
HOTĂRÂREA  nr.12- 28/17 
cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea  
acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror 

 
09 martie 2017                      mun. Chişinău  

 
Examinând în ședință închisă demersul Procurorului General întemeiat pe 

raportul procurorului în Secția combatere tortură din cadrul Direcției urmărire 
penală și criminalistică a Procuraturii Generale Ruslan Lupașcu, despre eliberarea 
acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror, Consiliul Superior al 
Procurorilor, - 

C O N S T A T Ă: 

La data de 22.07.2016, de către Procurorul General, în baza elementelor 
infracţiunii prevăzute de art.306 alin.(2) lit.a) și c) Cod penal, a fost pornită 
urmărire penală, pe faptul tragerii cu bună-știință la răspundere penală a unei 
persoane nevinovate pentru o infracțiune excepțional de gravă, soldată cu urmări 
grave. 

La 07.03.2017 Procurorul General, în baza raportului procurorului în Secția 
combatere tortură R.Lupașcu, a înaintat un demers prin care solicită eliberarea 
acordului pentru a dispune suspendarea din funcție a procurorului Lilian Cociu. 

Conform art.55 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul în 
privinţa căruia este pornită o urmărire penală poate fi suspendat din funcţie de către 
Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Potrivit jurisprudenței sale constante, Consiliul reiterează că suspendarea din 
funcție este o măsură necesară pentru desfășurarea procesului penal și o măsură de 
protejare a intereselor instituției și se dispune, inclusiv, pentru păstrarea 
prestigiului instituției. În egală măsură, suspendarea din funcție, ca și măsură 
procesuală de constrângere, deși limitează exercitarea unor drepturi și libertăți, nu 
poate fi considerată ca fiind contrară prezumției nevinovăției1. 

În circumstanţele menţionate, pornind de la premisa că infracțiunea pretins a 
fi săvârșită este în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru a asigura 
buna desfăşurare a procesului penal, Consiliul Superior al Procurorilor consideră 
că se impune eliberarea acordului pentru a dispune suspendarea din funcţie a 
procurorului Lilian Cociu. 

În context, conform prevederilor art.55 alin.(1), art.70 alin.(1) lit.g), 77 și 79 
din Legea cu privire la Procuratură, pct.12.10-12.15 din Regulamentul Consiliului 
Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E:  

1. Se admite demersul Procurorului General Eduard Harunjen și se 
eliberează acordul în vederea suspendării din funcţie a procurorului în Procuratura 
                                                             
1 pct.47 și 52 ale Hotărârii Curții Constituționale nr.6 din 03.03.2016  



municipiului Chișinău, Lilian Cociu, pînă la rămânerea definitivă a hotărârii în 
cauza respectivă. 

2. Prezenta hotărâre a o remite Procurorului General în vederea emiterii 
ordinului de suspendare din funcție a procurorului Lilian Cociu. 

3. Copia hotărârii se remite procurorului R.Lupașcu pentru anexare la 
materialele cauzei penale, iar dlui Lilian Cociu pentru comunicare. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri. 

5. Prezenta hotărâre cu drept de contestare în condițiile art.79 din Legea cu 
privire la Procuratură. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
№ Numele și prenumele  Semnătura 
1 CEBOTARI Vladimir 

 
 

2 FORTUNA Ghenadie 
 

 

3 HADÎRCĂ Igor 
 

 

4 HARUNJEN Eduard  

5 MARIȚ Alexandru 
 

 

6 MAȘNIC Eduard 
 

 

7 MICU Victor 
 

 

8 MOROZ Remus 
 

 

9 POPOV Ruslan 
 

 

10 STOINOV Vasili 
 

 

11 TUREAC Viorel 
 

 

 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                           Mircea ROȘIORU 

 

 


