
  COORDONAT 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor 

  semnat  Angela MOTUZOC        

  22  martie 2022 

 

Ordinea de zi  a ședinței  

Consiliului Superior al Procurorilor  

din 24.03.2022, ora 900 

 

1. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea interimatului.  

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

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

Raportor – domnul Andrei Cebotari 

 

3. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Andrei Lesnic. 

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

4. Desemnarea unui membru din partea Consiliului Superior al Procurorilor în 

componența Comisiei ad-hoc de disciplină pentru verificarea faptelor sesizate ca 

fiind abateri disciplinare comise de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo 

(suspendat de drept din funcție). 

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

5. Constituirea Comisiei ad-hoc de disciplină pentru verificarea faptelor sesizate ca 

fiind abateri disciplinare comise de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo 

(suspendat de drept din funcție). 

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

6. Desemnarea unui membru în componența Consiliului de Integritate. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

7. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor anunțate 

prin Hotărârea nr.1-42/2022 din 18.02.2022 și a altor cereri conexe. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

8. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor, prin 

transfer, anunțate prin Hotărârea nr.1-31/2022 din 18.02.2022. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

9. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor candidaților la funcția de procuror din 

rândul absolvenților Institutului Național al Justiției depuse în cadrul concursurilor 

anunțate prin Hotărârea nr.1-30/2022 din 10.02.2022. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 



10. Adresarea domnului Roman Statnîi cu privire la faptele ce pot constitui abatere 

disciplinară pretins a fi comise de către Procurorul General, Alexandr Stoianoglo 

(suspendat de drept din funcție). 

Raportor – domnul Andrei Cebotari 

 

11. Adresarea domnului Gheorghe Straisteanu cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General (suspendat de drept din funcție), Alexandr Stoianoglo.  

Raportor – doamna Angela Motuzoc  

 

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

etică nr.3-25/19 din 24.05.2019.  

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

13. Contestația depusă de SRL ,,AgroVitaComerț”, Casa de Comerț ,,Vita” SRL, SRL 

,,Utilajcom”, SRL ,,ViriumGrup”, în calitate de creditori ai ÎM ,,Dionysos – 

Mereni”, împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-73/19 din 

18.10.2019 (procuror A.Gaina). 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

14. Contestația doamnei Efimia Sarandi împotriva hotărârii Colegiului  de disciplină și 

etică nr.3-19/2022 din 23.02.2022 (procurori V.Botezatu, R.Caraivan, 

Iu.Oboroceanu, M.Bojinov).    

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

15. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului  de disciplină și 

etică nr.3-9/2022 din 23.02.2022 (procuror Gheorghe Bivol).    

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

16. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului  de disciplină și 

etică nr.3-15/2022 din 23.02.2022 (procuror Evghenia Luca).    

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

17. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului  de disciplină și 

etică nr.3-18/2022 din 23.02.2022 (procuror Evghenia Luca).    

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

18. Modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului public privind selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

19. Desemnarea membrilor din partea Consiliului Superior al Procurorilor în 

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

șef al Procuraturii Anticorupție. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 



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

șef al Procuraturii Anticorupție. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

21. Examinarea amendamentelor propuse la Regulamentul cu privire la Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și cariera 

procurorilor. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

Diverse. 

- Aspecte organizatorice vizavi de organizarea Adunării Generale a Procurorilor. 

- Rectificarea unui act administrativ emis de Consiliul Superior al Procurorilor. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


