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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 18.12.2020, ora 0900 

 

 

Solemnitatea de înmânare a distincțiilor. 

Oferirea cadoului simbolic procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Petru Leu. 

 

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-95/2020 

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.3-95/20 din 14.11.2020. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-95/20 din 14.11.2020, emisă 

în privinţa procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Sergiu Petrușca, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

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

cu privire la Procuratură în privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Sergiu Petrușca, și a aplica sancțiunea 

disciplinară – mustrare.  

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-63/2020 

din 14.11.2020. 

Soluția adoptată: 

- A admite contestația procurorului în Procuratura Anticorupție, Grigore Niculiță, 

declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-63/20 din 

14.11.2020, adoptată în privinţa sa. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-63/20 din 14.11.2020, cu 

pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare. 

 

3. Examinarea demersului Ministerului Justiției din data de 02.12.2020. 

Soluția adoptată: 

- A transmite Ministerului Justiției propunerile de modificare a Legii securității 

statului nr.618/1995, potrivit anexei (parte-integrantă a hotărârii emise). 

 

4. 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 de muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform 

listei-anexă, parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 18.12.2020, 

pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiției, după cum urmează: 

- Șevciuc Artur, Osadcii Mihail, Muntean Cristina, Eloi Ana-Maria, Oprea 

Gheorghe, Romanciuc Nicoleta. 
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5. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

- A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 19.01.2021, 

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 Procuraturii municipiului Chișinău;  

- procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni;  

- procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți.  

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

data de 19.01.2021 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.  

 

 

6. Modificarea actelor normative ale Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

- A aproba modificarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, 

adoptat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 și a Regulamentului privind 

organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-228/16 din 14.09.2016, potrivit proiectului 

de modificare din 18.12.2020 din anexă, parte-integrantă a hotărârii emise. 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


