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H O T Ă R Â R E A nr.1-74/2019 

cu privire la modificarea listei conducătorilor stagiilor de practică  

pentru audienții Institutului Național al Justiției 

 

9 august 2019                                                                                     municipiul Chişinău  

 

  Examinând subiectul privind modificarea listei conducătorilor stagiilor de practică 

pentru audienții Institutului Național al Justiției, audiind informația prezentată de către 

doamna Inga Furtună, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărârea nr.1-63/2019 din 03.07.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a 

propus Institutului Național al Justiției lista nominală a procurorilor pentru desemnarea în 

calitate de conducători ai stagiilor de practică desfășurate în perioada 16.09.2019 - 

07.03.2020 pentru audienții cursurilor de formare inițială.  

În componența nominalizărilor a fost inclus și domnul Grigori Belîi, procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani. 

La data de 19.07.2019, prin ordinul Procurorului General, domnul Grigori Belîi a 

fost eliberat din funcția deținută în temeiul art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură (în baza cererii de demisie). 

Având în vedere că la data emiterii Hotărârii nr.1-63/2019, Consiliul Superior al 

Procurorilor nu dispunea de informații cu privire la demisia din Procuratură a domnului 

Grigori Belîi, este necesar, în virtutea motivelor obiective, să fie selectat un alt procuror 

care să fie desemnat în calitate de conducător al stagiilor de practică. 

Respectiv, pentru realizarea acestui exercițiu instituțional, Consiliul Superior al 

Procurorilor va reitera raționamentele de fapt și de drept analizate în Hotărârea sa            

nr.1-63/2019 din 03.07.2019. 

Astfel, art.24 alin.(1) din Legea nr.152/2006 privind Institutul National al Justiției, 

stabilește că audienţii cursurilor de formare iniţială desfăşoară stagii de practică, 

conform curriculum-ului de practică, sub îndrumarea unui conducător de practică 

desemnat de Institut în baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului 

Superior al Procurorilor sau a conducătorului organului de urmărire penală. 

  Potrivit Regulamentului Institutului National al Justiției audienții cursurilor de 

formare inițială desfășoară stagiile de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti, 

procuraturilor şi organelor de urmărire penală pentru a lua nemijlocit cunoştinţă de 

activităţile desfăşurate de acestea. La fiecare etapă a stagiului de practică, audientul-

stagiar este îndrumat de un conducător, desemnat de Institut în baza propunerii 

Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor şi a 

conducătorului organului de urmărire penală. 

Pe această linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor accentuează 

importanța realizării obiective și echidistante a exercițiului privind selectarea  

procurorilor care să fie desemnați în calitate de conducători ai stagiilor de practică, 

reieșind din rolul semnificativ al acestei etape din formarea inițială a procurorilor.  
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Este important să relevăm că selectarea procurorilor s-a raportat la criteriile 

aferente traseului profesional al titularilor, prevăzute de actele normative relevante: 

vechime în muncă în activitate de cel puţin 5 ani, un nivel înalt de pregătire teoretică şi 

practică și reputație ireproșabilă. 

Urmând cerințele prezentate și deliberând asupra tuturor aspectelor subiectului 

abordat, Consiliul Superior al Procurorilor a discutat în ședință și a propus candidatura 

domnului Gheorghe Mihăilă, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul 

Buiucani, care, din perspectiva prestației profesionale, întrunește condițiile pentru a fi 

desemnat în calitate de conducător al stagiilor de practică pentru audienții cursurilor de 

formare inițială a procurorilor desfășurate în perioada 16.09.2019 - 07.03.2020. 

  Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.24 din Legea 

nr.152/2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, art.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 propune Institutului Național al Justiției includerea suplimentară a domnului 

Gheorghe Mihăilă, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, 

(pentru înlocuirea domnului Grigore Belîi), în lista procurorilor nominalizați pentru 

desemnare în calitate de conducători a stagiilor de practică desfășurate în perioada 

16.09.2019 – 07.03.2020 pentru audienții cursurilor de formare inițială. 

2. A transmite prezenta hotărâre Institutului Național al Justiției pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, 

www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul 

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  absent 

2.  Olesea STAMATE  absentă 

3.  Vasile STOINOV  absent 

4.  Adrian BORDIANU  semnat 

5.  Inga FURTUNĂ semnat 

6.  Andrei ROȘCA semnat 
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7.  Constantin ȘUȘU  semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.  Dumitru PULBERE  semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                   semnat                                  Angela MOTUZOC 

 

 
 


