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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 24.03.2022, ora 0900 

 

1. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea 

interimatului.  

Soluția adoptată:  

‒ A aproba interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, dispus domnului Alexandru Nichita 

prin ordinul Procurorului General interimar nr.426-p din 15.03.2022.  

 

‒ A aproba interimatul funcției adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA 

Găgăuzia, șef al Oficiului Comrat, dispus domnului Vasile Untilă prin ordinul 

Procurorului General interimar nr.384-p din 04.03.2022. 

 

‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Direcției judiciare a Procuraturii 

Generale, dispus domnului Sergiu Bursacovschi prin ordinul Procurorului General 

interimar nr.436-p din 16.03.2022.  

 

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

Soluția adoptată:  

‒ A admite demersul Procurorului General interimar și a elibera acordul în vederea 

suspendării din funcţia de procuror-șef al Procuraturii raionului Hîncești a domnului 

Maxim Gropa. 

 

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

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

6. Desemnarea unui membru în componența Consiliului de Integritate. 

Soluția adoptată:  

‒ A o desemna în calitate de membru al Consiliului de Integritate, pentru un mandat 

de 5 ani, pe doamna Svetlana Balmuș, membru al Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

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. 

Soluția adoptată:  
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‒ A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele de participare ale următorilor 

procurori: Vladislav Harti, Octavian Pavlovschi, Dumitru Barbaroș, Aurel Burlacu, 

Oxana Cazacu, Vladislav Guțan, Gheorghe Mihăilă, Igor Eșanu, Angela Pleșca, Artur 

Sîrcu, Veaceslav Toderiță, Evghenii Jomir, Vitalie Bișleaga, Valeriu Cîrlan, Natalia 

Livadaru, Serghei Podrez, Aurelian Buzdugan,, Alexandru Sorocean, Iulian Suhan, 

Mihail Vinogradov, Elena Roșior, Olesea Vîrlan, Vladimir Erhan, Lilian Corpaci, 

Anatolie Gîrbu, Eugeniu Manolachi, Anatolie Bunduchi, Ion Roșca, Iurie Oboroceanu, 

Victor Comerzan, Russu Tatiana, Anatolie Maliuta, Lilia Calugher și Alexandru 

Gordilă. 

‒ A pune în sarcina Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor solicitarea 

următoarei informații cu referire la candidații enumerați: 

a) de la Autoritatea Națională de Integritate – certificat de integritate;  

b) de la Centrul Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea 

profesională;  

c) de la Serviciul de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau 

existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității 

statului, ordinii publice;  

d) de la Procurorul General – aviz privind prestația profesională în cadrul 

organelor Procuraturii. 

‒ A respinge cererile procurorilor Alexandru Musteața și Viorel Beiu privind 

suspendarea concursurilor demarate de Consiliul Superior al Procurorilor. 

‒ A respinge cererea procurorului Octavian Lazarev de repunere în termen, ca 

tardivă. 

‒ A declara încheiate, prin nerealizare, concursurile anunțate prin Hotărârea nr.1-

42/2022 din 18.02.2022, în partea ce ține de ocuparea funcțiilor vacante de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef adjunct al Oficiului 

reprezentare a învinuirii în instanța de judecată; adjunct al procurorului - șef al 

Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Principal; adjunct al procurorului - șef al 

Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Comrat; adjunct al procurorului - șef al 

Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Vulcănești; adjunct al procurorului - șef al 

Procuraturii raionului Cahul; adjunct al procurorului - șef al Procuraturii raionului 

Cantemir; adjunct al procurorului - șef al Procuraturii raionului Călărași; adjunct al 

procurorului - șef al Procuraturii raionului Glodeni; adjunct al procurorului - șef al 

Procuraturii raionului Taraclia, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de 

candidați. 

 

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

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

Soluția adoptată:  

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

conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele de participare ale următorilor 

procurori: Alexandr Cornea, Iuri Iurcu, Liviu Draguțan, Victor Țurcan, Doina 

Conoval, Gheorghe Robu, Alexandru Botnaru, Iulian Istrate și Radu Popa. 

‒ A pune în sarcina Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor solicitarea 

următoarei informații cu referire la candidații enumerați: 

a) de la Autoritatea Națională de Integritate – certificat de integritate;  

b) de la Centrul Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea 

profesională; 
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c) de la Serviciul de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau 

existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității 

statului, ordinii publice;  

d) de la Procurorul General – aviz privind prestația profesională în cadrul 

organelor Procuraturii. 

‒ A declara încheiate, prin nerealizare, concursurile anunțate prin Hotărârea nr.1-

31/2022 din 18.02.2022, în partea ce ține de ocuparea funcțiilor vacante de procuror 

în Procuratura de circumscripție Cahul și procuror în Procuratura raionului Anenii 

Noi, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de candidați. 

 

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. 

Soluția adoptată:  

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

conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele de participare ale următorilor 

candidați: Eugeniu Țîgău, Cezar Țaca, Gheorghe Șchiopu, Iulia Muntean, Radu 

Procopciuc, Ana Gherman, Larisa David, Nicolae Oboroceanu, Serghei Gherman, 

Victor Cimbir, Stanislav Mangir, Gheorghe Mîțu și Dorin Moraru. 

 

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). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

11. Adresarea domnului Gheorghe Straisteanu cu privire la pretinse acțiuni 

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

Stoianoglo. 

Soluția adoptată:  

‒ A-l desemna pe Alexandru Musteața, procuror delegat în Procuratura 

Anticorupție, pentru examinarea aspectelor invocate în adresarea domnului Gheorghe 

Straisteanu cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandr 

Stoianoglo (suspendat de drept din funcție).  

‒ A expedia prezenta hotărâre și materialele aferente procurorului delegat în 

Procuratura Anticorupție, Alexandru Musteața. 

 

Va fi formulată opinie separară de către doamna Angela Motuzoc. 

 

12. Contestația domnului Pavel Grosu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-25/19 din 24.05.2019. 

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestația domnului Pavel Grosu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-25/19 din 24.05.2019.  

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-25/19 din 24.05.2019 și 

decizia Inspecției procurorilor din 24.01.2019. 

‒ A restitui procedura disciplinară Inspecției procurorilor pentru efectuarea 

investigațiilor suplimentare. 
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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). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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).    

Soluția adoptată: 

‒ A admite contestația doamnei Efimia Sarandi împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-19/2022 din 23.02.2022.  

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-19/2022 din 23.02.2022 și 

decizia Inspecției procurorilor din 23.12.2021, privind încetarea procedurii 

disciplinare în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia, Ruslan 

Caraivan și a procurorilor în aceiași procuratură Marcel Bojinov, Iurie Oborocean și 

Valerian Botezatu. 

‒ A restitui procedura disciplinară Inspecției procurorilor pentru efectuarea 

investigațiilor suplimentare. 

 

15. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

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

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-9/2022 din 23.02.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-9/2022 din 23.02.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 10.12.2021, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorilor în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiu Principal, Gheorghe Bivol. 

 

16. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

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

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-15/2022 din 23.02.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-15/2022 din 23.02.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 08.12.2021, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorilor în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiu Botanica, Evghenia Luca. 

 

17. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

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

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

18. Modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 

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

procuraturii specializate. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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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. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

21. Examinarea amendamentelor propuse la Regulamentul cu privire la Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și cariera 

procurorilor. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Diverse. 

‒ Aspecte organizatorice vizavi de organizarea Adunării Generale a 

Procurorilor. 

Soluția adoptată: amânată examinarea  

 

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

Soluția adoptată:  

‒ A rectifica Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-98/2021 din 

30.09.2021 prin substituirea în partea descriptivă și dispozitivă a textului „nr.3-45/21 

din 15.06.2021” cu textul „nr.3-64/21 din 18.06.2021”. 

 

Delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

‒ A-l numi pe domnul Constantin Șușu, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor în perioada aflării în concediul anual de odihnă al doamnei Angela 

Motuzoc. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenţi în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

3. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

4. Eduard VARZAR – Procuror detașat 

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

RM 

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

7.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM (prezent la subiectele 1,2) 

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

RM 

9.Sergiu Litvinenco – Ministrul Justiției 

 


