H O T Ă R Â R E A nr.1-105/2022
cu privire la examinarea demersului Procurorului General interimar
privind detașarea unui procuror
13 iunie 2022

municipiul Chişinău

Examinând demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, privind
detașarea unui procuror, audiind informația prezentată de către doamna Angela
Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul
domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, prin care se propune detașarea
domnului Dumitru Obadă, procuror-șef al Secției analiză criminologică și inițiative
legislative a Procuraturii Generale, pentru îndeplinirea funcției de Agent
guvernamental.
Pentru a se pronunța asupra demersului de referință, Consiliul Superior al
Procurorilor reține prevederile art.54 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la
Procuratură, potrivit cărora procurorul poate fi detașat din funcție, cu consimțământul
său, pentru îndeplinirea inclusiv a funcției de Agent guvernamental, pe un termen de
până la 4 ani.
În același timp, conform alin.(5) din același articol, dacă salariul prevăzut pentru
funcția în care procurorul se deleagă ori se detașează este inferior celui de care acesta
beneficiază în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.
Din perspectiva legislației muncii (art.71 și 72 din Codul muncii), detașarea
salariatului poate fi definită ca o schimbare temporară a locului de muncă, în cazul
examinat - şi a specificului muncii, cu acordul scris al salariatului, şi încadrarea
acestuia la o altă unitate în scopul executării unor lucrări în interesul acesteia.
Decizia privind detaşarea procurorului, potrivit art.54 alin.(8) din Legea
nr.3/2016, se ia de către Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului Superior al
Procurorilor.
Totodată, se consemnează dispozițiile art.2 alin.(2) din Legea nr.151/2015 cu
privire la Agentul guvernamental, care statuează că acesta este numit în funcție de către
Guvern, la propunerea ministrului justiției, pentru un singur mandat de 7 ani. În
accepțiunea art.5 alin.(1) din aceeași lege, Agentul guvernamental reprezintă Republica
Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și contribuie la asigurarea
executării hotărârilor și deciziilor acestei instanțe în cauzele îndreptate împotriva
Republicii Moldova.
Despre numirea în funcție a Agentului guvernamental este informată Curtea
Europeană și Secretariatul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Consiliul Superior al Procurorilor notează că în ședința Guvernului din
08.06.2022 a fost supusă dezbaterilor și aprobată numirea prin detașare în funcția de
Agent guvernamental a domnului Dumitru Obadă, procuror-șef al Secției analiză
criminologică și inițiative legislative a Procuraturii Generale.1
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Dispoziție nr.76-d din 08.06.2022 cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru OBADĂ
1

Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al domnului Dumitru
Obadă se constată că dumnealui a acumulat peste 11 ani vechime de muncă în funcția
de procuror, perioadă în care a activat în cadrul Procuraturii Anticorupție și a
Procuraturii Generale.
În egală măsură, din informațiile analizate, se reține că domnul Dumitru Obadă
exercită și activitate didactică, fiind lector universitar în cadrul Universității de Stat din
Moldova, precum și formator la Institutul Național al Justiției, unde a fost responsabil
de instruirea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror, inclusiv
dezvoltarea programelor de instruire continuă a judecătorilor și procurorilor în funcție.
Experiența academică deținută de către Dumitru Obadă implică și cercetări științifice
bazate pe cunoștințele obținute în domeniul activității profesionale cu raportarea la
doctrina de specialitate și utilizarea unor date empirice relevante, fiind autorul mai
multor studii și ghiduri de specialitate aferente domeniului protecției drepturilor omului
în cadrul procesului penal.
Pe parcursul traseului profesional domnul Dumitru Obadă, a participat la
numeroase programe de instruire naționale și internaționale care vizează protecția și
valorificarea drepturilor omului, în colaborare cu mai multe instituții internaționale,
cum ar fi: Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizația pentru
Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Internațională a Poliției Criminale.
Având în vedere raționamentele expuse, ținând cont de consimțământul
procurorului Dumitru Obadă de a fi detașat din funcția de procuror, evaluând
experiența procurorului a cărui detașare se solicită, Consiliul Superior al Procurorilor
apreciază oportună detașarea vizată în calitate Agent guvernamental – reprezentant al
Republicii Moldova în fața Curții europene a drepturilor omului, pentru o perioadă de
4 ani.
Luând în considerare cele expuse și în conformitate cu prevederile art.54
alin.(4)- (8), art.70 alin.(1) lit.g), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură,
Consiliul Superior al Procurorilor –
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A exprima acordul pentru detașarea procurorului Dumitru Obadă, pe un
termen de 4 ani în vederea îndeplinirea funcției de Agent guvernamental.
2. A propune Procurorului General interimar detașarea din funcție a
procurorului-șef al Secției analiză criminologică și inițiative legislative a Procuraturii
Generale, Dumitru Obadă, în funcția de Agent guvernamental.
3. A transmite prezenta hotărâre Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
Europene în contextul procedurilor protocolare de referință.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al
Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri.
5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul
art.191 din Codul administrativ, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de
la comunicarea sau notificarea acesteia.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
Prenume și Nume
Semnătura
1.

Dorel MUSTEAȚĂ

semnat
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2.

Sergiu LITVINENCO

semnat

3.

Ceslav PANICO

absent

4.

Inga FURTUNĂ

absentă

5.

Andrei ROȘCA

semnat

6.

Constantin ȘUȘU

semnat

7.

Eduard VARZAR

semnat

8.

Lilia POTÎNG

semnat

9.

Svetlana BALMUȘ

semnat

10.

Andrei CEBOTARI

semnat

Președinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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