
H O T Ă R Â R E nr.12-2/18 

cu privire la alegerea Președintelui  Consiliului Superior al Procurorilor  
 

10 ianuarie 2018                                                                            mun.Chișinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la alegerea Președintelui Consiliului 

Superior al Procurorilor, în temeiul procesului-verbal privind rezultatele 

procedurii de votare, întocmit de secretariatul ad-hoc al ședinței Consiliului 

Superior al Procurorilor din 10.01.2018  pe baza buletinelor de vot, Consiliul 

Superior al Procurorilor - 
 

C O N S T A T Ă : 

 
 

Potrivit art.71 din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor este ales dintre membrii 

Consiliului din rândul procurorilor, prin vot secret, pe un termen de 4 ani, cu 

votul majorității membrilor. 

Prin Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin  

Hotărârea nr. 12-225/16 din 14.09.2016  a fost instituită procedura de alegere a 

Președintelui Consiliului. Astfel, conform pct.5.3 al Regulamentului indicat  

supra, chestiunea cu privire la alegerea Președintelui Consiliului se include la 

prima ședință după apariția vacanței funcției, iar potrivit pct.5.4, membrii 

Consiliului care doresc să candideze la funcția de președinte, cel târziu în ziua 

premergătoare  zilei ședinței Consiliului, depun la aparatul Consiliului cererea 

de a candida, viziunea asupra exercitării mandatului, alte acte pe care candidatul 

le consideră relevante.  

În termenul limită stabilit, secretariatul ad-hoc al Consiliului a înregistrat 

dosarele a doi candidați: dl Adrian Bordianu și dna Angela Motuzoc.  

Prima facie Consiliul a constatat că dosarele depuse de candidați sunt 

complete în raport cu volumul actelor prescrise în Regulament, că termenul-

limită de înregistrare a dosarelor a fost respectat, motiv pentru care, ambele  

cereri  de participare la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de 

Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor au fost acceptate. 

Până la audierea candidaților, Consiliul a luat act de inexistența unor 

cereri  din partea acestora de a se retrage din concurs.  

În cadrul ședinței  Consiliul a  acordat fiecărui candidat câte 10 minute 

pentru a-şi prezenta viziunea asupra viitoarei activități în calitate de Președinte 

al Consiliului Superior al Procurorilor. 

În conformitate cu pct.5.7 și 5.8 din Regulamentului Consiliului Superior 

al Procurorilor,  alegerea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor a 

avut loc prin votare secretă,  prin completarea buletinului de vot în mod 

confidențial de fiecare membru al Consiliului prezent la ședință, numărarea 

voturilor exprimate fiind efectuată de către secretariatul ad-hoc, imediat după 

procedura de votare.   

Potrivit calculului efectuat de secretariatul ad-hoc al ședinței Consiliului, 

candidații au obținut următorul număr de voturi: 

 



Nr.d/o Numele și prenumele candidatului Numărul de voturi  

acumulate 

1 Adrian BORDIANU        1    vot  

2 Angela MOTUZOC            9    voturi 

 

În conformitate cu prevederile pct.5.9 al Regulamentului Consiliului 

Superior al Procurorilor, se consideră ales în calitate de președinte candidatul 

care a acumulat mai mult de jumătate din voturile membrilor Consiliului în 

funcție.                    

 Astfel, reieșind din rezultatele votării, Consiliul constată că cel mai mare 

număr de voturi l-a acumulat candidatul Angela Motuzoc.  

Constatând plenitudinea dosarelor de concurs al candidaților,  faptul că  

dna Angela Motuzoc a acumulat cel mai mare număr de voturi, în conformitate 

cu prevederile art.71 alin.(1) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură, dispozițiile Capitolului 5 al Regulamentului Consiliului Superior 

al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor - 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. A lua act de  cererile dlui Adrian Bordianu și dnei Angela Motuzoc, 

membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, privind înscrierea în concursul 

pentru ocuparea  funcției de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. 

2. A lua act de rezultatele procedurii de votare pentru alegerea  

Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, prezentate de secretariatul ad-

hoc al ședinței, în baza buletinelor de vot.  

3. Se consideră  respectată procedura de votare, fapt confirmat prin 

procesul-verbal privind rezultatele procedurii de votare pentru alegerea 

Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor.     

4. A constata că, urmare a votului secret, realizat de membrii prezenți ai 

Consiliului Superior al Procurorilor, cel mai mare punctaj a fost acumulat de 

către candidatul Angela Motuzoc. 

5. Se consideră aleasă în calitate de Președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor doamna Angela Motuzoc, pentru următorii  4 ani. 

6. A publica prezenta hotărâre pe pagina web oficială a procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 

Hotărâri. 

7. 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. 

 
 

Președintele ședinței               Ion Guceac 


	În conformitate cu pct.5.7 și 5.8 din Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor,  alegerea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor a avut loc prin votare secretă,  prin completarea buletinului de vot în mod confidențial de fiecare...



