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H O T Ă R Â R E A nr.1-78/2019 

cu privire la demersul ministrului justiţiei referitor la revocarea 

unor membri din componența Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei 

 

9 august 2019                                                                             municipiul Chişinău  

 

  Examinând demersul doamnei Olesea Stamate, ministru al justiţiei, referitor la 

revocarea a doi membri din componența Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, 

Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La ședința Consiliului Superior al Procurorilor doamna Olesea Stamate, 

ministru al justiției, a solicitat ca domnul Igor Popa și domnul Ruslan Popov să fie 

revocați din componența Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei. 

Potrivit argumentelor invocate de autorul demersului rezultă că procurorii 

nominalizați nu ar corespunde criteriilor de reputație ireproșabilă, fiind vizați în mai 

multe investigații jurnalistice, ceea ce generează suspiciuni privind integritatea 

acestora și o imagine negativă în societate. Totodată, s-a enunțat că activitatea 

Institutului Național al Justiției este deosebit de valoroasă prin prisma obiectivului de 

asigurare a unui înalt nivel de pregătire profesională a corpului de procurori și 

judecători, motiv din care prestația Consiliului acestei instituții urmează să se alinieze 

celor mai bune standarde de apreciere. 

  Pentru soluționarea demersului, Consiliul Superior al Procurorilor reține 

raționamentele de drept și de fapt aferente speței examinate.  

Astfel, articolul 6 din Legea nr.52/2006 privind Institutul National al Justiției, 

stabilește că Consiliul Institutului este alcătuit din 13 membri, din care 4 membri sunt 

desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul procurorilor de diferite 

niveluri, pe un mandat de 4 ani şi care poate fi reînnoit doar o singură dată. Calitatea 

de membru al Consiliului Institutului încetează la expirarea mandatului, la cerere sau 

în caz de deces.  

Totodată, la aliniatul (4) sunt dezvoltate prevederile normative al aceluiași 

articol, în parte ce ține de încetarea calității de membru - Calitatea de membru al 

Consiliului încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. 

Membrul Consiliului poate fi revocat de către autoritatea care l-a desemnat în cazul 

existenţei circumstanţelor care exclud posibilitatea executării mandatului, precum şi 

la cererea Consiliului, adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor, în 

cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor. 

Examinând respectarea, în acest caz, a condițiilor ce derivă din procedurile de 

desemnare, Consiliul Superior al Procurorilor constată că procurorii Igor Popa și 

Ruslan Popov au fost nominalizați în calitate de membri ai Consiliului Institutului 

Național al Justiție, pentru un mandat de patru ani, prin Hotărârea nr.12-103/18 din 12 
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iulie 2018,  menționându-se că pentru a decide astfel, s-a ținut cont de criteriile 

vocației profesionale, respectarea culturii instituționale și performanțele funcționale. 

În egală măsură, se consemnează și faptul că în cadrul dezbaterilor care au 

precedat adoptarea hotărârii indicate supra nu au fost expuse obiecții, dezacorduri și 

nu au fost invocate impedimente privind candidaturile procurorilor Igor Popa și 

Ruslan Popov, circumstanță ce se confirmă prin conținutul procesului-verbal al 

ședinței din 12 iulie 2018, potrivit căruia rezultă că a existat un consens explicit 

asupra acestei decizii.  

Pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor, analizând dacă 

argumentele autorului prezentului demers se bazează pe date ulterioare adoptării 

hotărârii din 12 iulie 2018, a stabilit că criticile, în esență, fac trimitere cu titlu general 

la existența în spațiul public a mai multor informații privind procurorii în cauză, fără a 

individualiza circumstanțe relevante situației în discuție.  

Afirmațiile autorului demersului nu au reflectat circumstanțe de natură recentă, 

vizează informații care deja au fost obiect al verificărilor efectuate de organele 

competente și, astfel, acestea nu pot să revendice o hotărâre diferită cu privire la 

procurorii vizați, nefiind în măsură să răstoarne concluzia emisă anterior de Consiliul 

Superior al Procurorilor.  

În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor estimează că nu a fost 

argumentată nici suspiciunea de prestație necorespunzătoare a procurorilor vizați în 

cadrul Consiliului Institutului Național al Justiției, iar autorul demersului de revocare 

a menționat că nu deține confirmări privind diminuarea imaginii acestei instituții sau 

alte obiecții care să conducă la concluzia că autoritatea publică respectivă în acest an 

de activitate (când din Consiliu fac parte inclusiv procurorii Igor Popa și Ruslan 

Popov) ar fi avut probleme de funcționare. 

Având în vedere circumstanțele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează că argumentele deduse analizei nu sunt în măsură să modifice poziția 

sa anterioară cu privire la desemnarea procurorilor Igor Popa și Ruslan Popov în 

Consiliul Institutului Național al Justiției și, nefiind întrunite condițiile pentru 

revocarea acestora, demersul în cauză urmează a fi respins ca neîntemeiat.  

Rezultând din constatările făcute și având în vedere prevederile art.70 alin.(1) 

lit.j), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, art.6 alin.(2) lit.b) și alin.(4) 

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

lit.d) 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 respinge demersul ministrului justiţiei, Olesea Stamate, privind revocarea 

membrilor Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, Igor Popa și Ruslan Popov. 

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

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

Hotărâri. 
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3. 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  fără semnătură 

3.  Vasile STOINOV  absent 

4.  Adrian BORDIANU  semnat 

5.  Inga FURTUNĂ semnat 

6.  Andrei ROȘCA semnat 

7.  Constantin ȘUȘU  semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.  Dumitru PULBERE  semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                          Angela MOTUZOC 

 

 


