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H O T Ă R Â R E A nr. 1-61/2020 

cu privire la modificarea componenței nominale a  

Comisiei permanente pentru instruire 

  

9 iulie 2020                                                                                       municipiul Chişinău   

  

Examinând demersul directorului Institutului Național al Justiției, Diana 

Scobioală și audiind informația prezentată de către domnul Andrei Roșca, Consiliul 

Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Realizarea eficientă a competențelor în domeniul formării profesionale a 

procurorilor constituie o preocupare deosebită pentru Consiliul Superior al Procurorilor 

și, în considerarea acestui deziderat, a fost instituită Comisia permanentă pentru 

instruire1, care formulează recomandări de specialitate aferente tematicii seminarelor 

organizate pentru candidații la funcția de procuror și procurorii în funcție. 

 În acest sens, potrivit prevederilor pct.4.10 din Regulamentul Comisiei 

permanente pentru instruire2, de competența Comisiei ține asistarea Consiliului Superior 

al Procurorilor în procesul de examinare şi formulare de opinii asupra programelor 

didactice și a planurilor de formare pentru cursurile de formare inițială și continuă din 

cadrul Institutului Național al Justiției. 

În egală măsură, din analiza cumulativă a conținutului pct.pct.3.1-3.3 din 

Regulamentul menționat supra, se constată că Consiliul Superior al Procurorilor decide 

componența nominală a Comisiei permanente pentru instruire, ținând cont de 

reprezentativitatea Procuraturii Generale, a procuraturilor specializate (Procuratura 

Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale), procuraturilor  teritoriale, a Consiliului  Superior  al  Procurorilor,  precum și 

a Institutului Național al Justiției. Cei 7 membri ai Comisiei, în activitatea lor, trebuie să 

se bucure de o reputație ireproșabilă și să respecte cele mai înalte standarde de etică și 

conduită. 

Astfel, pentru asigurarea reprezentativității în comisia de referință, Consiliul 

Superior al Procurorilor a beneficiat întotdeauna de suportul Institutului Național al 

Justiției prin delegarea reprezentanților pentru activitățile desfășurate. 

În prezent, având în vedere mobilitățile funcționale înregistrate, a apărut 

necesitatea nominalizării unui reprezentant al Institutului Național al Justiției în 

componența Comisiei permanente pentru instruire, în vederea asigurării continuității 

progreselor înregistrate în acest domeniu. 

Pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor a invitat Institutul 

Național al Justiției să identifice posibilitatea desemnării unui reprezentant al instituției 

pentru activitățile comisiei. 

Urmare a demersului formulat, Institutul Național al Justiției, prin scrisoarea din 

6 iulie 2020, l-a desemnat în calitate de reprezentant al instituției, pentru activitățile 

 
1 Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-20/18 din 01.02.2018 
2 Aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-63/18 din 20.04.2018 
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desfășurate de Comisia permanentă pentru instruire pe domnul Dumitru Purici, procuror 

detașat, șef al Centrului de Informații Juridice. 

Având în vedere constările expuse și ținând cont de necesitatea asigurării 

continuității activității Comisiei permanente pentru instruire, Consiliul Superior al 

Procurorilor va modifica și va stabili componența nominală a acesteia.  

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.77 din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.pct.3.1-3.3 din Regulamentul Comisiei 

permanente pentru instruire, aprobat prin Hotărârea nr.12-63/18 din 20.04.2018, 

Consiliul Superior al Procurorilor,- 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A modifica și a stabili componența nominală a Comisiei permanente pentru 

instruire, după cum urmează: 

– Dumitru Obadă, procuror în Procuratura Anticorupție; 

– Elena Neaga, procuror în Secția analiză criminologică, avizare și propuneri de 

legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale; 

– Tatiana Gulea, procuror, șef al Secției unificare a practicii în domeniul 

urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale; 

– Ion Guceac, membru al Consiliului Superior al Procurorilor; 

– Lucreţia Zaharia, procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale; 

– Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupţie; 

– Dumitru Purici, procuror detașat la Institutul Național al Justiției. 

2. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

3. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau 

notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent  
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5.  Victor CÎLCIC  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 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                             Angela MOTUZOC 

 

 


