
 
  COORDONAT 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor 

  semnat  Angela MOTUZOC        

03.08.2022 

 

Ordinea de zi  a ședinței  

Consiliului Superior al Procurorilor                

din 05.08.2022, ora 900 

 

Solemnitatea de depunere a jurământului. 

 

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

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

2. Desemnarea candidaților la funcțiile vacante de procuror anunțate la concurs prin 

Hotărârea nr.1-30/2022 din 10.02.2022 (INJ). 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

3.  Demersurile de detașare din funcție a unor procurori.  

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

4.  Modificarea componenței nominale a Comisiei permanente pentru instruire.  

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

5. Sesizarea procurorului Victor Furtuna cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

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

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

6. Adresarea doamnei Angela Paleva. 

Raportor – doamna Lilia Potîng 

 

7. Validarea mandatului de membru al Colegiului de disciplină și etică, din rândul 

procurorilor.  

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

8. Adresarea procurorului Mirandolina Sușițcaia, cu privire la pretinse acțiuni ilegale 

ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

  Raportor – doamna Lilia Potîng 

 

9. Propunerea de desemnare a membrilor în Comisia pentru examenele de admitere 

din anul 2022 la Institutul Național al Justiției.  

Raportor – domnul Constantin Șușu 

10. Examinarea cererilor de susținere a examenului pentru a candida la funcţia de 

procuror în temeiul vechimii în muncă. 

Raportor – doamna Lilia Potîng 



11. Modificarea Regulilor privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice 

și științifice.  

  Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

12. Desemnarea conducătorilor de practică pentru audienții Institutului Național al 

Justiției.  

Raportor – doamna Lilia Potîng 

 

13. Coordonarea Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi 

judecător, promoția 2022-2024.  

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

14. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor anunțate 

prin Hotărârile CSP nr.1-114/2022 din 17.06.2022, nr.1-115/2022 din 17.06.2022, 

nr.1-116/2022 din 17.06.2022, nr.1-138/2022 din 28.06.2022. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

15. Adresarea domnului Marin Tofan cu privire la reluarea procedurilor disciplinare 

prin care au fost încetate procedurile disciplinare în privința procurorilor Ivan 

Rapeșco și Alexandru Botnaru.    

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

16. Contestația înaintată de Iulian Dumitrescu, Angela Chirița, Ion Chirița și Tudor 

Chirița împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-64/2022 din 

13.05.2022.    

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

17. 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). 

Raportor – domnul Andrei Cebotari 

 

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

disciplinară comise prin emiterea unui act administrativ individual. 

Raportor – doamna Svetlana Balmuș 

 

19. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-51/2021 din 

22.12.2021 (ex-procuror R.Statnîi).  

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

Diverse. 

- operațiuni tehnico – administrative vizavi de Hotărârea CSP nr.1-146/2022 din 

15.07.2022; 

- adresarea doamnei Galina Oghinscaia; 

- adresarea domnului Dumitru Barbalat; 

- cerere de recuzare a procurorului Nadejda Busuioc, înaintată de cet.Sorin Stati. 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


