
Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 21.10.2021 

 

1. Eliberarea acordului pentru numirea în funcția de adjuncți ai Procurorului 

General.   

Soluția adoptată:  

‒ A exprima acordul pentru numirea domnilor Eduard Bulat și Marcel Dimitraș în 

funcțiile de adjuncți ai Procurorului General interimar, pe perioada exercitării 

mandatului de Procurorul General interimar. 

 

2. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-26/2021 

din 15.06.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-72/2021 

din 12.08.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4. Adresarea avocatului Igor Hlopețchi, vizând pretinse acțiuni ilegale comise de 

domnul Dumitru Robu, Procuror General interimar al Republicii Moldova. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

SUPLIMENTAR:  

 

Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea interimatului.  

Soluția adoptată:  

‒ A aproba interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

Anticorupție, dispus domnului Marcel Dumbravan prin ordinul Procurorului General 

interimar. 

‒ A respinge interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

Anticorupție, dispus domnului Radu Palencu prin ordinul Procurorului General 

interimar. 

‒ A amâna desemnarea interimarului pentru funcția de adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii Anticorupție pentru o altă ședință a Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului Procuraturii.  

Soluția adoptată:  

‒ A exprima acordul pentru modificarea structurii interne a Procuraturii Generale, 

după cum urmează: 
- instituirea în organigrama Procuraturii Generale a subdiviziunii Aparatul 

Procuraturii Generale, cu funcția publică de conducere de nivel superior – șef al 

Aparatului Procuraturii Generale, din contul reducerii funcției de șef-adjunct al 

Secției relații publice a Procuraturii Generale; 

- transferarea Secției resurse umane, Secției relații publice, Secției secretariat, 

petiții și audiență și Direcției finanțe și administrare ca subdiviziuni ale Aparatului 

Procuraturii Generale. 

 

 



DIVERSE: 

  

1. Înaintarea propunerii Procurorului General interimar privind inițierea  

analizei sarcinii de muncă per procuror în cadrul subdiviziunilor Procuraturii 

Generale, ale procuraturilor teritoriale și specializate    

Soluția adoptată: 

‒ A propune Procurorului General interimar inițierea analizei sarcinii de muncă per 

procuror în subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile specializate și 

teritoriale și aprecierea oportunității de modificare a structurii interne și a statelor de 

personal a Procuraturii. 
 

2. Cu privire la încetarea calității de membru al Comisiei de organizare a 

alegerilor 

Soluția adoptată:  

‒ A înceta calitatea de membru al Comisiei de organizare a alegerilor a doamnei 

Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale. 

 

3. Opinia Consiliului Superior al Procurorilor asupra proiectului de lege privind 

modificarea Legii nr. 1260-XV din  19.07.2002 cu privire la avocatură ( art. 10 

alin.(2)) 
Soluția adoptată:  

‒ Un grup din câțiva membri ai Consiliului Superior al Procurorilor va elabora 

opinia asupra proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1260-XV 

din  19.07.2002 cu privire la avocatură. 

 

4. Opinia/viziunea Consiliului Superior al Procurorilor asupra Recomandărilor  

adresate Consiliului de către Fondul Monetar Internațional în Raportul  de 

asistență tehnică din 26.07.2021 
Soluția adoptată:  

‒ A  elabora poziția asupra aspectelor reflectate în cele două Recomandări ale FMI 

și a o expedia Ministerului Justiției pentru a fi luată în considerare la inițierea 

procesului de amendare a legislației. 

 

5. Adresarea procurorului General interimar, Dumitru Robu, prin care se solicită 

examinarea unor aspecte invocate în cererea de demisie a procurorului Carolina 

Vidrașcu – Brînza. 

Soluția adoptată:  

- A remite adresarea nominalizată spre examinare, conform competenței, 

Procuraturii Generale. 

 

6. Adresarea domnului Viorel Morari privind desemnarea unui procuror 

pentru examinarea acțiunilor Procurorului General, Alexandr Stoianoglo și a 

procurorului pentru misiuni speciale, Carolina Vidrașcu – Brînza și inițierea 

procedurilor disciplinare în privința acestora. 

Soluția adoptată: amânată examinarea.  

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


