
H O T Ă R Â R E A nr.1-12/2020 

cu privire la delegarea atribuțiilor președintelui  

Consiliului Superior al Procurorilor  

 

30 ianuarie 2020                                                                                 municipiul Chişinău  

 

  Examinând subiectul privind delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului 

Superior al Procurorilor, audiind informația prezentată de doamna Angela Motuzoc, 

Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin ordinul nr.5/5-11  din 29.01.2020 s-a dispus acordarea concediului de odihnă 

anual plătit doamnei Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, 

pentru o perioadă de 16 zile calendaristice, începând cu data de 01.02.2020 până la data de 

16.02.2020, inclusiv.  

Pentru asigurarea exercitării competențelor funcționale ale instituției, urmează a se 

decide asupra delegării atribuțiilor președintelui unui membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor din rândul procurorilor. 

Pentru documentarea instituțională a exercițiului de selectare a candidaturii, vor fi 

consemnate prevederile legale aferente subiectului dat.  

Astfel, potrivit art.71 alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în 

absența președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, atribuțiile acestuia sunt 

exercitate de un membru numit de Consiliu. 

Totodată, conform pct.5.13 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14 septembrie 2016, deducem că, în cazul 

imposibilității exercitării temporare a funcției de președinte al Consiliului, atribuțiile 

acestuia sunt delegate prin hotărâre a Consiliului unui alt membru al Consiliului din rândul 

procurorilor. 

Urmare a discuțiilor în cadrul ședinței din 30 ianuarie 2020, s-a stabilit delegarea 

temporară a atribuțiilor de președinte al Consiliului, pe perioada aflării în concediul de 

odihnă anual a titularului mandatului, doamnei Inga Furtună, membru al Consiliului, ales 

din rândul procurorilor.  

În temeiul celor expuse, conform art.71 alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, pct.5.13 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14 septembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A numi pe doamna Inga Furtună, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, 

pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pentru 

perioada de la 01.02.2020 până la 16.02.2020, inclusiv. 

2. Hotărârea se aduce la cunoștința, contra semnătură, doamnei Inga Furtună, pentru 

informare.  

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, 

www.csp.md, directoriul Hotărâri. 



 

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

din Codul administrativ. 

 

 Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2 Fadei NAGACEVSCHI  absent 

3  Vasile STOINOV semnat 

4 Emanoil PLOȘNIȚĂ absent 

5 Mihail COTOROBAI absent 

6 Inga FURTUNĂ semnat 

7 Andrei ROȘCA semnat 

8 Adrian BORDIANU semnat 

9 Constantin ȘUȘU semnat 

10 Lilia MĂRGINEANU semnat 

11 Ion GUCEAC semnat 

12 Dumitru PULBERE absent 

13 Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                     semnat                        Angela MOTUZOC 

 
 


