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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 17.02.2022, ora 0900 

 

1. Demersul Procurorului General interimar privind raporturile juridice de 

muncă ale domnului Ruslan Popov. 

Soluția adoptată:  

‒ A lua act de demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu și a remite 

materialele aferent subiectului dat Procurorului General interimar, pentru demararea 

procedurilor administrative. 

 

Vor fi formulate două opinii separate (Angela Motuzoc și Inga Furtună). 

 

2.Demersul de suspendare din funcție a unui procuror (procuror V.Căruceru). 

Soluția adoptată:  

‒ Se respinge demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, de a elibera 

acordul în vederea suspendării din funcția de procuror în Secției unificare a practicii 

în domeniul urmăririi penale, din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a 

Procuraturii Generale, a domnului Vladislav Căruceru. 
 

3.Adresarea doamnei Nadejda Murzacoi privind dezacordul cu emiterea unor 

acte administrative. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4.Contestația înaintată de către domnul Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină și etică nr.3-117/2021 din 22.12.2021 (procuror E.Luca). 

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-117/2021 din 22.12.2021. 

‒  A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-117/2021 din 22.12.2021 și 

decizia Inspecției procurorilor din 10.06.2021. 

‒ A restitui procedura disciplinară la Inspecția procurorilor pentru efectuarea 

investigațiilor suplimentare. 

 

5.Contestația înaintată de către domnul Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului  

de disciplină și etică nr.3-116/2021 din 22.12.2021 (procuror Z.Ivanov). 

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-116/21 din 22.12.2021.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-116/21 din 22.12.2021, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 12.11.2021, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiul Botanica, Zinaida Ivanov, din lipsa temeiurilor de tragere la 

răspundere disciplinară.   
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6.Adresarea domnului Roman Statnîi cu privire la faptele ce pot constitui abatere 

disciplinară comise prin emiterea unui act administrativ individual.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

A fost acceptată cererea de recuzare a doamnei Angela Motuzoc, președinte de ședință 

a fost ales domnul Andrei Roșca. 

 

7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-51/2021 

din 22.12.2021 (ex-procuror R.Statnîi).  

Soluția adoptată: amânată examinarea. 

 

8. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2020 

din 26.11.2021 (procuror O.Iachimovschi). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

9.Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-41/2020 din 

10.12.2021 (procuror D.Compan). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

10.Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-58/2021 

din 22.12.2021 (procuror M.Ivanov). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

A fost acceptată cererea de recuzare a doamnei Angela Motuzoc, președinte de ședință 

a fost ales domnul Andrei Roșca. 

 

11.Adresarea domnului Gheorghe Straisteanu cu privire la pretinse acțiuni 

ilegale ale Procurorului General (suspendat de drept din funcție), Alexandr 

Stoianoglo. 

Soluția adoptată: amânată examinarea. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 
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 

4. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

5. Eduard VARZAR – Procuror detașat 

6. Svetlana BALMUȘ – Membrul ales din rândul societății civile de către Președintele RM 

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

8.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM (prezent la subiectele 1,2,10 și 11) 

9. Andrei CEBOTARI – Membru ales din rândul societății civile de către Parlamentul RM 

10.Ceslav PANICO – Avocat al Poporului (prezent la subiectele 1,2,3,4,5,6) 

 

 

 


