H O T Ă R Â R E A nr.1-67/2019
cu privire la avizarea propunerii Parlamentului Republicii Moldova privind
înaintarea candidaturii la funcția de Procuror General interimar
31 iulie 2019

municipiul Chişinău

Examinând subiectul cu privire la avizarea propunerii Parlamentului Republicii
Moldova privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror General interimar,
audiind informația prezentată de doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al
Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Potrivit prevederilor art.11 alin.(21) din Legea nr.3/2016 cu privire la
Procuratură, în cazul în care intervine vacanţa funcţiei de Procuror General,
Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor,
desemnează un Procuror General interimar până la organizarea concursului și numirea,
urmare a acestuia, a Procurorului General prin decret al Preşedintelui Republicii
Moldova. Prevederile art.17 alin.(1) se aplică în mod corespunzător. Ședința
Consiliului Superior al Procurorilor la care se face propunerea privind desemnarea
Procurorului General interimar se convoacă în maximum 3 zile de la intervenirea
vacanței funcției. Președintele Republicii Moldova poate respinge candidatura propusă
de Consiliul Superior al Procurorilor pentru funcția de Procuror General interimar în
cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția
respectivă, de încălcare de către candidat a legislației sau de încălcare a procedurilor
legale de selecție a acestuia.
Totodată, conform art.II din Legea nr.87/2019 pentru modificarea articolului 11
din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, ședința Consiliului Superior al
Procurorilor la care se face propunerea privind desemnarea Procurorului General
interimar conform art.11 alin.(21) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură se
convoacă în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
În ședința preconizată pentru data de 26.07.2019, Consiliul Superior al
Procurorilor urma să formuleze propunerea privind desemnarea Procurorului General
interimar. Din motivul lipsei de cvorum ședința respectivă nu a avut loc.
În același timp, art.11 alin.(22) din Legea nr.3/2016, statuează că în cazul în care
candidatura se respinge sau Consiliul Superior al Procurorilor nu propune candidatura
Procurorului General interimar în termenul prevăzut la alin.(21), Procurorul General
interimar se desemnează prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova la propunerea
Parlamentului, cu avizul Consiliului Superior al Procurorilor. Prevederile art.17
alin.(1) se aplică în mod corespunzător. Parlamentul propune candidatura Procurorului
General interimar în maximum 3 zile de la respingerea candidaturii de către
Președintele Republicii Moldova sau de la expirarea termenului în care Consiliul
Superior al Procurorilor trebuia să propună candidatura Procurorului General
interimar. Ședința Consiliului Superior al Procurorilor la care se avizează propunerea
Parlamentului privind desemnarea Procurorului General interimar se convoacă în
maximum 3 zile de la adoptarea hotărârii Parlamentului, termenul respectiv fiind unul
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de decădere. Mandatul Procurorului General interimar durează până la numirea, urmare
a concursului, a Procurorului General prin decret al Președintelui Republicii Moldova.
Prin Hotărârea Parlamentului nr.101 din 30.07.2019 a fost înaintată candidatura
domnului Dumitru Robu, adjunct al procurorului – șef al Procuraturii municipiului
Chișinău, pentru funcția de Procuror General interimar.
Pentru a aviza propunerea respectivă, Consiliul Superior al Procurorilor va
analiza raționamentele de fapt și de drept aferente subiectului examinat, în
corespundere cu prescripțiile legale enunțate supra.
Astfel, art.17 alin.(1), coroborat cu art.20 alin.(1) din Legea nr.3/2016, stabilesc
condițiile necesare pe care trebuie să le întrunească candidatul pentru funcția de
Procuror General, și anume:
- să dețină cetățenia Republicii Moldova;
- să cunoască limba de stat;
- în privinţa ei să nu fie instituită o măsură de ocrotire judiciară;
- să dețină diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii
superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului
echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și
echivalarea actelor de studii și calificărilor;
- să se bucure de o reputație ireproșabilă;
- anterior, să nu-i fie constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni;
- să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;
- să dețină o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului,
dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror;
- să dispună de calități manageriale;
- în ultimii 3 ani pînă la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a
desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei
organizaţii social-politice;
- în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al
Procurorilor.
Analizând traseul profesional al candidatului, respectarea reglementărilor
instituționale, personalitatea și cadrul disciplinar al procurorului Dumitru Robu,
Consiliul reține următoarele informații cu caracter general relevante.
Domnul Dumitru Robu activează în cadrul organelor Procuraturii în calitate de
procuror, începând cu data de 10.05.2006, acumulând o experiență de muncă de peste
13 ani.
Pentru manifestarea responsabilităţii și îndeplinirea conștiincioasă a atribuţiilor
de serviciu, procurorul Dumitru Robu a fost încurajat în repetate rânduri prin Ordinele
Procurorului General, cu premii (2008, 2009), ,,Mulțumire” (2011), „Diplomă de
onoare de categoria I” (2014), inclusiv, prin conferirea insignei „Eminent al
Procuraturii” (2015) și ,,Medalie pentru serviciu impecabil, clasa III” (2017).
La compartimentul promptitudinii în activitatea profesională, respectarea
reglementărilor instituţionale și cadrul disciplinar al acesteia, se atestă că procurorul
Dumitru Robu nu a fost supus cercetării disciplinare și proceduri disciplinare pendinte
în privința dumnealui nu sunt. Totodată, este de menționat, că în perioada de activitate
domnul Dumitru Robu a fost atestat în funcţia de procuror în 2007, 2009, 2014 și 2017.
Din analiza cumulativă a informațiilor descrise, raportate la normele legislative
relevante, Consiliul Superior al Procurorilor reține că candidatura procurorului
Dumitru Robu, la funcția de Procuror General interimar, propusă de Parlamentul
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Republicii Moldova, care formează obiect al prezentei hotărâri, întrunește condițiile de
compatibilitate și criteriile aferente funcției de conducere, circumstanță care ar permite
accederea dumnealui în funcția de Procuror General interimar.
În considerarea raționamentelor de fapt și de drept expuse supra și în temeiul
prevederilor art.11 alin.(21) și (22), art.17 alin.(1), art.20 alin.(1), art.77 din Legea
nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se avizează pozitiv propunerea Parlamentului Republicii Moldova privind
înaintarea candidaturii procurorului Dumitru Robu la funcția de Procuror General
interimar.
2. Se remite prezenta hotărâre Președintelui Republicii Moldova.
3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii,
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:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1.

Olesea STAMATE

absentă

2.

Vasile STOINOV

semnat

3.

Adrian BORDIANU

semnat

4.

Inga FURTUNĂ

absentă

5.

Andrei ROȘCA

semnat

6.

Constantin ȘUȘU

semnat

7.

Lilia MĂRGINEANU

semnat

8.

Ion GUCEAC

semnat

9.

Dumitru PULBERE

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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