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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 22.02.2022, ora 1000 

 

 

1. Contestația domnului Pavel Grosu împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și 

etică nr.3-25/19 din 24.05.2019. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

2. Contestația doamnei Larisa Bulgac împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și 

etică nr.3-2/2022 din 25.01.2022. 

Soluția adoptată:  
‒ A respinge contestația doamnei Larisa Bulgac împotriva Hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-2/2022 din 25.01.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-2/2022 din 25.01.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 16.11.2021, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorilor Valentin Baidaus și Mihail 

Dadu. 

 

3. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Elena Ceruța. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

4. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Dumitru Raileanu. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

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

26.11.2021 (procuror O.Iachimovschi).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

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

22.12.2021 (procuror M.Ivanov). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

7.  Desemnarea membrilor din partea Consiliului Superior al Procurorilor în 

componența Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-

șef al Procuraturii Anticorupție.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

8. Constituirea Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-

șef al Procuraturii Anticorupție1.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

                                                           
1 Notă: Se extinde termenul de depunere a dosarelor pentru participare la concursul inițiat pentru 

selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, până la 09.03.2022. 
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9. Sesizarea Procurorului General interimar, Dumitru Robu, cu privire la faptele 

ce pot constitui abateri disciplinare, comise de procurorul Alexandr Stoianoglo 

(suspendat de drept din funcție). 

Soluția adoptată:  

‒ Având în vedere că 4 membri ai CSP și-au exprimat intenția de inițiere a procedurii 

disciplinare în privința Procurorului General, Alexandr Stoianoglo (suspendat de drept 

din funcție), se acordă termen pentru procedurile aferente acestui subiect. 

 

12. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Maxim Gropa. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

13. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul 

Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Eugeniu Manolachi, procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, conform tematicii și orarelor 

seminarelor stabilite de această instituție. 

‒ A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

‒ A remite prezenta hotărârea Institutului Național al Justiției pentru informare. 

 

Diverse. 

- Cererea prealabilă înaintată de domnul Ruslan Popov cu privire la anularea 

actului administrativ (Hotărârea CSP nr.1-164/2021 din 28.12.2021). 

Soluția adoptată: 

‒ A remite spre examinare cererea prealabilă înaintată de domnul Ruslan Popov cu 

privire la anularea actului administrativ (Hotărârea CSP nr.1-164/2021 din 28.12.2021), 

spre examinare, conform competenței, Curții de Apel Chișinău. 

 

- Cererea prealabilă înaintată de domnul Igor Popa cu privire la anularea actului 

administrativ (Hotărârea CSP nr.1-165/2021 din 28.12.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A remite spre examinare cererea prealabilă înaintată de domnul Igor Popa cu privire 

la anularea actului administrativ (Hotărârea CSP nr.1-165/2021 din 28.12.2021), spre 

examinare, conform competenței, Curții de Apel Chișinău. 

 

- Demersul Președintelui Asociației Veteranilor Procuraturii RM, domnul Nicolae 

Ursu, privind încurajarea unor ex-procurori în legătura cu aniversarea a XXX-a de 

la războiul pentru independența țării (Ziua Memoriei și Recunoștinței, ziua de 

comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea 

integrităţii şi independenţei Republicii Moldova) 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- Cererea domnului Artuș Reguș, Președinte al Comisiei de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


