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A N U N Ț 

privind convocarea Adunării Generale a Procurorilor 

și desemnarea componenței Comisiei de organizare a alegerilor  

 

  

1. Prin hotărârea nr.1-95/2021 din 17.08.2021 Consiliul Superior al 

Procurorilor  a stabilit data de 19 noiembrie 2021 pentru convocarea Adunării 

Generale a Procurorilor.  

 Evenimentul este organizat pentru desfășurarea alegerilor membrilor din 

rândul procurorilor în Consiliul Superior al Procurorilor, Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiul 

de disciplină și etică. 

 

Proiectul agendei Adunării Generale: 

1) Alegerea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a 

contestațiilor. 

2) Alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Consiliul 

Superior al Procurorilor.  

3) Alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a 

performanțelor procurorilor și Colegiul de disciplină și etică. 

4) Diverse. 

 

Potrivit prevederilor normative referitoare la Adunarea Generală a 

Procurorilor1,  procurorii sunt în drept să adreseze propuneri de completare a 

agendei atât înainte de şedinţă, cât şi pe parcursul acesteia.  

În context, Consiliul Superior al Procurorilor încurajează întreg corpul de 

procurori să manifeste spirit de iniţiativă şi, în cazul identificării necesităţilor, să 

înainteze propuneri de modificare / completare a agendei pentru şedinţa de referinţă. 

(propunerile pot fi expediate pe adresa electronică a Aparatului Consiliului 

Superior al Procurorilor - aparat@csp.md și/sau prezentate în timpul ședinței 

Adunării Generale a procurorilor). 

2. Potrivit dispozitivului aceleiași hotărâri, Consiliul a constituit Comisia de 

organizare a alegerilor, care va fi responsabilă de organizarea și coordonarea 

tuturor activităților prealabile pentru alegerea membrilor din rândul procurorilor în 

Consiliul Superior al Procurorilor și în Colegiile din subordinea acestuia.   

 
1 Pct.12 din Regulamentul Adunării Generale a Procurorilor, care poate fi accesat aici. 
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În Comisia de organizare a alegerilor au fost desemnati următorii 

procurori: 

− doamna Irina Vîrlan, procuror al Secției investigarea fraudelor contra 

mediului și intereselor publice din cadrul Direcției  politici, reforme și 

protecția intereselor societății a Procuraturii Generale; 

− doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 

− domnul Ivan Grosu,  procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

− domnul Vladislav Guzic,  procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă; 

− doamna Olesea Vîrlan,  procuror în Procuratura raionului Ialoveni. 

Prima ședință a Comisiei de organizare a alegerilor va fi convocată de 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor pe data de 7 septembrie 2021. 

 

 

repere de contact:  

Consiliul Superior al Procurorilor; mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 73, 

biroul 17, tel.022828501, email: aparat @csp.md. 

 

  

Consiliul Superior al Procurorilor 


