
 

 

                                                              

Procurorilor în  

                                                                             Procuratura Generală 

 

                                                                             Procurorilor în procuraturile  

                                                                             teritoriale și specializate 

 

În conformitate cu prevederile art.69 alin. (31) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu 

privire la Procuratură, pct. 31 lit. b), e) și pct.47 din Regulamentul Adunării Generale a 

Procurorilor, adoptat prin Hotărârea nr.3 din 27 mai 2016 a Adunării Generale a 

Procurorilor, Vă informăm că la data de 19.10.2021 Comisia de organizare a alegerilor 

procurorilor a aprobat lista finală a candidaților care întrunesc condițiile pentru a fi aleși în 

calitate de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, după cum urmează:  

 
nr. 

ord. 

Nume, prenume Funcția  Dosarul 

depus 

 

Din rândul procurorilor Procuraturii Generale 

 

1.  ADAM  Vladimir – procuror-șef al Secției unificare a 

practicii  în domeniul reprezentării 

învinuirii în instanțele de judecată din 

cadrul Direcției judiciare a Procuraturii 

Generale;  

Anexă  

2.  BORȘ  Gheorghe – procuror în Secția politici, reforme și 

management al proiectelor din cadrul 

Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii 

Generale;   

Anexă  

3.  BULAT  Eduard – procuror - șef al Secției politici, 

reforme și management al proiectelor din 

cadrul Direcției politici, reforme și 

protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale; 

Anexă  

 

CONSILIUL SUPERIOR AL 

PROCURORILOR 

 

 

 

THE SUPERIOR COUNCIL  

OF PROSECUTORS 

                  mun. Chişinău,                                                                          Chisinau city, 

    bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73                                                  73, Ștefan cel Mare și Sfânt  

tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md                                 tel.022-828501 e-mail:aparat@csp.md 
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4.  LEALIN  Iuri – procuror în Secția reprezentare în 

procedurile  non-penale și implementare 

CEDO din cadrul Direcției judiciare a 

Procuraturii Generale; 

Anexă  

5.  OBADĂ  Dumitru – procuror - șef al Secției analiză 

criminologică, avizare și propuneri de 

legiferare din cadrul Direcției politici, 

reforme și protecția intereselor societății 

a Procuraturii Generale;  

Anexă  

6.  VINOGRADOV 

Mihail 

– procuror în Secția unificare a practicii 

de reprezentare a învinuirii în instanțele 

de judecată în cadrul Direcției judiciare 

a Procuraturii Generale. 

Anexă  

 

Din rândul procurorilor procuraturilor teritoriale și specializate 

 

7.  GLADCOV  

Cristina 

–  procuror în Procuratura Anticorupție;  Anexă  

8.  GRAUR  Gheorghe –  procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiul Buiucani; 

Anexă  

9.  FLOREA  Eduard –  procuror în Procuratura raionului 

Ungheni; 

Anexă  

10.  LUNGU Ruslan – procuror în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale; 

Anexă  

11.  MOROZ Remus –  adjunct interimar al procurorului-șef 

al Procuraturii raionului Strășeni; 

Anexă 

12.  ROȘIOR  Elena – procuror în Procuratura raionului 

Anenii Noi; 

Anexă  

13.  STOINOV  Vasile – adjunct al procurorului-șef al  

procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale; 

Anexă  

14.  VÎRLAN  Olesea – procuror în Procuratura raionului 

Ialoveni. 

Anexă 

 

 

Președintele Comisiei de  

organizare a alegerilor                                   semnat                                Irina VÎRLAN 
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