
H O T Ă R Â R E A nr.12-70/17 
cu privire la cererea unui procuror cu privire la  

transferul într-o procuratură de același nivel 
 

10 iulie 2017                                                                                           mun.Chişinău  
 

Examinând raportul procurorului în Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Nadejda Busuioc, cu privire la 
transferul în Procuratura Anticorupție, audiind informația dlui Mircea Roșioru, 
Consiliul Superior al Procurorilor  –  

C O N S T A T Ă: 
 

La 04.07.2017 secretariatul ad-hoc al Consiliului Superior al Procurorilor a 
înregistrat raportul procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze Speciale, Nadejda Busuioc, prin care solicită transferul în 
Procuratura Anticorupție. 

În susținerea raportului dna Nadejda Busuioc a menționat că atât Procuratura 
pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cât și Procuratura 
Anticorupție sunt Procuraturi specializate și, corespunzător, în sistemul organelor 
procuraturii, sunt de același nivel. La fel, afirmă d-ei că acest transfer este unul pe 
orizontală și nu reprezintă o promovare în funcție, or, condițiile de numire, statutul 
și garanțiile de care dispun procurorii din Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cei din Procuratura Anticorupție, sunt 
similare. La fel, menționează că transferul în funcția vacantă de procuror în 
procuratura Anticorupție este coordonat și acceptat inclusiv de procurorul-șef al 
procuraturii în care solicită să fie transferată.  

În această ordine de idei, dna Busuioc menționează că, potrivit art.70 alin.(1) 
lit.g) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor face 
propuneri Procurorului General privind numirea, promovarea, detaşarea sau 
suspendarea procurorilor în condiţiile Codului de procedură penală şi ale prezentei 
legi, precum şi privind eliberarea din funcţie a procurorilor. Prin urmare, nu este în 
competența Consiliului Superior al Procurorilor să dispună asupra organizării 
chestiunilor de transfer ale procurorilor dintr-o procuratură în alta de același nivel. 
Din acest considerent, concluzionează că reglementările Capitolului VIII, secțiunea 
a) - concursul pentru numirea pe post sau prin transfer - din Regulamentul 
Consiliului Superior al Procurorilor, în partea ce vizează transferul, excede cadrul 
legal prevăzut de Legea cu privire la Procuratură 

În contextul existenței funcțiilor vacante de procuror în Procuratura 
Anticorupție, solicită Consiliului Superior al Procurorilor să propună Procurorului 
General transferul d-ei în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, 
fără derularea procedurilor prevăzute de Capitolul VIII, secțiunea a) a 
Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor.  

Examinând argumentele procurorului N.Busuioc, Consiliul invocă prevederile 
următoarelor acte legislative și normative: 

a) Legea cu privire la Procuratură: 
 - art.22 alin.(4) - procurorul în funcţie care doreşte un transfer sau o 

promovare poate fi înscris în Registru dacă în ultimii doi ani până la depunerea 
cererii de înscriere în Registru a fost supus evaluării performanţelor; 



- art.54 alin.(1) - transferul procurorului într-o altă funcţie se face prin 
concurs, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; 

- art.87 alin. (1) lit.b) - Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor 
examinează dosarele şi actele prezentate de procurorii care solicită transferul sau 
promovarea într-o funcţie superioară. 

b) Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor: 
- pct.8.15 - participă la concurs candidații pentru funcția de procuror sau 

procurorii care solicită transferul, dacă aceștia sunt înscriși în Registru la data 
anunțării concursului. Candidații înscrişi în Registru sunt ulterior evaluaţi de către 
Colegiul pentru selecția şi cariera procurorilor.  

La concursul pentru ocuparea funcţiilor prin transfer pot participa doar 
procurorii care activează în procuratura de acelaşi nivel cu procuratura în care 
doreşte să fie transferat.  

- pct.8.18 - procurorii care solicită transferul îşi aleg funcţiile scoase la concurs 
prin transfer în modul prevăzut în paragraful precedent. Acesta îl reprezintă suma 
punctajelor obținute la Colegiul de selecție și carieră a procurorilor și la Colegiul de 
evaluare a performanțelor procurorilor. În cazul punctajului egal, primul alege 
candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj la Colegiul de evaluare a 
performanţelor procurorilor. 

Având ca reper prevederile citate supra, Consiliul Superior al Procurorilor se 
consideră organul învestit cu competențe de realizare a concursurilor, inclusiv 
pentru transferul procurorilor dintr-o procuratură în alta, de același nivel. 

Având în vedere că procurorul Nadejda Busuioc nu a realizat procedurile ce 
preced numirea în funcție prin transfer, Consiliul va respinge cererea ca fiind 
neîntemeiată. 

Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul prevederilor art.22 alin.(4), 
art.54 alin.(1), art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 
Procuratură, Capitolul VIII secțiunea a) 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 ca neîntemeiată cererea procurorului în Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Nadejda Busuioc cu privire 
la transferul în Procuratura Anticorupție. 

2. Copia de pe prezenta hotărâre a o transmite pentru informare procurorului 
în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 
Nadejda Busuioc. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, 
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 
Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 
Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile 
împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană 
vătămată într-un drept al său, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care 
hotărârea vizată i-a fost comunicată. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 



№ Numele și prenumele  
 

Semnătura 

1 CEBOTARI Vladimir 
 

  

2 FORTUNA Ghenadie 
 

 

3 HADÎRCĂ Igor 
 

 

4 HARUNJEN Eduard 
 

 

5 MARIȚ Alexandru 
 

 

6 MAȘNIC Eduard 
 

 

7 MICU Victor 
 

 

8 MOROZ Remus 
 

 

9 POPOV Ruslan 
 

 

10 
 

STOINOV Vasile  

11 TUREAC Viorel 
 

 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                             Mircea ROȘIORU  


