
 

Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 23.01.2019, ora 1000 

 

1. Prioritățile Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020. 

Soluția adoptată: 

       - A aviza prioritățile Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020. 

       - A include prioritățile în Raportul de activitate al Consiliului Superior al 

Procurorilor, care va fi prezentat Adunării Generale a Procurorilor. 
 
 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-49/19 din 

20.12.2019. 
Soluția adoptată: 

- A respinge, ca neîntemeiată, contestaţia inspectorului din cadrul Inspecţiei 

procurorilor, Mihail Căpătici, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-

49/19 din 20.12.2019, prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința 

procurorului în Procuratura raionului Criuleni, Adriana Țîcu. 

- A menține hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-49/19 din 20.12.2019, 

prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în Procuratura 

raionului Criuleni, Adriana Țîcu. 

 

 

3. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror. 

Soluția adoptată: 

- A admite demersul Procurorului General și a elibera acordul în vederea 

suspendării din funcţia de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, a domnului Viorel 

Morari.   

- A remite hotărârea Procurorului General, pentru procedurile administrative. 

- A remite copia de pe hotărâre procurorului care exercită urmărirea penală pentru 

anexare la cauza penală, iar domnului Viorel Morari pentru informare. 

- A constata încetarea calității de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor al domnului Viorel Morari. 
 

 

4. Examinarea cererii privind sistarea detașării unui procuror. 

Soluția adoptată: 

- A admite cererea procurorului Dumitru Obadă privind sistarea detaşării sale în 

cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror. 

- A propune Procurorului General sistarea detașării domnului Dumitru Obadă din 

cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror.   

- A transmite hotărârea Procurorului General pentru emiterea actului administrativ 

corespunzător.  

- Hotărârea se expediază Institutului Naţional al Justiţiei, pentru informare. 

 

 

 



5. Examinarea cererii privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică 

și științifică 

Soluția adoptată: 

- A aviza pozitiv cererea depusă de domnul Sergiu Russu, procuror-șef al Secției 

combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, privind cumulul funcției de procuror cu 

activitatea didactică, realizată în cadrul proiectului implementat de USAID (United 

States Agency International Development) în cooperare cu Organizația Internațională a 

Migrației din Republica Belarus și Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Belarus 

„Consolidarea Mecanismului Național de Referire pentru victimele traficului de ființe 

umane în Republica Belarus”, conform tematicii și orarului stabilit de program. 

- A transmite hotărârea Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

6. Acordarea distincțiilor cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la formarea 

Procuraturii Republicii Moldova.  

Soluția adoptată: 

- A propune Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința 

procurorilor nominalizați conform anexei, care constituie parte integrantă a hotărârii. 

- A transmite hotărârea Procurorului General pentru demararea procedurilor de 

emitere a ordinelor de încurajare corespunzătoare. 

- A admite demersul Asociației Veteranilor Procuraturii din Moldova și a acorda 

medalia de veteran al procuraturii, domnului Dumitru Văluță, ex-procuror. 

- A transmite hotărârea Procurorului General pentru demararea procedurilor de 

emitere a ordinelor de încurajare corespunzătoare. 

 

7.   Convocarea Adunării Generale anuale a Procurorilor.  
Soluția adoptată: 

- A convoca Adunarea Generală a Procurorilor la 28 februarie 2020. 

- A propune următorul proiect de agendă a Adunării Generale a Procurorilor: 

1. Raportului despre activitatea Procuraturii pentru anul 2019. 

2. Priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020. 

3. Raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în anul 

2019; 

4. Diverse. 

 

Suplimentar: Validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor 

Soluția adoptată: 

- A constata încetarea calității de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor a doamnei Adriana Eșanu, doctor în drept, conferențiar universitar. 

- A o desemna pe doamna Aliona Chisari-Rurak, lector superior universitar, doctor 

în drept, în calitate de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pe 

perioada rămasă a mandatului. 

- Hotărârea se aduce la cunoștința doamnei Aliona Chisari-Rurak și membrilor 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. 

 
Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


