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H O T Ă R Â R E A nr.12-80/18 

cu privire la  transmiterea dosarului doamnei Inna Cotorobai, 

absolventă a Institutului Național al Justiției, promoția anului 2016, 

 în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor 

 

24 mai 2018                                                                                  municipiul Chişinău  

 

         Examinând subiectul ce ține de transmiterea dosarului doamnei Inna 

Cotorobai, absolventă a Institutului Național al Justiției, promoția anului 2016, în 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, audiind informația prezentată de 

către domnul Adrian Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La 04.05.2018 și, respectiv, 08.05.2018,  Aparatul  Consiliului Superior al 

Procurorilor a înregistrat cererile doamnei Inna Cotorobai, absolventă a Institutului 

Național al Justiției, promoția anului 2016, prin care dumneaei solicită  reînscrierea 

în  Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în 

procuraturile teritoriale și remiterea dosarului său de candidat la funcția de procuror 

în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor.   

       Pentru a decide vizavi de solicitările înaintate, Consiliul a analizat atât 

raționamentele de drept și de fapt, cât și traseul de candidat parcurs de dna Ina 

Cotorobai.             

       Astfel, Consiliul reține, cu titlu de informare, că prin Hotărârea nr.12-54/17 din 

02.06.2017 au fost recepționate ca fiind complete dosarele absolvenților INJ, 

promoția anului 2016, inclusiv al doamnei Inna Cotorobai.  

      La data de 12.06.2017 candidatul Inna Cotorobai a fost supusă testului la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf), iar la data de 13.06.2017, în baza 

cererii, a fost înscrisă în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante 

de procuror.   

      Ulterior, pe motivul neexprimării opțiunii pentru funcțiile vacante, anunțate 

la concurs, Consiliul a decis prin hotărârea nr.12-64/17 din 29.06.2017 excluderea 

dnei Inna Cotorobai din Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante 

de procuror în procuraturile teritoriale, în temeiul pct.8.17 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

      La 08.05.2018 dna Ina Cotorobai a depus la Aparatul CSP cererea prin care a 

solicitat să fie reinclusă în Registrul candidaților la funcția de procuror în 

procuratura teritorială.   

      Din perspectiva întrunirii cerințelor normative prevăzute de art.20, coroborat cu 

art.22 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pe data de 12 mai 2018 

candidatul Inna Cotorobai a fost înscrisă în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de procuror.   

      Consiliul menționează că includerea în Registru a fost realizată în conformitate 

cu pct.8.18 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit căruia 

rezultatele obținute la Institutul Național al Justiției se echivalează în punctaj care se 
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calculează după formula: un punct pentru fiecare zecime a notei. Punctajul obținut 

astfel, nu se rotunjește până la întreg.  

Concomitent, Consiliul reţine şi prevederile normative ale pct.8.15 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit cărora candidaţii înscrişi 

în Registrul candidaților la funcțiile vacante de procuror urmează să fie ulterior 

evaluaţi de către Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor.    

În această ordine de idei, ținând cont de plenitudinea dosarului candidatei la 

funcția de procuror, Consiliul decide admiterea cererii doamnei Inna Cotorobai și 

transmiterea dosarului acesteia Colegiului pentru selecția şi cariera procurorilor, în 

vederea demarării procedurilor de selecție corespunzătoare.    

Luând în consideraţie argumentele enunțate, în temeiul prevederilor art.19 

alin.(1), art.20 alin.(1)-(3), art.21-22, art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 

cu privire la Procuratură, pct.8.6-8.11, 8.13-8.15 și 8.18 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 lua act de cererea dnei Ina Cotorobai, absolventă a Institutului Național 

al Justiției, promoția anului 2016, privind remiterea dosarului său de candidat la 

funcția de procuror în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor.   

2. A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarul 

candidatului Inna Cotorobai, pentru organizarea procedurii de selecție.  

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 temeiul art.79 din  Legea cu  privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016. 

 

 Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 HARUNJEN Eduard  semnat 

2 IFTODI Victoria  absent 

3 MICU Victor absent 

4 FURTUNĂ Inga semnat 

5 ROȘCA Andrei semnat 

6 BORDIANU Adrian semnat 

7 ȘUȘU Constantin semnat 

8 MĂRGINEANU Lilia semnat 

9 GUCEAC Ion semnat 

10 PULBERE Dumitru semnat 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                         Angela MOTUZOC 




