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H O T Ă R Â R E A nr.1-120/2019 

cu privire la desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor în 

grupul de lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, 

procurorilor și avocaților 

 

11 noiembrie 2019                                                                              municipiul Chişinău  

 

  Examinând subiectul referitor la desemnarea unor membri ai Consiliului Superior 

al Procurorilor în grupul de lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale a 

judecătorilor, procurorilor și avocaților, audiind informația prezentată de către domnul 

Adrian Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 15 decembrie 2017 președintele Consiliului Superior al Procurorilor a 

participat la semnarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților 

din Republica Moldova (în continuare – Cartei interprofesionale). 

Textul acestui document strategic de intenție, conține componente precum: Statul 

de drept și justiția, Specificul funcțiilor, Etica și deontologia judecătorilor, procurorilor și 

avocaților și Dialogul interprofesional continuu între judecători, procurori și avocați și 

cooperarea internațională. 

Această Cartă interprofesională vine să pună fundamentul reglementărilor 

normative ale dialogului interprofesional între judecători, procurori și avocați din 

perspectiva Avizului nr.16(2013) privind relațiile între judecători și avocați în vederea 

asigurării calității și eficienței justiției precum și a Avizelor nr.4, 7, 12 și 18 ale Consiliului 

Consultativ al Judecătorilor Europeni. 

În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează rolul decisiv al 

fiecărei profesii în actul de justiție, în conformitate cu principiile comune ale acestora: 

respectarea legii, secretul profesional, integritatea și demnitatea, respectul pentru 

justițiabili, competența, responsabilitatea, echitatea și respectul reciproc. 

Conștientizând că numai în cadrul unui dialog interprofesional continuu, 

judecătorii, procurorii și avocații vor identifica împreună cele mai bune practici privind 

activitățile referitoare la sistemul de justiție, la 29 iunie 2018 a avut loc cea de-a doua 

Conferință anuală a Actorilor din Domeniul Justiției, la care au participat inclusiv și 

reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor. 

Luând în considerare multitudinea de opinii expuse, ținând cont de standardele 

stabilite în domeniul supus dezbaterilor, manifestând dorința de a identifica soluții pentru 

asigurarea implementării și respectării acestor standarde inclusiv în domeniul justiției, 

participanții la Conferință au convenit asupra unor concluzii, printre care și necesitatea  

revizuirii și actualizării Cartei interprofesionale. 

La data de 25 septembrie 2019 a parvenit demersul doamnei Mihaela Vidaicu, 

director al reprezentanței din Republica Moldova a Asociației Barourilor Americane 

(ABA ROLI), Inițiativa pentru Supremația Legii, prin care se solicită desemnarea unor 
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membri ai Consiliului Superior al Procurorilor pentru participarea în cadrul grupului de 

lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale. 

Având în vedere că scopul Cartei interprofesionale este consolidarea unei culturi 

juridice comune privind conștientizarea rolurilor judecătorilor, procurorilor și avocaților 

în funcționarea justiției, conștientizarea aportului fiecărui profesionist al dreptului la 

îmbunătățirea relațiilor procedurale, a aportului dialogului și al comunicării realizate în 

cadrul procedurilor legale, dar și dezvoltarea înțelegerii și a respectului reciproc în limitele 

rezervate de lege rolului fiecărui participant la înfăptuirea justiției, a responsabilităților de 

orice natură, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să desemneze membri în grupul 

de lucru pentru elaborarea Cartei interprofesionale. 

În cadrul ședinței, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, Consiliul Superior 

al Procurorilor a discutat și a propus candidaturile membrilor Adrian Bordianu, Constantin 

Șușu și Inga Furtună, pentru a fi desemnați în calitate de participați la lucrările grupului 

de lucru de referință. 

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.art.70 și 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 desemna pe Adrian Bordianu, Constantin Șușu și Inga Furtună, membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participarea la lucrările grupului de lucru 

pentru elaborarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților. 

2. A transmite pentru informare copia prezentei hotărâri reprezentanței ABA ROLI 

în Moldova. 

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: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dumitru ROBU  semnat 

2.  Olesea STAMATE  absentă 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent 
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5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                                semnat               Angela MOTUZOC 

 

 

 

 
 

 

 


