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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 19.02.2021, ora 0900 

 

 

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-133/2020 

din 23.12.2020.  

Soluția adoptată:  

- A admite contestația declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.3-133/20 din 23.12.2020, de către avocatul Ion Ticu în interesele ex-procurorului 

Eduard Camerzan. 

- A casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-133/20 din 23.12.2020, cu 

pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare în privința 

lui Eduard Camerzan, pe motiv că nu a fost admisă o abatere disciplinară. 

 

 

2. Raportul anual de activitate a Colegiului pentru selecţia şi cariera 

procurorilor. 

Soluția adoptată:  

- Activitatea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru anul 2020 se 

avizează pozitiv. 

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

anul 2020 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. 

 

 

3. Raportul anual de activitate a Colegiului de disciplină şi etică. 

Soluția adoptată:  

- Activitatea Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2020 se avizează pozitiv. 

- Raportul de activitate al Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2020 se 

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

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

 

 

4. Raportul anual de activitate a Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor. 

Soluția adoptată:  

- Activitatea Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor pentru anul 2020 

se avizează pozitiv. 

- Raportul de activitate a Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor 

pentru anul 2020 se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

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

procurorilor, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

 

 

 

http://www.csp.md/
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5. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-

131/2020 din 18.12.2020. 

Soluția adoptată:  

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, pe domnul Oleg 

Afanasii, procuror-șef al Secției control al activității speciale de investigații și 

asigurarea regimului secret a Procuraturii Generale. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Oleg Afanasii, în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, pentru un mandat de 5 ani. 

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, pe domnul Ion Covalciuc, 

procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Ion Covalciuc, în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, pentru un mandat de 5 ani. 

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți, pe doamna 

Natalia Volontir, procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

- A propune Procurorului General numirea doamnei Natalia Volontir, în funcția de 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți, pentru un mandat de 5 

ani. 

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca, pe domnul Nicolai 

Levandovski, procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Basarabeasca. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Nicolai Levandovski, în 

funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca, pentru cel de-al 

doilea mandat de 5 ani. 

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Căușeni, pe domnul Sergiu Mocanu, 

procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Căușeni. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Sergiu Mocanu, în funcția de 

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

 

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia, pe domnul Ruslan 

Caraivan, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului 

Comrat. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Ruslan Caraivan, în funcția 

de procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia, pentru un mandat de 5 ani. 
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- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Strășeni, pe domnul Ruslan 

Lupașcu, procuror în Secția combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Ruslan Lupașcu, în funcția de 

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

 
 
6. Examinarea propunerilor de transfer a unor procurori. 

Soluția adoptată:  

- A realiza transferul doamnei Marina Ivarlac din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Cantemir în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, 

Oficiul Comrat. 

 

- A realiza transferul doamnei Victoria Munteanu din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Telenești în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău. 

 

- A realiza transferul domnului Serghei Tumba din funcția de procuror în 

Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat în funcția de procuror în Procuratura 

UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga. 

 

 

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

din 23.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

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

din 30.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

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

Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


