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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 05.08.2022, ora 0900 

 

Solemnitatea de depunere a jurământului, de către doamna Veronica Dragalin, 

procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

 

1. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea 

interimatului.  

Soluția adoptată:  

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

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Botanica, dispus domnului Denis Poiată, prin 

ordinul Procurorului General interimar nr.1380-p din 04.08.2022. 

 

‒ A respinge interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Ialoveni 

dispus domnului Iulian Suhan, prin ordinul Procurorului General interimar nr.1381-p 

din 04.08.2022. 

 

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

Anticorupție, dispus doamnei Elena Cazacov, prin ordinul Procurorului General 

interimar nr.1369-p din 01.08.2022. 

 

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

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

Soluția adoptată:  

‒ A desemna candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al 

Justiției: Ilco Vadim, Sîrbu Maria, Toacă Tatiana, Vladimir Zanovei, Botezatu Artur, 

Țaca Cezar, Șchiopu Gheorghe, Mangîr Stanislav, Procopciuc Radu, Mîțu Gheorghe, 

Gherman Ana, Moraru Dorin și Micleușanu Constantin, învingători ai concursurilor 

anunțate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-30/2022 din 

10.02.2022. 

‒ A propune Procurorului General interimar numirea pe post a candidaților la funcția 

de procuror, desemnați învingători în urma concursurilor anunțate prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor 1-30/2022 din 10.02.2022, după cum urmează:  

- Ilco Vadim – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Bălți; 

- Sîrbu Maria – în funcția de procuror în Procuratura raionului Criuleni; 

- Toacă Tatiana – în funcția de procuror în Procuratura raionului Fălești; 

- Zanovei Vladimir – în funcția de procuror în Procuratura municipiului Bălți; 

- Botezatu Artur – în funcția de procuror în Procuratura raionului Glodeni; 

- Țaca Cezar – în funcția de procuror în Procuratura raionului Strășeni; 

- Șchiopu Gheorghe– în funcția de procuror în Procuratura raionului Ungheni; 

- Mangîr Stanislav – în funcția de procuror în Procuratura raionului Leova; 

- Procopciuc Radu – în funcția de procuror în Procuratura raionului Rezina; 

- Mîțu Gheorghe – în funcția de procuror în Procuratura raionului Rîșcani; 

- Gherman Ana – în funcția de procuror în Procuratura raionului Drochia; 

- Moraru Dorin – în funcția de procuror în Procuratura raionului Basarabeasca; 

- Micleușanu Constantin – în funcția de procuror în Procuratura raionului Ocnița. 

‒ A încheia prin nerealizare concursurile anunțate prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr.1-67/2021 din 10.06.2021 în partea ce ține de ocuparea a unei funcții 
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de procuror în Procuratura UTA Gagauzia, Oficiul Ceadîr-Lunga și a unei funcții de 

procuror în  Procuratura raionului Taraclia. 

 

3. Demersurile de detașare din funcție a unor procurori. 

Soluția adoptată:  

- A respinge demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, privind 

detașarea procurorului Octavian Bivol în cadrul Institutului Național al Justiției. 

 

- A respinge demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, privind 

detașarea procurorului Alexandru Cladco în vederea îndeplinirii funcției de expert 

anticorupție al Inițiativei Regionale Anticorupție. 

 

4. Modificarea componenței nominale a Comisiei permanente pentru instruire. 

Soluția adoptată:  

‒ A modifica și a stabili componența nominală a Comisiei permanente pentru instruire, 

după cum urmează: 

- Nicolae Zanevici, procuror-șef interimar al Secției analiză criminologică și 

inițiative legislative a Procuraturii Generale; 

- Tatiana Gulea, procuror-șef interimar al Secției urmărire penală a Procuraturii 

Generale; 

- Lucreția Zaharia, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 

- Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupție; 

- Ruslan Caraivan, procuror-șef al Procuraturii raionului Cimișlia; 

- Inga Furtună, membru al Consiliului Superior al Procurorilor; 

- Nicoleta Nicolaev, specialist principal în Secția instruire inițială din cadrul 

Direcției instruire și cercetare a Institutului Național al Justiției. 

 

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

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

Soluția adoptată: 

‒ A-l desemna pe Victor Furtuna, procuror în Procuratura Anticorupție, pentru 

examinarea aspectelor invocate în sesizarea privind pretinse acțiuni ilegale ale 

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

‒ A expedia prezenta hotărâre și materialele aferente procurorului în Procuratura 

Anticorupție, Victor Furtuna. 

(Va fi formulată opinie separată de către doamna Angela Motuzoc) 

 

6. Adresarea doamnei Angela Paleva. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

procurorilor. 

Soluția adoptată:  

‒ A constata încetarea calității de membru al Colegiului de disciplină și etică a 

domnului Marcel Cimbir. 

‒ A-l desemna pe domnul Octavian Lazarev, procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiul Rîșcani, în calitate de membru al Colegiului de disciplină și etică, pe 

perioada rămasă a mandatului. 
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‒ Hotărârea va fi adusă la cunoștința domnului Octavian Lazarev și membrilor 

Colegiului de disciplină și etică. 

 

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

ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Soluția adoptată: 

‒ A respinge sesizarea procurorului Mirandolina Sușițcaia cu privire la pretinsele 

acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

 

9. 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: 

‒ Se respinge solicitarea 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). 

 

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

disciplinară comise prin emiterea unui act administrativ individual. 

Soluția adoptată: 

‒ Se respinge sesizarea domnului Roman Statnîi de apărare a reputației profesionale 

și de inițiere a procedurii disciplinare în privința Procurorului General, (suspendat de 

drept din funcție), Alexandr Stoianoglo. 

 

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

din 22.12.2021 (ex-procuror R.Statnîi). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

12. Propunerea de desemnare a membrilor în Comisia pentru examenele de 

admitere din anul 2022 la Institutul Național al Justiției. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

13. Examinarea cererilor de susținere a examenului pentru a candida la funcţia 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 iulie 2022, pentru 

susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiției, 

după cum urmează: 

‒ Gheorghe Budu; 

‒ Larisa Lutenco. 

 

14. Modificarea Regulilor privind cumulul funcției de procuror cu activitățile 

didactice și științifice.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

15. Desemnarea conducătorilor de practică pentru audienții Institutului Național 

al Justiției. 
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Soluția adoptată: 

‒ A propune Institutului Național al Justiției desemnarea în calitate de conducători ai 

stagiilor de practică desfășurate în perioada 19.09.2022 – 05.03.2023 pentru audienții 

cursurilor de formare inițială a următorilor procurori: 

Procuratura municipiului Chișinău:  

Oficiul Centru: 

- Toderiță Veaceslav  

- Plămădeală Dumitru  

- Ignat-Dicusar Tatiana  

 

Oficiul Botanica  

- Rusnac Liliana  

- Straistaru Victoria  

- Socol Victor   

- Railean Ludmila  

- Ivanov Zinaida  

- Luca Evghenia  

 

Oficiul Buiucani  

- Guțan Vladislav  

- Zamă Sergiu  

- Tocargiuc Eugeniu  

- Galben Sergiu 

- Chiranda Vera  

- Potînga Veaceslav  

 

Oficiul Rîșcani 

- Andriuță Lucia  

- Pleșca Angela 

- Gololobov Lidia  

- Gurev Nicolae  

- Pascari-Pîrău Ana 

- Verdeș Liliana  

- Pavlovschi Octavian  

- Arcer Alexandru  

 

Oficiul Ciocana  

- Zghibarța Elena  

- Roibu Pavel  

- Cociu Lilian  

- Moraru Corneliu 

- Ababii Natalia 

 

Oficiul reprezentare a învinuirii în  

instanța de judecată 

- Balan Galina  

- Beșliu Lilia  

- Burlacu Ecaterina  

- Buinovschi Daniela  

- Botezatu Olesea  

- Cazacu Alla  

- Gonța Oleg  

- Lungu Vitalie  

- Lupașco Artur  

- Rusu Olesea  

- Șapovalov Lilia  

- Prepelița Tatiana  

- Severin Vladimir  

- Balan Veaceslav  

 

Procuratura raionului Ialoveni: 

- Curarari Olesea  

- Dermenji Valeriu  

 

Procuratura raionului Orhei: 

- Oanța Vasile  

- Dodon Svetlana  

 

Procuratura raionului Hîncești 

- Boișteanu Inga  

- Ungureanu Oxana  

 

Procuratura raionului Șoldănești 

- Popa Ion  

- Botnarenco Vasile 

 

Procuratura raionului Florești 

- Mîțu Lilia  

- Prodan Ion  

 

Procuratura raionului Drochia 

- Marcauțan Sergiu 

- Tureac Viorel

 

16. Coordonarea Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

procuror şi judecător, promoția 2022-2024.  

Soluția adoptată: 
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‒ A aviza proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător 

şi procuror în perioada de studii 17 octombrie 2022 – 16 aprilie 2024, elaborat de 

Institutul Naţional al Justiţiei. 

‒ A expedia hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru informare. 

 

17. 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. 

Soluția adoptată: 

‒ A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele de participare ale următorilor 

procurori: Octavian Bodareu, Gheorghe Borș, Nicolae Zanevici, Tatiana Gulea, Diana 

Rotundu, Corneliu Lavciuc, Iuri Lealin, Vitalie Gavriliță, Dumitru Calendari, Natalia 

Livadaru, Serghei Podrez, Ion Geru, Alexandru Sorocean, Aurelian Buzdugan, Vitalie 

Bișleaga, Eugeniu Manolachi, Anatolie Gîrbu, Gheorghe Graur, Ion Tețcu, Iulian 

Suhan, Ion Negurița, Iulia Mihailova, Nadejda Busuioc, Cristina Robu, Mariana 

Cherpec, Nicolae Mătăsaru, Alexandru Nichita, Octavian Lazarev, Victor Furtuna, 

Denis Poiată, Valentina Ciobanu, Gheorghe Mihăilă, Igor Demciucin, Iurie 

Oborocean, Ivan Rapeșco, Alexandru Mustață, Olga Gaugaș, Alexandr Galben, Sergiu 

Bodiu, Marian Ramașcan, Adrian Păvăleanu și Ruslan Știrbu. 

‒ A pune în sarcina Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor solicitarea 

următoarei informații cu referire la candidații enumerați: 

a) de la Autoritatea Națională de Integritate – certificat de integritate; 

b) de la Centrul Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea 

profesională; 

c) de la Serviciul de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau 

existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, 

ordinii publice; 

d) de la Procurorul General – aviz privind prestația profesională în cadrul 

organelor Procuraturii. 

‒ A declara încheiate, prin nerealizare, concursurile anunțate prin Hotărârea nr.1-

42/2022 din 18.02.2022, în partea ce ține de ocuparea funcțiilor vacante de procuror-

șef al Secției combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale; procuror-șef al 

Secției judiciar-penală din cadrul Procuraturii Generale; procuror-șef al Procuraturii 

raionului Cantemir; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, 

șef al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată; adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului Comrat; adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului Vulcănești; adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al Oficiului Ceadîr-Lunga; adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef adjunct al Oficiului Principal; 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiul Bălți; adjunct al procurorului-

șef al Procuraturii raionului Cahul; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

raionului Cantemir; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași; 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dubăsari; adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni; adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Leova; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Ocnița; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Orhei; adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii raionului Strășeni; adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Taraclia, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de 
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candidați. 

 

‒ A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele de participare ale următorilor 

procurori: Eugeniu Manolachi, Tatiana Nadulișneac, Natalia Andronic, Constantin 

Popescu, Vladislav Boșcanean, Dorel Zatic, Elena Lisnic, Alexandru Gavajuc, Iuri 

Iurcu, Gheorghe Graur, Gheorghe Caragia, Eugenia Zubco, Ghennadi Epure, 

Gheorghe Iapără, Inna Vîhodeț, Vasile Disculțu, Alexandru Capmari, Octavian 

Lazarev, Alexandru Mogîldea, Alina Filimon, Gheorghe Guzun, Vasile Oprea, Vasile 

Buzu, Petru Leu, Roman Moraru, Alexandru Botnaru, Liviu Draguțan, Victor Darii și 

Vadim Gribincea. 

‒ A pune în sarcina Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor solicitarea 

următoarei informații cu referire la candidații enumerați: 

a) de la Autoritatea Națională de Integritate – certificat de integritate;  

b) de la Centrul Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea 

profesională;  

c) de la Serviciul de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau 

existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității 

statului, ordinii publice;  

d) de la Procurorul General – aviz privind prestația profesională în cadrul 

organelor Procuraturii. 

 

‒ A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele de participare ale următorilor 

candidați: Veaceslav Cujbă, Maxim Sîrbu, Victor Strătilă, Marcel Caras, Victor Brînză, 

Serghei Canțer, Dumitru Cojocari, Gheorghe Graur, Sergiu Zmeu, Rodica Fialcovschi. 

‒ A respinge cererea doamnei Olesea Cebotari de înscriere în concursurile anunțate 

prin Hotărârea nr.1-116/2022 din 17.06.2022. 

 

18. 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.    

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

19. 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.    

Soluția adoptată: 

‒ A admite 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.    

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-64/2022 din 13.05.2022 și 

decizia Inspecției procurorilor din 15.02.2022 privind încetarea procedurii disciplinare 

în privința procurorilor în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, 

Stanislav Prisăcaru, Ivan Burlacu, Dorin Vozian și Gheorghe Mihăilă și a procurorilor 

din cadrul Procuraturii Generale, Tatiana Gulea, Vitalie Russu, Iuri Lealin și Igor 

Serbinov. 

‒ A restitui procedura disciplinară Inspecției procurorilor pentru efectuarea 

investigațiilor suplimentare. 
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Diverse: 

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

15.07.2022. 

‒ A corecta eroarea tehnico-administrativă admisă la adoptarea Hotărârii Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-146/2022 din 15.07.2022. 

 

Adresarea doamnei Galina Oghinscaia. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Adresarea domnului Dumitru Barbalat. 

Soluția adoptată: A fost adusă la cunoștință publică informația că prin Ordinul 

ministrului sănătății nr.761/2016 cu privire la verificarea stării de sănătate a 

candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie privind corespunderea 

pentru exercitarea funcţiei de procuror, modificat prin Ordinul nr.753/2022 din 

27.07.2022 

 

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

Soluția adoptată: 

‒ Prin decizie protocolară a fost decisă remiterea cererii de recuzare a procurorului 

Nadejda Busuioc, înaintată de cet.Sorin Stati, pentru examinare procurorului-șef al 

Procuraturii Anticorupție. 

 

Delegarea temporară a atribuțiilor președintelui Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

‒ A-l numi pe domnul Eduard Varzar, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor în perioada aflării în concediul anual de odihnă al doamnei Angela 

Motuzoc. 

‒ Hotărârea se aduce la cunoștința, contra semnătură, domnului Eduard Varzar, 

pentru informare. 

 

Aprobarea Regulamentului privind selecția candidatului la funcția de procuror-

șef al Procuraturii UTA Găgăuzia. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Președinte al Consiliului Superior al  Procurorilor (nu a participat la 

examinarea subiectelor nr.9 și 10) 

2. Eduard VARZAR – Procuror detașat (nu a participat la examinarea subiectului nr.8) 

3. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

4. Ceslav PANICO – Ombudsman 

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

8.Sergiu LITVINENCO – Ministrul Justiției 

9.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM (a participat la examinarea subiectelor 

nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 


