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H O T Ă R Â R E A nr.1-68/2020 

cu privire la propunerea de desemnare a membrilor în Comisia pentru 

examenele de admitere din anul 2020 la Institutul Național al Justiției  

 

 

4 septembrie 2020                                                                        municipiul Chişinău  

 

 

Examinând subiectul referitor la propunerea de desemnare a membrilor în 

Comisia pentru examenele de admitere din anul 2020 la Institutului Național al 

Justiției și audiind informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul 

Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, spre examinare, demersul 

parvenit de la Institutul Național al Justiției, prin care s-a solicitat desemnarea a doi 

membri în componența Comisiei pentru examenele de admitere din anul 2020 la 

Institutul Național al Justiției. 

Potrivit demersului, concursul de admitere la Institutul Național al Justiției în 

anul 2020 se preconizează a fi desfășurat în perioada  2 - 25 septembrie 2020, în 

vederea selectării audienților pentru funcția de judecător și procuror. 

Analizând demersul de referință, Consiliul Superior al Procurorilor reține 

raționamentele de drept și de fapt, care se circumscriu exercițiului în speță. 

Potrivit art.70 alin.(1) lit.l) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

Consiliul Superior al Procurorilor are competența să examineze și să prezinte opinii 

asupra componenței comisiilor pentru examenele de admitere și de absolvire ale 

Institutului Național al Justiției. 

În egală măsură, art.16 alin.(1) din Legea nr.152/2006 privind Institutul 

National al Justiției, stabilește că concursul de admitere se desfăşoară în faţa Comisiei 

pentru examenele de admitere, care se formează în baza hotărârii Consiliului 

Institutului pe perioada desfăşurării concursului şi este compusă din 7 membri, dintre 

care doi membri sunt desemnaţi de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

Aceste prevederi au fost dezvoltate în Regulamentul Institutului National al 

Justiției de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea 

iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror1, care statuează în 

pct.pct.24-30 condițiile instituirii, atribuțiile și modul de desfășurare a activității 

Comisiei pentru examenele de admitere. 

Concomitent, pct.25 din Regulamentul menționat supra prevede circumstanțele 

desemnării de către Consiliul Institutului Național al Justiției a membrilor supleanți, 

dintre care unul este procuror. 

În considerarea prevederilor normative expuse, Consiliul Superior al 

Procurorilor accentuează importanța realizării obiective și echidistante a exercițiului 

de desemnare a membrilor în componența Comisiei pentru examenele de admitere. 

 
1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției nr.5/2 din 26.05.2017 
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În practica sa anterioară, Consiliul Superior al Procurorilor a consemnat că una 

dintre preocupările sale constante este consolidarea capacităților profesionale ale 

corpului de procurori, obiectiv pentru care selectarea candidaților pentru instruirea 

inițială este o platformă indispensabilă, ce necesită abordare cu maximă seriozitate.  

Respectiv, pornind de la aceste raționamente, exercițiul desemnării membrilor 

în componența Comisiei pentru examenele de admitere la Institutul Național al 

Justiției a fost raportat la principiile vocației profesionale, respectării culturii 

instituționale și performanțelor funcționale. 

În cadrul ședinței, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, Consiliul 

Superior al Procurorilor, în rezultatul discuțiilor și analizei profesionale, a 

concluzionat corespunderea domnilor Ruslan Lupașcu, procuror-șef interimar al 

Secției combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a 

Procuraturii Generale și Serghei Gavajuc, procuror-șef interimar al Procuraturii 

Anticorupție, pentru desemnare în calitate de membri în componența Comisiei pentru 

examenele de admitere din anul 2020 la Institutul Național al Justiției. 

Pentru a se pronunţa în acest fel, Consiliul Superior al Procurorilor a reţinut că 

experiența profesională îndelungată a procurorilor nominalizați, abilităţile aferente 

funcţiei, precum şi înalta cultură profesională reprezintă calificativele necesare, care 

confirmă temeinicia soluţiei adoptate. 

Totodată, ținând cont de specificarea vizând desemnarea în componența 

Comisiei pentru examenele de admitere și a membrilor supleanți dintre care unul să 

fie procuror, conducându-se de aceleași principii referitoare la prestația profesională, 

Consiliul Superior al Procurorilor a identificat candidatura doamnei Aliona Vdovîi, 

procuror al Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană din 

cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii 

Generale, ca fiind relevantă în acest sens. 

Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute și având în vedere 

prevederile art.70 alin.(1) lit.l), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

art.16 din Legea nr.152/2006 privind Institutul National al Justiției, pct.4.1 secțiunea 

I lit.j) 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. A aviza nominalizarea în componența Comisiei pentru examenele de 

admitere din anul 2020 la Institutul Național al Justiției în calitate de membri a 

următorilor procurori: Ruslan Lupașcu, procuror-șef interimar al Secției combatere 

tortură din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, 

Serghei Gavajuc, procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție și în calitate de 

membru supleant - Aliona Vdovîi, procuror al Secției protocol, cooperare 

internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și 

integrare europeană a Procuraturii Generale. 

2. A transmite prezenta hotărâre, cu titlu de informare, Procurorului General 

și Consiliului Institutului Național al Justiției. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 
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4. 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 absent 

4.  Mihail COTOROBAI absent  

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  absent 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                       Angela MOTUZOC 

  
 


