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HOTĂRÂREA nr.1-138/2021 

cu privire la încetarea calității de membru al Consiliului Institutului  

Național al Justiției 

 

11 noiembrie 2021                                              municipiul Chișinău 

 

Examinând cererea domnului Igor Popa de încetare a calității de membru al 

Consiliului Institutului Național al Justiției, audiind informația prezentată de către 

domnul Ion Guceac, 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 Igor Popa, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, despre încetarea calității de membru al 

Consiliului Institutului Național al Justiției. 

Pentru a se pronunța asupra cererii de referință, Consiliul Superior al Procurorilor 

va analiza circumstanțele de fapt și de drept relevante și va expune raționamentele care 

se circumscriu examinării acestei cereri. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-103/18 din 12.07.2018, 

domnul Igor Popa a fost desemnat în calitate de membru al Consiliului Institutului 

Național al Justiției.  
În accepțiunea dispoziției art.6 alin.(2) lit. b) din Legea nr.152/2006 privind 

Institutul National al Justiției, Consiliul Institutului Național al Justiției este alcătuit din 
13 membri, din care 4 membri sunt desemnați de Consiliul Superior al Procurorilor din 
rândul procurorilor de diferite niveluri. În egală măsură, notăm prevederile alin.(3) și (4) 
ale aceluiași articol, care stipulează că mandatul membrilor Consiliului Institutului 
Național al Justiției este de o durată de 4 ani și poate fi reînnoit doar o singură dată. 
Calitatea de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției încetează la expirarea 
mandatului, la cerere sau în caz de deces. 

Din spectrul de competențe ale Consiliului Superior al Procurorilor, stabilite în 
art.70 alin.(1) Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, se identifică și atribuția de 

desemnare a procurorilor în cadrul Consiliului Institutului Național al Justiției. 
Urmare a discuțiilor pe această dimensiune organizațională, evaluând în ședință 

plenară toate aspectele relevante subiectului examinat și având în vedere exprimarea 
voinței clare a procurorului Igor Popa, de renunțare la calitatea de membru al Consiliului 
Institutului Național al Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor va lua act de cererea 
procurorului nominalizat și va înceta pentru domnul Igor Popa calitatea de membru al 
Consiliului Institutului Național al Justiției. 

Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute și având în vedere prevederile 
art.6 alin.(2) și alin.(4) din Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției, 
art.70 alin.(1) lit. j) și art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.4.1 
secțiunea IV lit. b) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul 
Superior al Procurorilor –   
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H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. A constata încetarea calității de membru al Consiliului Institutului Național al 

Justiției a domnului Igor Popa, procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, în baza cererii depuse. 

2. A remite prezenta hotărâre Procurorului General interimar și Institutului 

Național al Justiției 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 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 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Natalia MOLOȘAG semnat 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  absentă 

9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.   Lilia POTÎNG semnat 

11.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                            Angela MOTUZOC 
 
 


