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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței online a Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 26.01.2022, ora 1000 

(format online) 

 

1. Modificarea actelor normative ale Consiliului Superior al Procurorilor.  

Soluția adoptată:  
‒ A aproba modificarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor 

Procurorului General, aprobat prin Hotărârea nr.1-148/2021 din 22.11.2021, potrivit 

proiectului de modificare din 26.01.2022 din anexă, parte-integrantă a hotărârii 

emise. 

 

2. Examinarea cererilor persoanelor de susținere a examenului pentru a candida 

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 26 ianuarie 

2022, pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului 

Naţional al Justiției: 

 Ana Popescu 

 Victor Anghel 

 Iulian Cotenco 

 Dionis Croitor 

 Adrian Plugaru 

 Victor Bejenari 

 

3. Adresările doamnei Lilia Vasilevici. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4. Validarea mandatului de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor.  

Soluția adoptată:  

‒ A-l desemna pe domnul Eduard Bulat, Adjunct al Procurorului General interimar, 

în calitate de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pe perioada 

rămasă a mandatului. 

 

5. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, desfășurate în 

cadrul proiectului „Introducerea sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor în 

Procuratură” implementat de Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate în 

cadrul Programului ABA ROLI Moldova „Susținerea reformei justiției penale și 

combaterea corupției în Republica Moldova”, finanțat de Biroul pentru Combaterea 

Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA, pentru 

următorii procurori: 
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- Iurie Lealin, procuror în Secția reprezentare în procedurile non-penale și 

implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale; 

- Mariana Cherpec, procuror-delegat în Secția politici, reforme și management 

al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății 

a Procuraturii Generale; 

- Aliona Nesterov, procuror în Procuratura Anticorupție; 

- Roman Porubin, procuror în Procuratura raionului Strășeni. 

 

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

Dumitru Obadă, procuror-șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de 

legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale, în anul 2022 la Facultatea de Drept a Universității de Stat din 

Republica Moldova. 

 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de către 

domnul Sergiu Russu, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în vederea participării în calitate de 

expert internațional (formator) la atelierul organizat de Misiunea Regională a 

Organizației Internaționale a Migrației din Georgia, cu tematica „Combaterea 

exploatării copiilor – din perspectiva organelor de drept” în cadrul proiectului 

finanțat de Biroul pentru afaceri internaționale în domeniul drogurilor și aplicării legii 

al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii în Georgia, conform orarului 

stabilit de program. 

 

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

Roman Eremciuc, procuror adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului 

Chișinău, șef al Oficiului Centru, în anul 2022 la Departamentul formare inițială 

ofițeri din cadrul Direcției dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de către 

către doamna Aliona Bucuci, procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane 

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

cadrul proiectului „Deblocarea impunității traficanților și sprijinirea justiției pentru 

victimele traficului de persoane în Sud-Estul Europei (SEE)”, implementat de Agenția 

Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității din Republica 

Moldova, conform orarului stabilit de program. 

 

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

Anatolie Banaru, procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni, în anul 2022 în 

cadrul Colegiului de Studii Integrate al Universității de Studii Politice și Economice 

Europene „Constantin Stere”. 

 

6. Constatarea vacanței funcției de membru al Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor din rândul procurorilor. 

Soluția adoptată:  
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‒ A constata încetarea calității de membru al Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor a domnului Adrian Popenco. 

‒ A-l desemna pe domnul Sergiu Crijanovschi, procuror în Secția reprezentarea 

învinuirii în Curtea Supremă de Justiție din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii 

Generale, în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului. 

 

7. Desemnarea reprezentantului în componența Grupului sectorial de lucru 

pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2023-

2025.  

Soluția adoptată:  
‒ A-l desemna pe domnul Constantin Șușu, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, procuror-detașat în componența Grupului sectorial de lucru pentru 

elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2023-2025. 

 

8. Cererea doamnei Inga Grigoriu de contestare a ordonanței de refuz în 

pornirea urmăririi penale pe marginea sesizării cu privire la săvârșirea 

infracțiunii de către Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo.  

Soluția adoptată:  

‒ Cererea doamnei Inga Grigoriu de contestare a ordonanței de refuz în pornirea 

urmăriii penale pe marginea sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii de către 

Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, se remite spre examinare 

conform competenței, Procuraturii Anticorupție. 

 

9. Sesizarea Curții Constituționale nr.249c din 11.11.2021. 

Soluția adoptată: pregătirea opiniei. 

 

 

10. Acordarea distincțiilor cu prilejul aniversării a XXX-a de la formarea 

Procuraturii Republicii Moldova. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenţi în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

3. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

1. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

2. Eduard VARZAR – Procuror detașat 

3. Sergiu LITVINENCO – Ministru al Justiției 

4. Svetlana BALMUȘ – Membrul ales din rândul societății civile de către Președintele Republicii 

Moldova  

5. Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


