
 

Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 21.02.2020, ora 0900 

 

1. Solemnitatea pentru depunerea jurământului. 

 

2. Priorităţile pentru anul 2020 privind activitatea Procuraturii. 

Soluția adoptată: 

- A aviza priorităţile Procuraturii pentru anul 2020, prezentate de către Procurorul 

General, domnul Alexandr Stoianoglo; 

- A propune pentru dezbateri, în cadrul şedinţei Adunării Generale a Procurorilor 

din 28.02.2020, priorităţile Procuraturii pentru anul 2020, care constituie parte 

integrantă a hotărârii. 

 

3. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică și științifică. 

Soluția adoptată: 

- A aproba, cu referință la domnul Dumitru Obadă, procuror, șef interimar al Secției 

analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, 

reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, cumulul funcției de 

procuror cu activitățile de formator și, respectiv lector universitar, realizate la Institutul 

Național al Justiției și, corespunzător la Universitatea de Stat din Republica Moldova, 

pentru anul 2020, conform tematicilor și orarelor seminarelor stabilite de aceste 

instituții. 

- A aproba, cu referință la domnul Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea 

traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a 

Procuraturii Generale, cumulul funcției de procuror cu activitățile derulate în calitate 

de formator în cadrul programului de formare inițială a candidaților la funcții de 

judecător și procuror și programului de formare continuă a judecătorilor și procurorilor 

în funcție la Institutul Național al Justiției, pentru anul 2020, conform tematicii și 

orarului seminarelor stabilite. 

- A sista examinarea cererii domnului Dorin Compan, privind de cumul funcției de 

procuror cu activități didactice. 

 

4. Raportul anual de activitate al Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor.  

Soluția adoptată: 

- Activitatea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru anul 2019, se 

avizează pozitiv.  

- Raportul de activitate a Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru 

anul 2019 se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor 

www.csp.md, directoriul Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, subdirectoriul 

Rapoarte de activitate. 

 

 

 

 



5. Raportul anual de activitate al Colegiului de disciplină şi etică.  

Soluția adoptată: 

- Activitatea Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2019, se avizează pozitiv.  

- Raportul de activitate a Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2019 se 

publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor www.csp.md, 

directoriul Colegiul de disciplină și etică, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

 

6. Raportul anual de activitate al Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- Activitatea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor pentru anul 2019 

se avizează pozitiv.  

- Raportul de activitate a Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor 

pentru anul 2019 se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor www.csp.md, directoriul Colegiul de evaluare a performanţelor 

procurorilor, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

 

7. Examinarea cererilor persoanelor care candidează la funcţia de procuror în 

temeiul vechimii în muncă.  

Soluția adoptată: 

- A remite materialele persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror 

în temeiul vechimii în muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform listei-

anexă, care constituie parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 

21.02.2020, pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire 

a Institutului Naţional al Justiției: Gordilă Vitalie; Canțîr Mihail; Podlesnov Alexandr; 

Caras Marcel; Artene Sergiu; Mațco Andrei; Caraman Iurie; Pelevaniuc Alla; Daguța 

Liuba; Ioniță Diana. 

 

8. Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

depusă de procurorul Roman Recean (Hotărârea CDE nr.3-90/19 din 24.01.2020). 

Soluția adoptată: 

- A amâna examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și 

etică, depusă de procurorul Roman Recean, pentru o altă ședință a Consiliului Superior 

al Procurorilor. 

 

9. Examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

depusă de procurorul Aurel Postica (Hotărârea CDE nr.3-92/19 din 24.01.2020). 

Soluția adoptată: 

- A amâna pronunțarea asupra contestației împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică, depusă de procurorul Aurel Postica, pentru o altă ședință a 

Consiliului Superior al Procurorilor 

                                                      

 

 

  Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


