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Decizia nr. 1 din 7 februarie 2023 cu privire la candidatura lui Vasile STOINOV, 
candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor   

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de 
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (în continuare “Comisia”) a deliberat în privat 
la data de 7 februarie 2023. Membrii participanți au fost:  

1. Herman von HEBEL
2. Victoria HENLEY
3. Nadejda HRIPTIEVSCHI
4. Vitalie MIRON
5. Tatiana RĂDUCANU
6. Nona TSOTSORIA

Comisia emite următoarea decizie, care a fost adoptată în acea dată: 

Faptele 

Vasile STOINOV, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze 
Speciale, Oficiul Sud (“candidatul”) candidează la funcția de membru în Consiliul Superior al 
Procurorilor.  

La 23 ianuarie 2023, Comisia a trimis candidatului o solicitare pentru completarea și depunerea 
Declarației de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani (denumită în continuare „declarația 
pentru 5 ani”), în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022 privind unele 
măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale 
judecătorilor și procurorilor (în continuare “Legea nr. 26/2022”).Declarația include, de 
asemenea, lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și în serviciul 
public, așa cum prevede același articol. Candidatul urma să prezinte declarația către Comisie 
până la 30 ianuarie 2023.   

La 1 februarie 2023, personalul din cadrul Secretariatului Comisiei a încercat de două ori să 
contacteze candidatul prin telefon, pentru a discuta despre declarația pentru 5 ani.  La 1 februarie 
2023, Comisia a primit un mesaj telefonic de la candidat, precum că acesta urma să prezinte 
declarația pentru 5 ani mai târziu pe parcursul acelei zile.  Candidatul a declarat că era în concediu 
medical, dar nu a oferit alte detalii. Candidatul nu a depus declarația pentru 5 ani. 

Comisia a expediat tuturor candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale 
judecătorilor și procurorilor, inclusiv candidatului în cauză, un proiect al declarației pentru 5 ani 
la data de 2 iunie 2022, pentru a le permite să înceapă colectarea datelor și să ridice potențiale 
probleme sau întrebări. Versiunea de proiect și cea finală a formularului declarației pentru 5 ani 
au fost practic identice în sensul datelor ce trebuiau declarate. Unica suplinire a fost reprezentată 
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de câteva coloane adăugate la rubrica declarației ce se referă la călătoriile candidaților, pentru a 
obține informații mai detaliate despre călătorii. Mai mult decât atât, la 13 ianuarie 2023, Comisia 
a expediat o notificare candidaților prezentați spre evaluare de către Consiliul Superior al 
Procurorilor, inclusiv candidatului în cauză, precum că în curând Comisia urma să le transmită 
declarația pentru 5 ani. Întru a acorda candidaților mai mult timp pentru a pregăti informațiile 
necesare la completarea declarației pe 5 ani și a declarațiilor anuale și pentru a-i ajuta în acest 
sens, Comisia a trimis din nou formularul declarației pentru 5 ani și modele ale declarației pentru 
5 ani și ale declarației anuale de avere și interese personale completate cu date fictive pentru 
exemplificare, similar mesajului transmis la 23 ianuarie 2023. 
  
La 23 ianuarie 2023, Comisia a expediat solicitări de prezentare a declarațiilor de avere celor 18 
candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor. Toți candidații, în afară de 
candidatul în cauză, au respectat termenul-limită de 30 ianuarie 2023. 
 
 
Cadrul normativ privind evaluarea 
 
Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, la inițierea procedurii de evaluare, Comisia solicită 
candidatului depunerea unei declarații de avere și interese personale și a unei declarații cu privire 
la lista persoanelor apropiate candidatului, din sistemul judecătoresc, al procuraturii și din 
serviciul public. “Declarațiile menţionate urmează a fi prezentate în termen de 7 zile de la 
solicitare. Neprezentarea în termen a declarațiilor constituie temei pentru constatarea de către 
comisie a nepromovării evaluării.” 
 
 
Decizia 
  
În temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, Comisia concluzionează că candidatul nu a 
promovat evaluarea din motivul neprezentării declarației pentru 5 ani.   
 
Art. 9. alin. (2) din Legea nr. 26/2022 nu prevede niciun temei pentru a justifica o prezentare 
tardivă. În viziunea Comisiei, ar fi necesară invocarea unui motiv extraordinar pentru a putea fi 
justificată prezentarea tardivă, și anume circumstanțe de așa natură, încât neluate în considerare, 
ar constitui o gravă nedreptate față de candidat. În mesajul primit din partea candidatului la 1 
februarie 2023, candidatul a precizat că se aflase în concediu medical, acesta părând a fi motivul 
pentru care nu a fost respectat termenul-limită, informând totodată Comisia că urma să prezinte 
declarația în aceeași zi. Nu au fost oferite oarecare alte detalii sau justificări referitoare la motivul 
prezentării tardive.  În viziunea Comisiei, acel motiv – fără oarecare alte detalii sau justificări – 
nu constituie circumstanțe extraordinare care să îndreptățească prezentarea tardivă a declarației 
solicitate. De asemenea, toți ceilalți 17 candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al 
Procurorilor, cărora le-a fost expediat formularul declarației de avere spre completare până la data 
de 30 ianuarie 2023, au reușit să se încadreze în termen. În aceste circumstanțe, neprezentarea de 
către candidat a declarației pentru 5 ani nu poate fi justificată.  
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Calea de atac și publicarea deciziei  
 
Conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 26/2022, decizia poate fi contestată de către candidatul 
evaluat în termen de 5 zile de la data recepționării deciziei motivate.  
 
Conform art. 13 alin. (7) din Legea nr. 26/2022, decizia este transmisă prin email candidatului și 
instituției responsabile de organizarea alegerilor sau, după caz, a concursului, care este, în acest 
caz, Consiliul Superior al Procurorilor. În cazul în care candidata, în termen de 48 de ore de la 
momentul expedierii deciziei, nu notifică Comisia despre refuzul său privind publicarea, decizia 
se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Procurorilor, în formă depersonalizată, cu 
excepția numelui și prenumelui candidatului, care rămân publice. Comisia va publica, de 
asemenea, decizia pe pagina sa web, în cazul în care candidatul nu se opune publicării.   
 
Această decizie a fost adoptată în unanimitate de către toți membrii participanți ai Comisiei. 
 
Întocmită în limba engleza și tradusă în limba română.  
 
Semnătura:          Herman von HEBEL 

           Președintele Comisiei 
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