
 

 

Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 09.07.2020, ora 1000 

 

1. Coordonarea proiectului Planului de formare inițială a candidaților la funcțiile 

de procuror și judecător, promoția 2020-2022. 

Soluția adoptată: 

- A aviza, de principiu, proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile 

de judecător şi procuror în perioada de studii 15 octombrie 2020 – 15 aprilie 2022, 

elaborat de Institutul Naţional al Justiţiei. 

- A expedia hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru informare. 

 

2. Demersul de modificare a structurii sistemului Procuraturii. 

Soluția adoptată: 

- A exprima acordul pentru modificarea structurii interne a Procuraturii propusă de 

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo și a stabili după cum urmează:  

- instituirea în statul de personal al Procuraturii Anticorupție și al Procuraturii 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, suplimentar, a câte 

una funcție de adjunct al procurorului-şef din contul reducerii, corespunzător, a 

câte una unitate de procuror în procuraturile nominalizate.    

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea procedurilor 

de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

3. Modificarea componenței nominale a Comisiei permanente pentru instruire. 

Soluția adoptată: 

- A modifica și a stabili componența nominală a Comisiei permanente pentru instruire, 

după cum urmează: 

– Dumitru Obadă, procuror în Procuratura Anticorupție; 

– Elena Neaga, procuror în Secția analiză criminologică, avizare și propuneri de 

legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății 

a Procuraturii Generale; 

– Tatiana Gulea, procuror, șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi 

penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale; 

– Ion Guceac, membru al Consiliului Superior al Procurorilor; 

– Lucreţia Zaharia, procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale; 

– Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupţie; 

– Dumitru Purici, procuror detașat la Institutul Național al Justiției. 

 

4. Demersul Procurorului General cu privire la acordarea Medaliei „Veteran al 

Procuraturii” 

Soluția adoptată: 

- A propune Procurorului General încurajarea domnului Leonid Demidov, procuror în 

demisie, cu acordarea Medaliei „Veteran al Procuraturii”. 

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru a demara procedurile 

administrative de adoptare a ordinului corespunzător. 

 

 



 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-35/2020 din 

22.06.2020.   

Soluția adoptată: 

- A respinge contestația Inspecției procurorilor cu menținerea hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-35/20 din 22.06.2020, adoptată în privinţa procurorului 

Constantin Popescu. 

 

6. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-43/2020 din 

22.06.2020.  

Soluția adoptată: amânată examinarea. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


