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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 25.02.2021, ora 1000 

 

 

1. Examinarea propunerilor de transfer a unor procurori. 

Soluția adoptată:  

- A realiza transferul domnului Nicolae Tian din funcția de procuror în Procuratura 

raionului Ștefan Vodă în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul 

Comrat. 

 

- A realiza transferul domnului Anatolie Bunduchi din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Sîngerei în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Telenești. 

 

2. Modificări administrative în organigrama și statul de personal al Consiliului  

Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată:  

- A modifica organigrama Consiliului Superior al Procurorilor aprobată prin 

Hotărârea nr.12-45/17 din 27 aprilie 2017 și a o expune într-o nouă redacție, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

- A modifica statul de personal al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, 

prin suplinirea funcțiilor Secției logistică și achiziții publice cu o unitate de conducător 

auto (șofer), din contul reducerii unei unități de specialist superior din cadrul aceleiași 

subdiviziuni. 

 

3. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-57/2020 

din 23.12.2020.  

Soluția adoptată:  

- A admite contestația Inspecției procurorilor și contestația șefului Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Adrian Mircos, declarate 

împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-57/2020 din 23.12.2020. 

-  A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-57/2020 din 23.12.2020, 

emisă în privinţa ex-procurorului în Procuratura Anticorupție, Sergiu Moraru, cu 

adoptarea unei noi hotărâri. 

- A constata comiterea de către procurorul Sergiu Moraru a abaterii disciplinare  

prevăzută de art.38 lit. a) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură şi a sista  

procedura disciplinară, din motiv că procurorul şi-a încetat raporturile de serviciu 

înainte de emiterea hotărârii cu privire la cauza disciplinară.  

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/2020 

din 23.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-151/2020 

din 30.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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6. Anunțarea concursurile pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată:  

- A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 24.03.2021, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al 

procurorului-şef, pentru suplinirea funcțiilor vacante de:  

- procuror-șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de 

legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor 

societății a Procuraturii Generale;  

- procuror-șef al Secției controlul activității speciale de investigații și 

asigurarea regimului secret a Procuraturii Generale;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Leova; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni. 

- Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la 

data de 24.03.2021, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita 

aprecierea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea 

concretă a funcției pentru care candidează. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


