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H O T Ă R Â R E A nr.12-103/18 

cu privire la desemnarea membrilor din rândul procurorilor de diferite 

niveluri în componența Consiliului Institutului Național al Justiției  

 

12 iulie 2018                                                                                          mun.Chişinău  

 

Examinând subiectul referitor la desemnarea membrilor din rândul procurorilor 

de diferite niveluri în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și, 

audiind informația prezentată de către doamna Inga Furtună, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 

 

   Prin demersul directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a 

fost solicitată desemnarea a trei membri din rândul procurorilor de diferite niveluri în 

componența Consiliului Institutului Național al Justiției, avându-se în vedere 

expirarea, la data de 04.08.2018, a mandatului de referință acordat procurorilor Igor 

Popa, Eduard Mașnic și Eduard Bulat. 

 Pentru soluționarea adresării Consiliul Superior al Procurorilor a reținut 

raționamentele de drept și de fapt aferente procedurii în speță. 

 Astfel, articolul 6 din Legea privind Institutul National al Justiției, stabilește că 

Consiliul INJ este alcătuit din 13 membri, din care 4 membri sunt desemnaţi de 

Consiliul Superior al Procurorilor din rândul procurorilor de diferite niveluri. 

În context notăm prevederile aceluiași act normativ care stipulează că mandatul 

membrilor Consiliului INJ este de o durată de 4 ani şi poate fi reînnoit doar o singură 

dată. Calitatea de membru al Consiliului INJ încetează la expirarea mandatului, la 

cerere sau în caz de deces.  

Pe aceeași linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor accentuează 

importanța realizării obiective și echidistante a exercițiului privind desemnarea unor 

procurori în calitate de membri ai Consiliului INJ, reieșind din rolul semnificativ 

deținut de acest organ în procesul instruirii inițiale și continue a procurorilor. 

Este important să consemnăm că una dintre preocupările constante ale 

Consiliului Superior al Procurorilor este consolidarea capacităților profesionale ale 

corpului de procurori, obiectiv pentru care instruirea este o platformă indispensabilă, 

ce necesită abordare cu maximă seriozitate.  

Respectiv, pornind de la aceste raționamente, exercițiul desemnării membrilor 

în Consiliul INJ a fost raportat la principiile vocației profesionale, respectării culturii 

instituționale și performanțelor funcționale. 

Urmare a deliberării asupra tezelor expuse supra, au fost stabilite candidaturile 

procurorilor Igor Popa, Eduard Bulat și Ruslan Popov ca fiind corespunzătoare 

cerințelor caracteristice nominalizării deduse spre soluționare. 

Din perspectiva prestației profesionale a procurorilor indicați Consiliul 

Superior al Procurorilor relevă afirmarea ca specialiști valoroși a acestora nu doar în 

domeniul profesat, dar și pe dimensiunea activităților didactice și/sau științifice, 

nivelul înalt al determinării vocaționale în promovarea imaginii instituției, precum și 

calitățile manageriale valorificate în contextul traseului profesional parcurs. 
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Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute și având în vedere 

prevederile art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) și (2), art.21, art.22, art.24 alin.(1), (5) și (6), 

art.70 alin.(1) lit.j), art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură, pct.pct.8.12 

lit.h), 8.17- 8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul 

Superior al Procurorilor  -  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A desemna în calitate de membri ai Consiliului Institutului Național al Justiției, 

pentru un mandat de 4 ani, următorii procurori:  

- Igor Popa, adjunct al Procurorului General; 

- Eduard Bulat, procuror-șef al Secției politici, reforme și management al 

proiectelor;   

- Ruslan Popov, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef al 

Oficiului Ciocana. 

 

2. A transmite prezenta hotărâre, cu titlu de informare, Procurorului General și 

Institutului Național al Justiției. 

 

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 

 

semnat 

4 FURTUNĂ Inga 

 

semnat 

5 ROȘCA Andrei 

 

semnat 

6 BORDIANU Adrian 

 

semnat 

7 ȘUȘU Constantin 

 

semnat 

8 MĂRGINEANU Lilia 

 

semnat 
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9 GUCEAC Ion 

 

semnat 

10 PULBERE Dumitru 

 

semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                 semnat                        Angela MOTUZOC 




