(7) coroborat cu art.76 alin.(1) lit.a) din 

Legea nr.3/2016, pct.2.3 din Regulamentul cu privire la cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a 

performanţelor procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.12-256/17 din 22.12.2016, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A constata încetarea, în baza cererii depuse, a calității de membru al Colegiului de 

evaluare a performanţelor procurorilor a domnului Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale. 

2. A desemna pe domnul Viorel Ciobanu, procuror-șef interimar al Secției combaterea 

traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a 

Procuraturii Generale, în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului. 

3. Hotărârea se aduce la cunoștința domnului Viorel Ciobanu și membrilor Colegiului 

de evaluare a performanţelor procurorilor. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, 

www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul 

Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul art.191 

din Codul administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dumitru ROBU  semnat 

2.  Olesea STAMATE  absentă 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent 
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4.  Mihail COTOROBAI semnat 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA absent 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                          Angela MOTUZOC 
 


