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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 17.12.2020, ora 1000 

 

 

1. Examinarea propunerilor de transfer a unor procurori. 

Soluția adoptată: 

- A realiza transferul domnului Vladislav Cojocaru din funcția de procuror-șef al 

Procuraturii raionului Căușeni în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău. 

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

- A realiza transferul domnului Eugeniu Tocarciuc din funcția de procuror, adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii raionului Sîngerei în funcția de procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău. 

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-86/2019 

din 14.11.2020. 

Soluția adoptată: 

-  A admite contestația Inspecției procurorilor și contestația Direcției urmărire 

penală și criminalistică a Procuraturii Generale împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-86/19 din 14.11.2020. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-86/19 din 14.11.2020, emisă 

în privinţa procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Roman Rusu, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

- A constata abaterea disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură în privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Roman Rusu și a sista procedura 

disciplinară în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere disciplinară.  

 
 
3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-83/2019 

din 14.11.2020. 

Soluția adoptată: 

- A admite contestația Inspecției procurorilor și contestația Direcției urmărire penală 

și criminalistică a Procuraturii Generale împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică nr.3-83/19 din 14.11.2020. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-83/19 din 14.11.2020 emisă 

în privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Valeriu Sîrbu, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

- A constata abaterea disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură în privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Valeriu Sîrbu și a sista procedura 

disciplinară în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere disciplinară.  
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4. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată: 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice exercitate de către 

domnul Viorel Ciobanu, procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane din 

cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, în cadrul 

proiectului „Consolidarea politicilor, măsurilor și accesului la redresarea daunelor 

în vederea susținerii victimelor și prevenirii exploatării pe ambele maluri ale râului 

Nistru” implementat de Misiunea OSCE în Republica Moldova, conform orarului 

stabilit de program. 

- A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

 

5. Examinarea demersului Cancelariei de Stat din data de 03.12.2020. 

Soluția adoptată: exclus de pe ordinea de zi. 

 

6. Modificarea actelor normative ale Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: urmează a fi continuate discuțiile în următoarea ședință. 

 

7. Examinarea unei cereri de înscriere în Registrul candidaților pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de procuror.  

Soluția adoptată: candidatul urmează să completeze setul de acte.  

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


