
fila 1 din 2 

 

H O T Ă R Â R E A nr.12-115/18 

cu privire la cererea procurorului Carolina Vicol  

despre încetarea suspendării din funcție 

 

26 iulie 2018                                                                                                  mun.Chişinău  

 

  Examinând cererea procurorului Carolina Vicol despre încetarea suspendării din 

funcție și audiind informația prezentată de către doamna Inga Furtună, Consiliul 

Superior al Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 

 

   La data de 24.07.2018 procurorul Carolina Vicol a depus cerere prin care a 

solicitat să fie dispusă încetarea suspendării sale din funcție, invocând drept temei 

absolvirea studiilor de master. 

 Pentru soluționarea adresării Consiliul Superior al Procurorilor a reținut 

raționamentele de drept și de fapt aferente procedurii în speță. 

 Astfel, prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-126/17 din 

07.09.2017 a fost acordată aprobarea pentru suspendarea din funcție a procurorului 

Carolina Vicol în contextul înscrierii la studii postuniversitare de masterat la 

Universitatea Sun Yat-sen din China. 

Respectiv, prin ordinul Procurorului General nr.1097-p din 12.09.2017 a fost 

dispusă suspendarea din funcție a procurorului Carolina Vicol pentru perioada de la 

08.09.2017 până la 07.09.2018 inclusiv.  

  Absolvirea cursului de instruire de către doamna Carolina Vicol a fost confirmată 

prin diploma de master la profilul Administrare Publică (Government) eliberată de 

Universitatea Sun Yat-sen, urmare a susținerii examenelor de masterat și a tezei de 

master.  

În context, Consiliul Superior al Procurorilor reține că pentru perioada studiilor de 

referință procurorul Carolina Vicol s-a aflat peste hotarele Republicii Moldova, iar 

procedurile conexe absolvirii programului de master au fost demarate conform 

cerințelor de specialitate.   

Având în vedere toate aspectele relevante prezentei spețe, procurorul Carolina 

Vicol a solicitat ca, la expirarea termenului de suspendare din funcție, să fie reîncadrată 

în serviciu.  

Potrivit prevederilor art.55 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură, la 

expirarea termenului de suspendare din funcție procurorul preia funcția pe care a 

deținut-o până la suspendare sau, cu consimțământul lui, i se oferă o altă funcție de 

procuror echivalentă. 

Raportând aceste cerințe la situația de fapt existentă, Consiliul Superior al 

Procurorilor stabilește că funcția de pe care a deținut-o procurorul Carolina Vicol până 

la suspendare – procuror în Secția protocol, cooperare internațională și integrare 

europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a 

Procuraturii Generale – este vacantă, neexistând astfel impedimente de preluare a 

acesteia.  

Pe cale de consecință Consiliul Superior al Procurorilor notează că în acest caz 

sunt întrunite toate condițiile pentru ca, la expirarea termenului de suspendare din 

funcție, procurorul Carolina Vicol să preia funcția deținută anterior.   
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 Luând în considerație argumentele expuse și având în vedere prevederile art.55, 

art.70 alin.(1) lit.g), art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.1 capitolul 

II lit.a) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al 

Procurorilor  -  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A propune Procurorului General încetarea suspendării din funcție a procurorului în 

Secția protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției 

cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, Carolina Vicol, 

începând cu data de 08.09.2018, cu preluarea funcției deținute până la suspendare.  

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru demararea procedurilor de 

emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

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  absentă 

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 absent 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                        Angela MOTUZOC 
 




