
 

 

Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 11.03.2021, ora 1000 

 

1. Desemnarea câștigătorului concursului anunțat prin Hotărârea nr.1-131/2020 

din 18.12.2020.  

Soluția adoptată:  

- A desemna ca fiind învingător al concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-131/2020 din 18.12.2020 pentru suplinirea funcției 

vacante de procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina, pe domnul Nicolae Burduja, 

adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești. 

- A propune Procurorului General numirea domnului Nicolae Burduja, în funcția de 

procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina, pentru un mandat de 5 ani. 

 

2. Examinarea propunerilor de transfer a unor procurori. 

Soluția adoptată:  

- A realiza transferul doamnei Mirabela Mihalachi din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Căușeni în funcția de procuror în Procuratura raionului Ștefan 

Vodă. 

 

- A realiza transferul doamnei Ludmila Zaharia din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Ungheni în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Sîngerei. 

 

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/2020 

din 23.12.2020. 

Soluția adoptată:  

- Se reia examinarea cererii de recuzare a Procurorului General, depusă de domnul 

Bobrov Vladislav și se amână examinarea contestației depuse împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-48/2020 din 23.12.2020. 

- Se stabilește termen până la următoarea ședință de examinare a prezentei cauze, 

pentru prezentarea probelor de susținere a cererii de recuzare înaintate. 

 

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-151/2020 

din 30.12.2020. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

5. Examinarea cererilor persoanelor care candidează la funcția de procuror în 

temeiul vechimii în muncă. 

Soluția adoptată:  

- A remite materialele persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror în 

temeiul vechimii în muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform listei-

anexă, parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 11.03.2021, pentru 

susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiției: 

- Serghei Slabari 

- Lilian Cernopinskii 

                                                         

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


