
  COORDONAT 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor 

 semnat Angela MOTUZOC        

 20.09.2022 

 

Ordinea de zi  a ședinței  

Consiliului Superior al Procurorilor                

din 22.09.2022, ora 900 

 

1. Proba de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției vacante de membru în 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, din rândul reprezentanților societății 

civile. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

2. Ordinul Procurorului General interimar cu privire la asigurarea interimatului funcției 

de adjunct al procurorului – șef al Procuraturii mun.Bălți, de către procurorul 

Alexandru Celac. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

3. Contestația domnului Vasile Moldovan împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și 

etică nr.3-56/2022 din 15.04.2022 (procurorii Tatiana Vrancean, Aurel Postica și 

Sergiu Mocanu) 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului  de disciplină și etică nr.3-59/2022 din 

13.05.2022 (procuror Dmitri Ianac).    

Raportor – domnul Andrei Roșca 
 

5. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-34/2022 din 

28.03.2022 (procuror Ludmila Bratan).  

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

6. 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 
 

7. Desemnarea interimarilor pentru funcții de procuror conducător (procuror- șef și adjunct 

al procurorului – șef al Procuraturii r-lui Ialoveni; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; procuror-șef al Procuraturii de 

circumscripție Cahul; adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Soroca; procuror-șef al 

Procuraturii de circumscripție Chișinău; procuror-șef al Procuraturii raionului Taraclia). 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

8. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică (procurori – Nicolai 

Levandovschi și Ion Covalciuc). 

Raportor – doamna Svetlana Balmuș 

https://csp.md/sites/default/files/2022-09/Anun%C8%9B%20-%20DOASRE%20CSCP_0.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-09/Anun%C8%9B%20-%20DOASRE%20CSCP_0.pdf


 

9. Desemnarea persoanelor ce vor conlucra cu Grupul de lucru parlamentar (constituit 

în urma autosesizării pe marginea Raportului ,,Republica Offshore”, publicat de 

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA)) în procesul de ajustare a 

cadrului legislativ specific pentru prevenirea și combaterea fraudelor financiar – 

bancare. 

Raportor – domnul Andrei Cebotari 

 

Subiecte adiționale: 

- adresarea doamnei Galina Oghinscaia; 

- validarea proiectului de răspuns cu referire la adresarea domnului Dumitru 

Barbalat; 

- adresarea domnului Arsenie Lupusor; 

- identificarea și desemnarea membrilor în componența Comisiei de evaluare a 

dosarelor candidaților la funcția de procuror-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia; 

- adresarea președintelui Adunării Populare a UTA Găgăuzia; 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

https://ccia.md/2022/07/29/deputati-pas-recomandari-raport/
https://ccia.md/wp-content/uploads/2022/07/CCIA-Raport-RO.pdf

