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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 26.04.2022, ora 1000 

 

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

Soluția adoptată:  

‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Hîncești, 

dispus doamnei Valentina Grigoraș prin ordinul Procurorului General interimar 

nr.590-p din 14.04.2022.  

 

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

Soluția adoptată:  

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

suspendării din funcţia de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Nisporeni, a domnului Andrei Lesnic. 

 

3. Modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 

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

procuraturii specializate. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare 

a concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate, aprobat prin Hotărârea nr.1-16/2022 din 04.02.2022, potrivit 

proiectului de modificare din 26 aprilie 2022 din anexă, parte-integrantă a hotărârii 

emise. 

 

4. 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:  

‒ A-i propune pe Aivars Ostapko, Kevin Lanigan și Mariana Gornea, în componența 

Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii Anticorupție. 

 

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

procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

Soluția adoptată:  

‒ Se constituie Comisia specială de preselecție a candidaților la funcția de procuror-

șef al Procuraturii Anticorupție, în următoarea componență: 

‒ Aivars Ostapko; 

‒ Kevin Lanigan ; 

‒ Mariana Gornea ; 

‒ Iulian Groza; 

‒ Laura Ștefan. 
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6. Nominalizarea / reconfirmarea experților naționali titulari și/sau supleanți în 

organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CM al CoE). 

Soluția adoptată: 

‒ Se propune numirea în calitatea de experți naționali titulari și/sau supleanți în 

organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și anume în cadrul 

Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni a domnului Dumitru Robu, Procuror 

General interimar și a doamnei Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

 

7. Demersul de detașare din funcție a unui procuror. 

Soluția adoptată:  

‒ A exprima acordul pentru detașarea procurorului Alexandru Cladco pe un termen 

de 2 ani în vederea îndeplinirea funcției de specialist principal în Secția relații 

internaționale din cadrul Direcției management instituțional a Institutului Național al 

Justiției. 

‒ A propune Procurorului General interimar detașarea din funcție a procurorului-șef 

al Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, 

Alexandru Cladco, în cadrul Institutului Național al Justiției, pe un termen de 2 ani. 

 

8. Desemnarea persoanei responsabile pentru completarea chestionarului 

Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană. 

Soluția adoptată:  

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

Procurorilor, responsabil pentru completarea chestionarului Comisiei Europene cu 

privire la cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. 

 

9. Demersul cu privire la revocarea calității de membru al Consiliului Institutului 

Național al Justiției, a domnului Ruslan Popov. 

Soluția adoptată:  

‒ A revoca calitatea de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției a 

domnului Ruslan Popov.  

 

10. Cumul 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 doamna Silvia Balcan, procuror în Secția 

unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din 

cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, conform tematicii și orarelor 

seminarelor stabilite de această instituție. 

 

11. Examinarea cererilor persoanelor de susținere a examenului pentru a candida 

la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă. 

Soluția adoptată:  

‒ A remite materialele persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror în 

temeiul vechimii de muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform listei 

anexă, parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 22 aprilie 2022, 

pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiției, după cum urmează: 

- Aliona Cojemeachina; 
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- Anatolie Ciubotaru; 

- Aliona Novac; 

- Alexandr Pometco; 

- Vladislav Terzi; 

- Igor Lazari; 

- Lucia Pavalachi; 

- Dumitru Stoicev; 

- Ion Petrov. 

 

Diverse. 

‒ Cererea candidatului la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, 

domnul Victor Stratilă. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

‒ Adresarea Secretarului general al Asociației Internaționale a Procurorilor 

(AIP). 

Soluția adoptată: amânată examinarea  

 

‒ Cererea prealabilă a domnului Ruslan Popov privind anularea hotărârii CSP 

nr.1-164/21 din 28.12.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A lua act de încheierea judecătorului Curții de Apel Chișinău, Grigore Dașchevici. 

 

‒ Cererea prealabilă a domnului Igor Popa privind anularea hotărârii CSP nr.1-

165/21 din 28.12.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A lua act de încheierea judecătorului Curții de Apel Chișinău, Grigore Dașchevici. 

 

‒ Proiectul de Lege despre organizarea și desfășurarea concursului pentru 

funcția de procuror – șef al Procuraturii UTA Găgăuzia. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

‒ Aprobarea planului instituțional de acțiuni al Consiliului Superior al 

Procurorilor în vederea executării Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru 

anii 2022–2025. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba Planul instituțional de acțiuni al Consiliului Superior al Procurorilor în 

vederea executării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind 

asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025, 

potrivit anexei, parte-integrantă a hotărârii emise. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
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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 1,2,3,4,5, 6) 

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

RM 

9. Sergiu Litvinenco – Ministrul Justiției 

10. Ceslav Panico – Avocatul Poporului 

 


