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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 18.05.2022, ora 1500 

 

1. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea 

interimatului.  

Soluția adoptată:  

‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției judiciar-penală a 

Procuraturii Generale, dispus domnului Sergiu Bursacovschi prin ordinul 

Procurorului General interimar nr.846-p din 03.05.2022.  

 

‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției urmărire penală a 

Procuraturii Generale, dispus doamnei Tatiana Gulea prin ordinul Procurorului 

General interimar nr.849-p din 03.05.2022.  

 

‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției asistență juridică și 

cooperare internațională a Procuraturii Generale, dispus doamnei Diana Rotundu 

prin ordinul Procurorului General interimar nr.848-p din 03.05.2022.  

 

‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției combatere crime 

cibernetice a Procuraturii Generale, dispus domnului Corneliu Lavciuc prin ordinul 

Procurorului General interimar nr.847-p din 03.05.2022.  

 

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

abatere disciplinară comise prin emiterea unui act administrativ individual. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

3. 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 

 

4. 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:  

‒ A admite contestația depusă de SRL ,,AgroVitaComerț”, Casa de Comerț ,,Vita” 

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

Mereni” și a casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-73/19 din 

18.10.2019 cu emiterea unei noi hotărâri. 

‒ A-l recunoaște vinovat pe procurorul în Procuratura Anticorupție, Alexandru 

Gaina, de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit. a) și e) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, cu stabilirea sancțiunii sub formă de mustrare. 

 

Va fi formulată opinie separară de către domnul Andrei Roșca. 
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5. Adresarea domnului Ion Șiman cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu, Procurorului General 

(suspendat de drept din funcție), Alexandr Stoianoglo și ex-Procurorului General, 

Eduard Harunjen). 

Soluția adoptată:  

‒ Se declară inadmisibilă adresarea domnului Ion Șiman, cu privire la pretinse 

acțiuni ilegale ale ex-Procurorului General, Eduard Harunjen, Procurorului General  

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

interimar, Dumitru Robu, în cadrul examinării plângerilor penale din perioada 2015-

2022, inclusiv a plângerii din 04.11.2021. 

 

6. Examinarea demersului de avizare a proiectului de hotărâre de Guvern cu 

privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură (număr unic 305/MJ/2022). 

Soluția adoptată:  

‒ Se ia act de proiectul de aviz. 

 

7. Examinarea demersului de avizare a proiectului de hotărâre de Guvern cu 

privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative 

(număr unic 306/MJ/2022. 

Soluția adoptată:  

‒ Se ia act de proiectul de aviz. 

 

8. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată:  

‒ 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 în procesul elaborării „Ghidului pentru organele de drept cu privire la 

identificarea victimelor traficului de ființe umane în fluxurile migraționale mixte”, în 

cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului Republicii Moldova la cazuri de trafic 

de ființe umane, în contextul conflictului armat din Ucraina” implementat de Asociația 

Obștească Centrul Internațional „LA STRADA”, cu suportul Ambasadei Statelor 

Unite ale Americii în Republica Moldova”, conform orarului stabilit de program. 

 

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

domnul Iuri Lealin, procuror în Secția proceduri non-penale și implementare CEDO 

a Procuraturii Generale, în vederea participării în calitate de consultant juridic 

național pentru instruirea membrilor Comisiei Electorale Centrale în cadrul 

proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și 

transparente”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în 

Moldova, conform orarului stabilit de program. 

 

9. Examinarea Raportului Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului 

General (suspendat de drept din funcție) Alexandr Stoianoglo. 

Soluția adoptată: examinarea va fi reluată pe 23.05.2022, ora 08:30. 
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Diverse. 

‒ Adresarea Președintelui Adunării Populare a UTA Găgăuzia. 

Soluția adoptată: amânată examinarea  

 

‒ Cererea domnului Roman Statnîi cu privire la accelerarea examinării 

procedurilor pendinte pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
 

Suplimentar. 

1. Cererea avocatului Iurie Mărgineanu cu privire la suspendarea examinării 

Raportului privind evaluarea performanțelor Procurorului General (suspendat 

de drept din funcție) Alexandr Stoianoglo. 

Soluția adoptată: prin decizie protocolară cererea a fost respinsă (nu a întrunit 

numărul necesar de voturi) 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Președinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Inga FURTUNĂ – Procuror detașata 

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 

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

10.Sergiu LITVINENCO – Ministrul Justiției 

11.Ceslav PANICO - Ombudsman 

 


