
 

  COORDONAT 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor 

 semnat  Angela MOTUZOC        

31 ianuarie 2023 

 

 

Ordinea de zi  a ședinței  

Consiliului Superior al Procurorilor                

din 02.02.2023, ora 0930 
 

1. Ordinul Procurorului General interimar cu privire la asigurarea interimatului 

funcției de adjunct al procurorului - șef al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

2. Desemnarea interimarului pentru funcția de adjunct al procurorului – șef al 

Procuraturii raionului Criuleni.  

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

3. Desemnarea câștigătorilor concursurilor anunțate prin Hotărârile Consiliului 

Superior al Procurorilor: 

3.1. nr.1-114/2022 din 17.06.2022 (retransmise CSCP prin hotărârea nr.254/2022 

din 17.11.2022), în parte ce ține ocuparea următoarelor funcții vacante:  
- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef adjunct al 

Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată;  
- adjunct al procurorului –șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef adjunct al 

Oficiului Buiucani;  
- procuror-șef al Procuraturii raionului Ialoveni;  
- procuror-șef al Procuraturii municipiului Bender.  

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

3.2. nr.1-178/2022 din 09.09.2022 cu privire la anunțarea concursului între 

absolvenții Institutului Național al Justiției pentru suplinirea unor funcții vacante 

de procuror. 

Raportor - domnul Constantin Șușu 

 

4. Contestația procurorului Octavian Iachimovschi, împotriva hotărârii Colegiului 

de evaluare a performanțelor procurorilor  nr.4-135/2022 din 25.11.2022. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-100/2022 

din 09.09.2022 (procuror – Boris Chirnev). 

Raportor – domnul Andrei Cebotari 

 

6. Adresarea doamnei Lilia Vasilevici. 

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

https://csp.md/sites/default/files/2022-07/114.Hot_.%20anuntare%20concurs-%20%C8%99ef%20PG%20%C8%99i%20teritoriu.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/254.%20HOT.%20transm%20CSCP%20114%20conduc%C4%83tori.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/254.%20HOT.%20transm%20CSCP%20114%20conduc%C4%83tori.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/rezultate%20compilate%20CSCP%20din%2015.12.2022_0.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/rezultate%20compilate%20CSCP%20din%2015.12.2022_0.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/rezultate%20compilate%20CSCP%20din%2016.12.2022_0.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/rezultate%20compilate%20CSCP%20din%2016.12.2022_0.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/rezultate%20compilate%20CSCP%20din%2023.12.2022_0.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-12/rezultate%20compilate%20CSCP%20din%2023.12.2022_0.pdf
https://csp.md/sites/default/files/inline-files/TABEL%20General%20candida%C8%9Bi%20INJ%20-%20concurs%20178%20-%20Copy_0.pdf


 

 

7. Adresarea domnului Ruslan Muzicant cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

ex-Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

8. Adresarea domnului Oleg Oala cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale ex-

Procurorului General, Eduard Harunjen. 

Raportor – doamna Inga Furtună  

 

9. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și 

etică nr.3-18/2022 din 23.02.2022 (procuror Evghenia Luca).  

Raportor – domnul Constantin Șușu 
 

10. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante procuror 

conducător.  

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


