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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 15.07.2022, ora 1330 

 

1. Adresarea domnului Sorin Stati cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu.  

Soluția adoptată:  

‒ A o desemna pe doamna Nadejda Busuioc, procuror în Procuratura Anticorupție, 

pentru examinarea sesizării depuse de către domnul Sorin Stati, în partea ce ține de 

alegațiile vizând pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru 

Robu. 

‒ A expedia prezenta hotărâre și materialele aferente procurorului Nadejda Busuioc. 

‒ A expedia o copie de pe sesizarea depusă de către domnul Sorin Stati, Procuraturii 

Anticorupție, pentru examinarea conform competenței în partea ce ține de acțiunile 

celorlalți subiecți vizați în adresarea de referință. 

 

2. Adresarea domnului Dorin Chirtoacă cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu.  

Soluția adoptată:  

‒ A o desemna pe doamna Nadejda Busuioc, procuror în Procuratura Anticorupție, 

pentru examinarea aspectelor invocate în adresarea domnului Dorin Chirtoacă 

privind pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

‒ A expedia prezenta hotărâre și materialele aferente procurorului Nadejda Busuioc. 

 

3. Adresarea procurorului Mirandolina Sușițcaia, cu privire la pretinse acțiuni 

ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4. Aprobarea Regulamentului privind selecția candidatului la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba, de principiu, Regulamentul privind selecția candidatului la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, conform anexei, parte-integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Vor fi formulate opinii separate (Angela Motuzoc și Inga Furtună). 

 

5. Desemnarea candidaților la funcțiile vacante de procuror anunțate la concurs 

prin Hotărârea nr.1-42/2022 din 18.02.2022.  

Soluția adoptată: 

‒ A încheia prin nerealizare concursul pentru ocuparea a 3 (trei) funcții de adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, anunțat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022. 

‒ A încheia prin nerealizare concursul pentru ocuparea funcției de adjunct al 

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

Rîșcani, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 

18.02.2022. 
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6. Desemnarea candidaților la funcțiile vacante de procuror anunțate la concurs 

prin Hotărârea nr.1-31/2022 din 10.02.2022.    

Soluția adoptată: 

‒ A-i desemna învingători ai concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-31/2022 din 10.02.2022, pentru suplinirea, prin transfer, 

a 5 (cinci) funcții vacante de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, pe 

următorii candidați: 

- Alexandr Cornea, procuror în Procuratura municipiului Bălți; 

- Victor Țurcan, procuror în Procuratura raionului Rîșcani; 

- Doina Conoval, procuror în Procuratura raionului Ungheni; 

- Gheorghe Robu, procuror în Procuratura raionului Anenii Noi; 

- Iulian Istrate, procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

‒ A propune Procurorului General numirea, prin transfer, a candidaților Alexandr 

Cornea, Victor Țurcan, Doina Conoval, Gheorghe Robu și Iulian Istrate în funcțiile 

vacante de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. 

‒ A declara încheiat prin nerealizare concursurile care au fost demarate pentru 

suplinirea, prin transfer, a următoarelor funcțiilor vacante de procuror în: 

- Procuratura de circumscripție Cahul (1 funcție); 

- Procuratura raionului Anenii-Noi (1 funcție); 

- Procuratura raionului Strășeni (2 funcții). 

 

7. Prezentarea propunerilor cu privire la disciplinele ce urmează a fi incluse în 

Planul de formare inițială a candidaţilor la funcția de judecător și procuror, 

promoția 2021-2023.    

Soluția adoptată:  

‒ A aviza proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

judecător şi procuror în perioada de studii octombrie 2022 – aprilie 2024, elaborat de 

Institutul Naţional al Justiţiei, cu recomandările consemnate în partea motivatorie a 

prezentei hotărâri. 

 

8. Anunțarea concursului public pentru alegerea membrului Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor din rândul societății civile. 

Soluția adoptată: 

‒ A anunţa concurs public pentru persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de 

art.20 alin.(1) lit.a)-c), art.69 alin.(6) și alin.(7) și art.83 alin.(4) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură, pentru selectarea unui membru în Colegiul pentru selecția 

și cariera procurorilor (1 funcție). 

‒ Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte: 

- cererea de participare la concurs; 

- copia de pe buletinul de identitate; 

- copia diplomei de studii superioare;  

- diplome, certificate, alte documente care confirmă caracterul recunoscut al 

activității sale; 

- copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnetul de 

muncă;  

- cazierul judiciar;  
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- certificat privind lipsa sancțiunilor disciplinare în decursul ultimelor 12 luni; 

- curriculum vitae; 

- scrisoare de motivare; 

- acord din partea instituției în care activează; 

- declarație pe propria răspundere conform Anexei nr.1 la Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 

14.09.2016; 

- declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor 

prezentate și lipsa incompatibilităților. 

‒ Cererile de participare la concurs se vor depune la Aparatul Consiliului Superior 

al Procurorilor (mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, tel:022-828-501, 

bir.17), până la 01.09.2022, inclusiv. 

 

9. Anunțarea concursului pentru funcția de procuror. 

Soluția adoptată: 

‒ A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 01.09.2022, 

inclusiv, în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită numirea în funcția de procuror-șef sau de adjunct al 

procurorului-șef, pentru suplinirea următoarelor funcții vacante de procurori 

conducători:  

‒ procuror-șef al Secției combatere trafic de ființe umane a Procuraturii 

Generale; 

‒ procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți. 

‒ Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la 

data de 01.09.2022, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita 

aprecierea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea 

concretă a funcției pentru care candidează.  

 

 

Diverse: 

Chestiuni preliminare referitoare la refuzul Procurorului General interimar 

privind numirea în funcţie de conducere. 

Soluția adoptată:  
‒ A remite domnului Anatolie Maliuta, candidat la funcția de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina, refuzul Procurorului General 

interimar privind numirea în funcție și materialele aferente, pentru cunoștință și 

formularea opiniei scrise. 

‒ A remite  pentru examinare, Inspecției procurorilor, refuzul Procurorului General 

interimar privind numirea în funcție de conducere și materialele aferente, cu stabilirea 

termenului-limită de 15.08.2022. 

 

 

Cererea doamnei Maria Olar. 

Soluția adoptată: 

‒ A expedia răspuns cu explicarea prevederilor legale. 
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Delegarea temporară a 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 absenței doamnei Angela Motuzoc. 

 

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 detașat 

3. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

4. Ceslav PANICO – Ombudsman 

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

participat on-line) 

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

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

8.Sergiu LITVINENCO – Ministrul Justiției 

9.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM 

 

 


