
 

Ordinea de zi   -  soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

din 19.11.2019, ora 1000 

 

 

1. Modificarea cadrului normativ instituțional.  

Soluția adoptată:   

- A aproba Regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluare 

a rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General, conform anexei, 

care constituie parte integrantă a hotărârii; 

- A aproba fișa de evaluare a candidatului la funcția de Procuror General, 

conform anexei, care constituie parte integrantă a Regulamentului. 

- A abroga Capitolul 10 din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016. 

 

2. Examinarea unei cereri de transfer.  

Soluția adoptată:   

- A accepta transferul în funcția permanentă de procuror în Secția protocol, 

cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare 

internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale a doamnei Aliona 

Vdovîi, numită pe funcție provizoriu vacantă de procuror în Secția protocol, cooperare 

internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și 

integrare europeană a Procuraturii Generale; 

 

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-

53/19 din 18.10.2019. 

Soluția adoptată: 

- A admite contestația depusă de Inspecția procurorilor împotriva Hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-53/19 din 18.10.2019, adoptată în privința 

procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev; 

- A casa Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-53/19 din 18.10.2019 

și a adopta a nouă hotărâre pe marginea procedurii disciplinare aplicând în privința 

procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev, pentru săvârșirea 

abaterii disciplinare prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, sancțiunea – mustrare, considerând că efectele juridice ale sancțiunii 

încep cu data pronunțării hotărârii. 

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-

59/19 din 18.10.2019. 

Soluția adoptată: 

- A admite contestația depusă de procurorul în Procuratura raionului Drochia, 

Lilia Bucătaru împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-59/19 din 

18.10.2019. 

- A casa Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-59/19 din 18.10.2019 

emisă în privința procurorului în Procuratura raionului Drochia, Lilia Bucătaru, cu 

încetarea procedurii disciplinare.   



 

5. Anunțarea concursurilor între procurori pentru suplinirea unor funcții 

vacante. 

Soluția adoptată:   

-     A anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 19.11.2019, inclusiv, în 

Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care 

solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau 

Procuratura Generală, pentru suplinirea funcției vacante de: 

- procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale (6 unități); 

- procuror în Procuratura Anticorupție (1 unitate). 

 

- A anunța concurs, între procurorii înscriși la data de 19.11.2019, 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 Ștefan-Vodă (1 unitate). 

- Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până 

la data de 29.11.2019, ora 1700, cereri, prin care vor solicita aprecierea de către 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea funcției pentru care 

candidează.  
 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
 


