
H O T Ă R Â R E A nr. 12-48/17 
cu privire la demersul Institutului Național al Justiției despre detașarea din 

funcție a procurorului Dumitru Obadă  
 

 26 mai 2017                                                                                          mun. Chişinău 
 

Examinând demersul directorului executiv al Institutului Național al Justiției 
despre detașarea din funcție a procurorului Dumitru Obadă, audiind informaţia dlui 
Remus Moroz, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 04.05.2017 directorul executiv al Institutului Național al Justiție a sesizat 

Consiliul Superior al procurorilor cu un demers, prin care solicită detașarea 
procurorului în Procuratura Anticorupție Dumitru Obadă, în funcția de formator în 
cadrul Institutului Național al Justiției, cu norma întreagă, pentru un termen de 2 
(doi) ani. 

În motivarea demersului se menționează următoarele: dl Obadă este absolvent 
al INJ, este familiarizat cu particularitățile instituționale și de formare ale procesului 
de formare, face parte din rețeaua de formatori și este implicat activ în procesul de 
formare inițială și continuă la disciplinele drept penal și drept procesual-penal. Se 
mai menționează că dl Obadă a beneficiat de multiple programe de formare 
organizate cu suportul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prezentând rezultate 
notorii în urma evaluărilor, care cert aduce valoare adăugată performanțelor sale. 
Cunoașterea limbii engleze, la fel reprezintă un avantaj în procesul schimbului de 
bune practici între instituțiile de formare profesională. 

În conformitate cu prevederile art.54 alin.(4) din Legea cu privire la 
Procuratură, procurorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţământul său, pentru 
îndeplinirea unor funcţii în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de 
până la 4 ani. În perioada detaşării, procurorului i se păstrează statutul. Cheltuielile 
procurorului legate de detaşarea în condiţiile prezentului alineat se compensează. 
Dacă funcţia în care procurorul este detaşat presupune remunerare şi compensarea 
unor cheltuieli legate de detaşare, salariul funcţiei de bază şi compensaţiile pentru 
aceste cheltuieli nu se achită. Conform alin.(8) al aceluiași articol, decizia privind 
detaşarea procurorului se ia de către Procurorul General, cu acordul scris al 
Consiliului Superior al Procurorilor. 

Având în vedere consimțământul procurorului Dumitru Obadă, precum și 
acordul procurorului-șef al procuraturii Anticorupție dl Viorel Morari, Consiliul 
apreciază că demersul directorului executiv al Institutului Național al Justiției despre 
detașarea din funcție a procurorului Dumitru Obadă are suport legal și poate fi 
admis. 

Pornind de la cele relatate şi în conformitate cu prevederile art.54 alin.(4)-(8),  
art.70 alin.(1) lit.g), art.77 alin.(6) și (7), art.79 alin.(1) din Legea cu privire la 
Procuratură, - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 



 
1. A admite demersul directorului executiv al Institutului Național al Justiției 

despre detașarea din funcție a procurorului Dumitru Obadă.  
2. A propune Procurorului General să dispună detașarea din funcție a 

procurorului în Procuratura Anticorupție, Dumitru Obadă, pe perioada 05 iunie 2017 
– 04 iunie 2019, pentru îndeplinirea unei funcții în cadrul Institutului Național al 
Justiției.  

3. A transmite hotărârea Procurorului General pentru emiterea ordinului de 
detașare din funcție a procurorului în Procuratura Anticorupție, Dumitru Obadă. 

4. Prezenta hotărâre cu drept de contestare în condițiile art.79 alin.(1) din 
Legea cu privire la Procuratură. 

 
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 Vasili  

11 TUREAC Viorel  

 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                             Mircea ROȘIORU 
 

 


