
    

Ordinea de zi   - soluționată 
a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

din 27.09.2019, ora 1000 

 
1. Coordonarea proiectului Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

procuror şi judecător  în perioada 15 octombrie 2019 – 15 aprilie 2021.   
Soluția adoptată:   
- A aviza proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 
judecător şi procuror în perioada 15 octombrie 2019 – 15 aprilie 2021, elaborat de 
Institutul Naţional al Justiţiei, cu includerea recomandărilor Consiliului. 

 
2. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică și 

științifică.  
Soluția adoptată:   
- A aviza pozitiv cererea depusă de Serghei Gavajuc, procuror, adjunct-interimar al 
procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, privind cumulul funcției de procuror cu 
activitatea didactică, în anul universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept și 
Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din mun.Bălți. 
- A aviza pozitiv cererea depusă de Nicolai Levandovski, procuror-șef al Procuraturii 
raionului Basarabeasca, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, 
în anul universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din 
Comrat. 
- A aviza pozitiv cererea depusă de Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii 
raionului Glodeni, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, în 
anul universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat 
„Alecu Russo” din mun.Bălți. 
- A aviza pozitiv cererile depuse de Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire 
penală și criminalistică a Procuraturii Generale și Ion Caracuian, procuror-șef al 
Secției combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a 
Procuraturii Generale, privind cumulul funcției de procuror cu activitatea științifică, 
realizată în cadrul proiectului implementat de Fundația Soros-Moldova „Promovarea 
activității polițienești bazate pe drepturile omului”, conform tematicii și orarului 
stabilit de program. 
 

3. Evaluarea etapei de recepționare a dosarelor de concurs depuse în cadrul 
concursurilor anunțate pentru suplinirea unor funcții de procuror.  

Soluția adoptată:   
- A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, spre evaluare conform 
criteriilor stabilite corespunzător funcției la care candidează, cererea și dosarul de 
participare al procurorului în Procuratura raionului Ialoveni, Vasile Plevan. 
- A declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-81/2019 
din data de 29.08.2019, în partea ce ține de ocuparea unei funcții  vacante de 
procuror în Procuratura Anticorupție și a funcției vacante de procuror în Procuratura 
raionului Călărași, pe motiv că aceste funcții nu au fost solicitate de candidați. 
 



4. Examinarea cererilor de transfer.  
Soluția adoptată:   
-  A accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Procuratura mun.Bender 
a domnului Roman Moraru. 
- A amâna examinarea cererii de transfer a procurorului în Procuratura raionului 
Strășeni, Anatolie Tăietu. 
 

5. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 
Soluția adoptată:   
- A anunța concurs, pentru numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 
27.09.2019, inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, 
Lista procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea 
funcției vacante de procuror în Procuratura raionului Cahul (1 unitate). 

 
6. Modificarea listei conducătorilor de practică pentru audienții Institutului Național al 

Justiției.  
Soluția adoptată:   
- A propune Institutului Național al Justiției includerea suplimentară în lista 
procurorilor nominalizați pentru desemnare în calitate de conducători a stagiilor de 
practică desfășurate în perioada 16.09.2019 – 07.03.2020 pentru audienții cursurilor 
de formare inițială, a: 
 domnului Denis Cebotari, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

Oficiul Centru, (pentru înlocuirea domnului Grigore Potoran),  
 domnului Vitalie Galeru, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

Oficiul Botanica (pentru înlocuirea domnului Artur Sîrcu), 
 doamnei Galina Balan, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, 

Oficiul Botanica (pentru înlocuirea doamnei Lilia Șapovalov). 
 

7. Examinarea cererii cu privire la sistarea detașării. 
Soluția adoptată:   
-  A admite cererea procurorului Ștefan Șaptefraț privind sistarea detaşării sale în 
cadrul Institutului Național al Justiției şi reîncadrarea în funcţia de procuror în 
Procuratura raionului Ialoveni.  
 

8. Aprobarea bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020.   
Soluția adoptată:   
-  A aproba proiectul bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020, 

conform anexei. 
 

9. Modificarea Hotărârii nr.1-82/2019 din 29.08.2019 cu privire la încurajarea unor 
procurori cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la proclamarea independenței 
Republicii Moldova.  

Soluția adoptată:   
-  A modifica Hotărârea nr.1-82/2019 din 29.08.2019 cu privire la încurajarea unor 

procurori cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la proclamarea independenței 



Republicii Moldova, cu încurajarea procurorului Marcel Dumbravan, procuror în 
Procuratura Anticorupție, Oficiul Nord, prin oferirea unui cadou simbolic. 

 
10.  Examinarea demersului Procurorului General privind suspendarea din funcție a unui 

procuror. 
 Soluția adoptată:  
-  A exprima acordul scris al CSP cu privire la suspendarea din funcția de procuror 
în Procuratura Anticorupție, a domnului Lilian Lungu.  

 
11. Diverse: 

- Proiectul de Lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor 
procuraturii. 
Discuții privind opinia CSP asupra proiectului de Lege cu privire la reformarea 
Curții Supreme de Justiție și organelor procuraturii. 

 
- Legea nr.128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură. 
Soluția adoptată: A înceta procedurile demarate prin Hotărârea Consiliului 
Superior al Procurorilor nr.1-68/2019 din 09.08.2019 cu privire la anunțarea 
concursului pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General și a 
restitui dosarele depuse de către candidați.  

 
 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 




