
1 
 

H O T Ă R Â R E A nr.1-80/2019 

cu privire la exprimarea acordului asupra candidaturilor 

    pentru numirea în funcţiile de Adjuncți ai Procurorului General interimar 

 

9 august 2019                                                                                municipiul Chişinău  

 

         Examinând propunerea domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, cu 

privire la exprimarea acordului scris asupra candidaturilor pentru numirea în funcţiile 

de Adjuncți ai Procurorului General interimar, Consiliul Superior al Procurorilor -  
 

C O N S T A T Ă: 
 

 În ședința din 09.08.2019, Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a 

solicitat prin demers Consiliului Superior al Procurorilor acordul scris asupra 

candidaturilor domnilor Eduard Bulat, procuror-șef al Secției politici, reforme și 

management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor 

societății a Procuraturii Generale, Mircea Roșioru, Adjunct al Procurorului General, 

Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor 

societății a Procuraturii Generale, pentru numirea în funcţiile de Adjuncți ai 

Procurorului General interimar.  
În susţinerea demersului său, domnul Dumitru Robu a remarcat că prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr.l232-VIII din 31.07.2019 a fost desemnat în 

calitate de Procuror General interimar, în contextul prevederilor operate prin Legea 

nr.87 din 19.07.19, care completa art.11 al Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură cu  alin.(21) şi (22).  

Potrivit alin.(22) a art.11 din Legea nr.3/2016, Procurorul General interimar 

exercită mandatul său până la numirea Procurorului General. Astfel, în sensul legii, 

Procurorul General interimar a preluat integral funcţiile titularului, legea neinstituind 

nici o limitare în acest sens, fiind stabilit expres că interimarul preia de drept 

plenitudinea competenţelor titularului. 

Față de propunerea formulată, Consiliul reține că, constituționalitatea 

echivalenței funcţiei de Procuror General interimar cu cea de Procuror General a fost 

confirmată inclusiv de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 87 din 22.11.20161.   

Totodată, potrivit art.18 alin.(4) din Legea nr.3/2016, mandatul adjuncților 

Procurorului General se încheie odată cu mandatul Procurorului General, însă aceștia 

continuă să-și exercite atribuțiile până la numirea adjuncților noului Procuror General.  

În această ordine de idei, exercitând atribuţiile specificate la art.11 alin. (2) din 

Legea nr.3/2016, coroborate cu prevederile art.18 alin.(3) din aceeași Lege, Procurorul 

General interimar consideră necesar de a declanşa procedura de numire în funcţie a 

adjuncţilor Procurorului General interimar. 

În procesul de selectare a candidaturilor, prin prisma criteriilor stabilite de alin.(2) 

art.18 din Legea nr.3/2016 s-a ținut cont de următoarele criterii: 

- toți trei candidați la funcțiile de Adjuncți ai Procurorului General au o 

 
1 Pct. 20 al Deciziei Curţii Constituţionale nr.87 din 22.11.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr.l35b/2016 privind 

interpretarea articolelor 122 şi 125 din Constituţia Republicii Moldova (atribuţiile Procurorului General interimar) 
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experienţă mai mare de 7 ani în funcţia de procuror şi până în prezent activează în 

acest domeniu; 

- dispun de capacităţi managerial-organizatorice, ceea ce va asigura o bună 

funcţionare a instituţiei, precum şi accelerarea proceselor de reformare a acesteia;  

  - au fost antrenați activ în procesul de elaborare și implementare a cadrului 

legislativ de reformare a Procuraturii, precum și în cadrul organelor de 

autoadministrare a procurorilor.   

Evaluând aspectele legislative aferente speței examinate, Consiliul constată că, 

potrivit prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.3/2016, în termen de 3 luni de la 

numirea sa în funcţie, Procurorul General îi numeşte pe adjuncţii săi, le repartizează 

acestora domeniile de competenţă şi stabileşte ordinea substituirii sale de către adjuncţi 

în cazul absenţei sau al imposibilităţii de exercitare a funcţiilor sale. 

Alin.(3) al art.18 din Legea cu privire la Procuratură stipulează că adjuncţii 

Procurorului General sunt numiţi în funcţie fără concurs, prin ordinul Procurorului 

General, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Analizând propunerea înaintată de către Procurorul General interimar și apreciind 

faptul că domnii Eduard Bulat, Mircea Roșioru și Alexandru Nichita întrunesc 

condițiile legale pentru exercitarea mandatelor de Adjuncți ai Procurorului General, 

ţinând cont de prevederile art.11 alin.alin.(2), (21) şi (22), art.18, art.70 alin.(1), art.77 

și art.79  din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A exprima acordul pentru numirea în funcția de Adjuncți ai Procurorului 

General interimar a următorilor procurori, după cum urmează: Eduard Bulat, Mircea 

Roșioru și Alexandru Nichita. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, 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  semnat 

2.  Olesea STAMATE  absentă 

3.  Vasile STOINOV  absent 
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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 
 


