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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 13.06.2022, ora 0900 

 

 

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

Soluția adoptată:  

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

raionului Nisporeni, dispus domnului Grigorii Ciochinî, prin ordinul Procurorului 

General interimar nr.913-p din 16.05.2022. 

 

2. Demersul de detașare din funcție a unui procuror. 

Soluția adoptată:  

‒ A exprima acordul pentru detașarea procurorului Dumitru Obadă pe un termen de 

4 ani în vederea îndeplinirea funcției de Agent guvernamental. 

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

șef al Secției analiză criminologică și inițiative legislative a Procuraturii Generale, 

Dumitru Obadă, în funcția de Agent guvernamental. 

 

3. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Iulia Popov.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4. Contestația domnului Alexandru Ceban împotriva hotărârii Colegiului  de 

disciplină și etică nr.3-33/2021 din 04.06.2021 (procuror Pavel Vinițchi).  

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația depusă de domnul Alexandru Ceban împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină şi etică nr.3-33/2021 din 04.06.2021 cu menținerea acesteia. 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-41/2020 

din 10.12.2021 (procuror D.Compan). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

6. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-21/2022 

din 25.03.2022 (procuror Alexandr Guzic). 

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația procurorului în Procuratura raionului Călărași, Alexandr 

Guzic, cu menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-21/2022 din 

25.03.2022. 

 

7. Adresarea doamnei Diana Gudima cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Soluția adoptată: 

‒ Se declară inadmisibilă adresarea doamnei Diana Gudima privind pretinsele 

acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 
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‒ A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, Dumitru Robu, 

pentru informare. 

 

Notă: sesizarea doamnei D.Gudima  va fi remisă atât Procuraturii Generale, cât și 

Inspecției procurorilor, pentru organizarea examinării în partea ce ține de 

reclamațiile asupra acțiunilor procurorului Petru Iarmaliuc. 

 

8. Contestația domnului Adrian Cojocaru împotriva hotărârii Colegiului  de 

disciplină și etică nr.3-32/2022 din 25.03.2022 (procuror Eugeniu Tocarciuc). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

9. Contestația domnului Nicolai Melnic împotriva hotărârii Colegiului  de 

disciplină și etică nr.3-28/2022 din 25.03.2022. 

Soluția adoptată: 

‒ A admite contestația domnului Nicolai Melnic și a casa hotărârea Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-28/2022 din 25.03.2022 și decizia Inspecției procurorilor din 

04.01.2022. 

‒ A restitui procedura disciplinară Inspecției procurorilor pentru efectuarea 

investigațiilor suplimentare. 

 

10. Contestația doamnei Nadejda Murzacoi împotriva hotărârii Colegiului  de 

disciplină și etică nr.3-29/2022 din 25.03.2022 (procuror Lidia Crăciun).  

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația doamnei Nadejda Murzacoi împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină şi etică nr.3-29/2022 din 25.03.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-29/2022 din 25.03.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 10.01.2022, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura municipiului 

Chișinău, Lidia Crăciun. 

   

11. Contestația domnului Ștefan Roșca împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-30/2022 din 25.03.2022 (procuror Ștefan Ciuperca).    

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația domnului Ștefan Roșca împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-30/2022 din 25.03.2022, cu menținerea acesteia, prin care a 

fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 13.01.2022 privind încetarea 

procedurii disciplinare în privința procurorilor în Procuratura municipiului Chișinău, 

Ștefan Ciuperca. 

 

12. Contestația domnului Ștefan Roșca împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-68/2022 din 13.05.2022 (procuror Ștefan Ciuperca).   

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația domnului Ștefan Roșca împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-68/2022 din 13.05.2022, cu menținerea acesteia, prin care a 

fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 15.03.2022 privind încetarea 
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procedurii disciplinare în privința procurorilor în Procuratura municipiului Chișinău, 

Ștefan Ciuperca. 

 

13. Avizarea tematicilor pentru formarea continuă a procurorilor și 

consultanților procurorilor în anul de instruire 2023. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba tematicile pentru formarea continuă în anul de instruire 2023, expuse în 

anexe la prezenta hotărâre, după cum urmează:  

a) pentru procurori, potrivit anexei nr.1; 

b) pentru consultanții procurorului, potrivit anexei nr.2; 

c) pentru inspectorii din cadrul Inspecției Procurorilor, potrivit anexei nr.3. 

‒ A remite prezenta hotărâre Institutului Național al Justiției, pentru utilizare a 

anexelor nr.1 și 2 în cadrul procedurii de elaborare a planurilor modulare de formare 

continuă pentru anul 2023. 

‒ A remite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, pentru utilizare a 

anexei nr.3 în cadrul procedurilor de formare profesională. 

 

14. Anunțarea concursurilor pentru funcția de procuror. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

15. Crearea grupului de lucru pentru instituirea mecanismului de consiliere etică 

a procurorilor. 

Soluția adoptată:  

‒ A-i desemna pe doamna Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor, domnul Constantin Șușu, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, domnul Adrian Bordianu, membru al Colegiului de evaluare 

performanțelor procurorilor și domnul Vladislav Guțan, președinte ale Colegiului de 

disciplină și etică, pentru participarea la lucrările grupului de lucru pentru instituirea 

mecanismului de consiliere etică al procurorilor. 

 

Diverse. 

- Adresarea Președintelui Adunării Populare a UTA Găgăuzia. 

Soluția adoptată:  

‒ Prin decizie protocolară s-a decis de a lua act de adresarea Președintelui Adunării 

Populare a UTA Găgăuzia și demararea elaborării actului normativ instituțional 

referitor procedura de selecție a candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturi 

UTA Găgăuzia.  

 

- Cererea domnului Octavian Iachimovschi cu privire la accesul la informații. 

Soluția adoptată:  

‒ Prin decizie protocolară s-a decis de a respinge cererea domnului Octavian 

Iachimovschi. 
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- Demersul MAEIE cu referire la adresarea Secretarului general al Asociației 

Internaționale a Procurorilor (AIP). 

Soluția adoptată:  

‒ Prin decizie protocolară s-a decis de a asigura suport în limitele legislației în 

vigoare. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Președinte 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 (a participat on-line) 

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

9.Sergiu LITVINENCO – Ministrul Justiției 

 


