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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 01.04.2021, ora 1000 

 

1. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor 

anunțate prin Hotărârea nr.1-28/2021 din 25 februarie 2021.  

Soluția adoptată:  

- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, corespunzător concursurilor în care candidează, cererile 

și dosarele de participare ale următorilor procurori:  

- Dumitru Obadă, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul 

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

- Viorel Radețchi, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Secției controlul activității speciale de investigații și asigurarea regimului secret 

a Procuraturii Generale; 

- Eduard Panea, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef 

al Procuraturii raionului Leova; 

-  Sergiu Mititelu, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror-

șef al Procuraturii raionului Glodeni. 

 

2. Examinarea propunerilor de transfer a unor procurori. 

Soluția adoptată:  

- A realiza transferul domnului Veaceslav Vacari din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Dondușeni în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Bălți. 

 

3. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind 

detașarea unui procuror. 

- A exprima acordul pentru detașarea procurorului Octavian Bivol pe un termen de 

2 ani în vederea îndeplinirii unor funcții din cadrul Institutului Național al Justiției. 

- A propune Procurorului General detașarea din funcție a procurorului în 

Procuratura municipiului Chișinău, Octavian Bivol, în cadrul Institutului Național al 

Justiției, pe un termen de 2 ani. 

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/2020 din 

23.12.2020. 

Soluția adoptată:  

- A respinge contestația procurorului în Procuratura Anticorupție, Vladislav Bobrov, 

declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/20 din 

23.12.2020, cu menținerea acesteia.  

 

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

din 30.12.2020. 

Soluția adoptată:  

- A admite contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-151/2020 din 30.12.2020 
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- A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-151/2020 din 30.12.2020 în 

privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul reprezentare a 

învinuirii în instanța de judecată, Pavel Vinițchi, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

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

reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Pavel Vinițchi, de comiterea abaterii 

disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură și a aplica în privința acestuia sancțiunea disciplinară – mustrare. 

- Doi membri ai Consiliului Superior al Procurorilor au formulat opinie separată 

asupra sancțiunii aplicate în cadrul procedurii disciplinare. 

 

6. Organizarea executării instituționale a Planului de acțiuni pentru 

implementarea  Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor 

și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025. 

Soluția adoptată:  

- A include în proiectul Planului de dezvoltare strategică a Consiliului Superior al 

Procurorilor măsurile corespunzătoare din Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului pentru anii 2020-2025, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 

nr.239/2020.  

- A dispune domnului Roșca Andrei, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, 

monitorizarea raportării semestriale a executării instituționale a Planului de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor 

și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 

nr.239/2020. 

 

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

- Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul Hotărârii nr. 1-41/2021 din 1 aprilie 

2021, anunță concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 28.04.2021, 

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 raionului Ialoveni; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Soroca; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Ocnița; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Briceni; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Edineț.  

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

data de 28.04.2021, 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.  

 

8. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

- A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de 

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, în anul 2021 la Facultatea de Drept a Universității 

de Stat din Republica Moldova. 

 

                                                           Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


