
1 

 

       H O T Ă R Â R E A  n r . 1-47/2019  

         cu privire Ia demersul Institutului Naţional privind detaşarea 

 procurorului Dumitru Obadă 

 
 

23 mai 2019                                                                             municipiul Chişinău 

 

Examinând demersul directorului Institutului Naţional al Justiţiei privind 

detaşarea din funcţie a procurorului Dumitru Obadă, audiind informaţia prezentată 

de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă :  

La data de 13 mai 2019 Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a 

înregistrat demersul directorului Institutului Naţional al Justiţiei, prin care se 

solicită detaşarea domnului Dumitru Obadă din funcţia de procuror în Procuratura 

Anticorupţie, în funcţia de formator în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, cu 

norma întreagă, pentru un termen de 2 (doi) ani, începând cu data de 5 iunie 2019. 

In demers se consemnează prestaţia excelentă a domnului Dumitru Obadă în 

cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, implicarea directă şi efortul substanţial al 

acestuia depus în activităţile de instruire iniţială a viitorilor judecători şi procurori, 

instruirea continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, formarea formatorilor, 

precum şi în alte activităţi inerente bunei funcţionări a instituţiei. 

Pentru a se pronunţa asupra demersului de referinţă, Consiliul Superior al 

Procurorilor reţine că potrivit art.54 alin.(4) al Legii nr.3 din 25.02.2016 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. In 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. 

Concomitent alin.(8) art.54 al Legii nr.3/2016, stabileşte că decizia privind 

detaşarea procurorului se ia de către Procurorul General, cu acordul scris al 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Având în vedere raţionamentele expuse, ţinând cont de consimţământul 

procurorului Dumitru Obadă de a fi detaşat din funcţia de procuror, precum şi de 

acordul procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie, evaluând experienţa 

procurorului a cărui detaşare se solicită, Consiliul apreciază oportună detaşarea 

vizată în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei pe o perioadă de 2 ani, începând cu 

data de 05 iunie 2019. 

Luând în considerare cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.54 

alin.(4)-(8), art.70 alin.(l) lit.g), art.77 alin.(6) şi (7) din Legea nr.3/2016 cu privire 

la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor – 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1   A examina acordul pentru detașarea procurorului Dumitru Obadă pe un 

termen de 2 ani în vederea îndeplinirii unor funcții în cadru Institutului Național al 

Justiției.  

2. A propune Procurorului General detașarea din funcție a procurorului în 

Procuratura Anticorupție, Dumitru Obadă, în cadrul Institutului Național al 

Justiției, pe perioada  5 iunie 2019 – 4 iunie 2021.  

3. A transmite prezenta hotărârea Procurorului General și directorului 

Institutului Național al Justiției pentru evidența procedurilor administrative 

corespunzătoare. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, 

www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, 

subdirectoriul Hotărâri. 

5. 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 Eduard HARUNJEN  semnat 

2 Victoria IFTODI  absentă 

3 Victor MICU  absent 

4 Vasile STOINOV  semnat 

5 Adrian BORDIANU semnat 

6 Inga FURTUNĂ semnat 

7 Andrei ROȘCA semnat 

8 Constantin ȘUȘU  semnat 

9 Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10 Ion GUCEAC  semnat 

11 Dumitru PULBERE  semnat 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                       semnat                     Angela MOTUZOC 


