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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 17.08.2021, ora 900 

 

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-137/2020 din 

04.06.2021.   

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-17/21 din 

15.06.2021. 

Soluția adoptată:  

‒  A admite contestația Inspecției procurorilor declarată împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină și etică nr.3-17/21 din 15.06.2021. 

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-17/21 din 15.06.2021 emisă în 

privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Gheorghii Varvarici, cu 

adoptarea unei noi hotărâri. 

‒ A-l recunoaște vinovat pe procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, 

Gheorghii Varvarici, de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) și b) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și a aplica în privința acesteia sancțiunea 

disciplinară – avertisment. 

 

3. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-60/2021 din 

15.06.2021 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

4. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-26/2021 din 

15.06.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/2021 din 

15.06.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-45/21 din 15.06.2021, adoptată în privința procurorului în 

Procuratura municipiului Chișinău, Veaceslav Potînga. 

‒ A menține Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/21 din 15.06.2021, de 

încetarea a procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura municipiului 

Chișinău, Veaceslav Potînga, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară. 

 

6. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2021 din 

15.06.2021.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-64/2021 din 

18.06.2021.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

8. Desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de integritate. 

Soluția adoptată: 
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‒ A o desemna în calitate de membru al Consiliului de Integritate, pentru un mandat de 

5 ani, pe doamna Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție juvenilă din cadrul 

Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale. 

 

 

9. Propunerea de desemnare a membrilor în Comisia pentru examenele de 

admitere din anul 2021 la Institutul Național al Justiției. 

Soluția adoptată: 

‒ A-i desemna în calitate de membri în componența Comisiei pentru examenele de 

admitere din anul 2021 la Institutul Național al Justiției pe domnul Sergiu Bursacovschi, 

procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele 

de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, și pe doamna Maia 

Bordea, procuror în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice 

din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii 

Generale. 

‒ A-l desemna în calitate de membru supleant în componența Comisiei pentru 

examenele de admitere din anul 2021 la Institutul Național al Justiției pe  domnul Vasile 

Ciubotaru, procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești. 

 

10. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-68/2021 

din 10 iunie 2021.  

Soluția adoptată: 

‒ A-l desemna învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021 pentru suplinirea funcției vacante de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Ungheni, pe domnul Dumitru Triboi, adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Dumitru Triboi în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Ungheni, pentru un mandat de 5 ani. 

 
‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, pentru suplinirea funcției vacante de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Nisporeni, pe domnul Iancu Zaporojan, procuror-

șef interimar al Procuraturii raionului Nisporeni. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Iancu Zaporojan în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Nisporeni, pentru al doilea mandat de 5 ani. 

 
‒ A-l desemna învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021 pentru suplinirea funcției vacante de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Hîncești, pe domnul Maxim Gropa, procuror în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Maxim Gropa în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Hîncești, pentru un mandat de 5 ani. 

 

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, pentru suplinirea funcției vacante de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Fălești, pe domnul Oleg Potînga, adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Ungheni. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Oleg Potînga în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Fălești, pentru un mandat de 5 ani. 
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‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, pentru suplinirea funcției vacante de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Fălești, pe domnul Leonid Țărnă, 

procuror în Procuratura raionului Fălești. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Leonid Țărnă în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Fălești, pentru un mandat de 5 ani. 

 

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, pentru suplinirea funcției vacante de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni, pe domnul Victor 

Comerzan, procuror în Procuratura raionului Ocnița. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Victor Comerzan în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni, pentru un mandat de 5 

ani. 

 
‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, pentru suplinirea funcției vacante de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Drochia, pe domnul Sergiu 

Marcauțan, procuror în Procuratura municipiului Bălți. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Sergiu Marcauțan în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Drochia, pentru un mandat de 5 ani. 

 

‒ A-l desemna învingător al concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, pentru suplinirea funcției vacante de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Căușeni, pe domnul Ghenadie 

Moruz, procuror în Procuratura raionului Căușeni. 

‒ A propune Procurorului General numirea domnului Ghenadie Moruz  în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Căușeni, pentru un mandat de 5 ani. 

 

‒ A luat act de cererea depusă de domnul Ion Chistruga, procuror în Procuratura 

raionului Edineț, privind retragerea din concursul pentru suplinirea  funcției vacante de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni. 

‒ A considera încheiat prin nerealizare concursul anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-68/2021 din 10.06.2021, în partea ce ține de suplinirea 

funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni.  

 

 

11. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică.   

Soluția adoptată: 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Vadim 

Gribincea, procuror în Procuratura raionului Leova,  în anul de studii 2021-2022 în 

cadrul Colegiului de Studii Administrative și Fiscale din municipiul Chișinău.  

 

 

12. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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13. Convocarea Adunării Generale a Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

‒ A convoca Adunarea Generală a Procurorilor în ziua de 19 noiembrie 2021. 

‒ A propune următorul proiect de agendă a ședinței Adunării Generale a Procurorilor: 

1) Alegerea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a 

contestațiilor. 

2) Alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Consiliul Superior al 

Procurorilor.  

3) Alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Colegiul pentru selecția 

și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor și 

Colegiul de disciplină și etică. 

4) Diverse. 

‒ A desemna următoarea componență a Comisiei de organizare a alegerilor: 

- doamna Irina Vîrlan,  procuror al Secției investigarea fraudelor contra mediului și 

intereselor publice, din cadrul Direcției  politici, reforme și protecția intereselor 

societății a Procuraturii Generale; 

- doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale; 

- domnul Ivan Grosu,  procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

- domnul Vladislav Guzic, procuror-șef al Procuraturii r-lui Ștefan Vodă; 

- doamna Olesea Vîrlan,  procuror în Procuratura r-lui Ialoveni. 

‒ A stabili prima ședință a Comisiei de organizare a alegerilor, care va fi convocată de 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, pentru data de 7 septembrie 2021.  

‒ A relua concursul public, anunțat prin Hotărârea nr.1-35/2020 din 07.05.2020, 

pentru selectarea membrilor în colegiile din subordinea Consiliului Superior al 

Procurorilor din rândul reprezentanților societății civile, cu stabilirea termenului  de 

depunere a cererilor de participare la concurs  până la data de 15.09.2021, inclusiv. 

 

 

SUPLIMENTAR 

 

Constatarea vacanței funcției de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

‒ A constata vacanța funcției de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din 

rândul procurorilor. 

‒ A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru demararea procedurilor 

administrative aferente detașării procurorului supleant în cadrul Consiliului Superior al 

Procurorilor.   

 

 

Coordonarea Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi 

judecător, promoția 2021-2023. 

Soluția adoptată: 

‒ A aviza proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător 

şi procuror în perioada de studii 18 octombrie 2021 – 18 aprilie 2023, elaborat de 

Institutul Naţional al Justiţiei. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


