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HOTĂRÂREA nr.12-61/18 
cu privire la desemnarea unei persoane cu funcție publică de conducere din cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor  în componenţa Comisiei de Stat pentru testări cu 
utilizarea poligrafului 

 
20 aprilie 2018                                                                                                mun. Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea unei persoane cu funcție publică de 
conducere din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor  în componenţa Comisiei de Stat 
pentru testări cu utilizarea poligrafului, audiind informaţia doamnei Lilia Mărgineanu, 
Consiliul Superior al Procurorilor -  
                      

C O N S T A T Ă: 
 

Potrivit art.1 din Legea nr.269 din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul 
comportamentului simulat (poligraf) şi ţinând cont de prevederile Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului (în 
continuare Comisiei), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.475 din 19.06.2014,  
autoritatea coordonatoare, abilitată cu stabilirea şi controlul respectării principiilor 
organizatorice ale efectuării testărilor cu utilizarea poligrafului, normelor metodice unice 
de efectuare a unor astfel de testări şi modului de pregătire a poligrafologilor, este Comisia 
de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului.  

Conform pct.10 şi pct.11 din Regulamentul privind funcţionarea şi organizarea 
Comisiei, aceasta este formată din 7 membri, condusă de un preşedinte, care este asistat în 
activitatea sa de un secretar.  

Membrii de drept ai Comisiei sunt persoane ce deţin funcţii publice de 
conducere din următoarele autorităţi: Procuratura Generală; Serviciul de Informaţii şi 
Securitate; Centrul Naţional Anticorupţie; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal 
din subordinea Ministerului Finanţelor; Consiliul Superior al Magistraturii; Consiliul 
Superior al Procurorilor. Membrii Comisiei sunt desemnaţi prin ordinul conducătorului 
autorităţii publice sau decizia consiliului respectiv.  

Totodată, potrivit pct.13 al Regulamentului indicat supra, în cazul expirării sau 
revocării mandatului persoanei ce deţine funcţia prevăzută la pct.11 al Regulamentului, 
atribuţiile membrului Comisiei vor fi exercitate de către persoana nou-desemnată de 
instituţie. 

Consiliul reține, că prin Hotărârea nr.12-154/14 din 20.08.2014 în componenţa 
Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului a fost desemnat  domnul Mircea 
Roşioru, preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, al cărui mandat de activitate a 
expirat la data de 19.12.2017. 

În contextul exercițiului de selecție a persoanei care să fie inclusă în componența 
Comisiei de referință, a fost propusă candidatura doamnei Angela Motuzoc, președinte al 
Consiliului Superior al Procurorilor. 
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Raționamentele  care argumentează această propunere se circumscriu abilităților 
profesionale și manageriale de care dispune doamna Angela Motuzoc, experiența și cariera 
ascendentă în funcția de procuror.  

În această ordine de idei, cu votul unanim al membrilor prezenți ai Consiliului 
Superior al Procurorilor a fost susținută propunerea de includere a doamnei Angela 
Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al Procurorilor în componența Comisiei de 
stat pentru testări cu utilizarea poligrafului.  

Pentru considerentele arătate, în temeiul art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 
cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A o desemna pe doamna Angela Motuzoc, preşedinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor, în componenţa Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului. 
2. A expedia prezenta Hotărâre  Centrului Naţional Anticorupţie, pentru informare. 
3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica 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 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                         semnat                               Angela MOTUZOC 

 
 




