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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 30.09.2021, ora 1000 

 

1. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-64/2021 

din 18.06.2021.   

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestația Inspecției procurorilor și contestația procurorului-șef al 

Secției unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de 

judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, Vladimir Adam, 

declarate împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-64/2021 din 

18.06.2021. 

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-64/21 din 18.06.2021 emisă 

în privința ex-procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Veaceslav 

Cernalev, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

‒ A constata comiterea de către ex-procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, 

Veaceslav Cernalev a abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit. b) și e) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură şi a sista procedura disciplinară, din motiv că au 

expirat termenele de tragere la răspundere disciplinară. 
 

2. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2021 

din 15.06.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestația Inspecției procurorilor și contestația șefului Secției unificare a 

practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul 

Direcției judiciare a Procuraturii Generale, Vladimir Adam, declarate împotriva 

hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2021 din 15.06.2021. 

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2021 din 15.06.2021, 

emisă în privinţa ex-procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Dan Solovei, 

cu adoptarea unei noi hotărâri. 

‒ A constata comiterea de către ex-procurorul Dan Solovei a abaterii disciplinare  

prevăzută de art.38 lit.b) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură şi a sista  

procedura disciplinară, din motiv că au expirat termenele de tragere la răspundere 

disciplinară. 
 

3. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-60/2021 

din 15.06.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestația Inspecției procurorilor și contestația șefului Secției unificare a 

practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul 

Direcției judiciare a Procuraturii Generale, Vladimir Adam, declarate împotriva 

hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-60/2021 din 15.06.2021. 

‒ A recunoaște vinovată pe procurorul Marina Copeciuc de comiterea abaterii 

disciplinare prevăzută de art.38 lit.b) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, cu casarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2021 din 

15.06.2021 și a aplica în privința acesteia, sancțiunea disciplinată – avertisment. 
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4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-69/2021 

din 30.07.2021. 

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestația Inspecției procurorilor declarată împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-69/2021 din 30.07.2021, adoptată în privința 

procurorului în Procuratura raionului Ialoveni, Vasile Danu, cu casarea hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-69/2021 din 30.07.2021 și adoptarea unei noi 

hotărâri. 

‒ A-l recunoaște vinovat pe procurorul Vasile Danu de comiterea abaterii disciplinare 

prevăzute de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și a aplica în 

privința acestuia sancțiunea disciplinară – avertisment.  
 

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

din 15.06.2021. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

6. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-137/2020 

din 04.06.2021.  

Soluția adoptată:  

‒ A admite, din alte motive, contestația procurorului în Procuratura municipiului 

Chișinău, Liliana Bugăescu, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și 

etică nr.3-137/2020 din 04.06.2021, adoptată în privinţa sa și a casa hotărârea 

Colegiului de disciplină şi etică nr.3-137/2020 din 04.06.2021, cu adoptarea unei noi 

hotărâri.  

‒ A recunoaște vinovat procurorul Liliana Bugăescu de comiterea abaterii 

disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură și a aplica în privința acesteia sancțiunea disciplinară – mustrare.  
 

7. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror.  

Soluția adoptată:  

‒ Se respinge demersul Procurorului General de a elibera acordul în vederea 

suspendării din funcţie a domnului Mihail Ivanov, procuror în Procuratura 

Anticorupție.  
 

8. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind   

detașarea unui procuror. 

Soluția adoptată: 

‒ A exprima acordul pentru detașarea procurorului Armen Oganesean pe un termen 

de 2 ani în vederea îndeplinirii unor funcții din cadrul Institutului Național al Justiției. 

‒ A propune Procurorului General detașarea din funcție a procurorului în 

Procuratura municipiului Chișinău, Armen Oganesean, în cadrul Institutului Național 

al Justiției, pe un termen de 2 ani. 

 

9. Examinarea propunerilor de transfer a unor procurori. 

Soluția adoptată: 

‒ A realiza transferul doamnei Tatiana Vrancean din funcția provizoriu vacantă de 

procuror în Procuratura raionului Căușeni în funcție permanentă de procuror în 

Procuratura raionului Căușeni. 
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‒ A realiza transferul domnului Ruslan Lungu din funcția provizoriu vacantă de 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale în funcție permanentă de procuror în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

 

‒ A realiza transferul domnului Ghenadie Zgardan din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Rezina în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău. 

 

10. Examinarea cererii procurorului Tatiana Prutean cu privire la suspendarea 

din funcție.  

Soluția adoptată: 

‒ A admite cererea procurorului Tatiana Prutean de suspendare din funcție în 

legătură cu însoțirea soțului în misiune diplomatică. 

‒ A propune Procurorului General suspendarea doamnei Tatiana Prutean din funcția 

de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, pe durata aflării soțului în misiune 

diplomatică până la finisarea mandatului acestuia. 
 

11. 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 20.09.2021 – 06.03.2022 pentru audienții cursurilor 

de formare inițială, a următorilor procurori: 

- Procuratura municipiului Chișinău: 

1. Balan Veaceslav 

2. Botezatu Olesea 

3. Ciobanu Valentina 

4. Chirița Alexandru 

5. Gonța Oleg 

6. Lungu Vitalie 

7. Nedova Elena 

8. Vatavu Diana 

9. Șapoval Lilia 

10. Mahu Ina 

11. Ghimp Iulia

-Procuratura raionului Ștefan-Vodă: 

1.Roșu Sergiu 
 

12. Aprobarea bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2022.  

Soluția adoptată:  

‒ A aproba proiectul bugetului Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2022, 

conform anexei la prezenta hotărâre.  

‒ A prezenta Ministerului Finanțelor proiectul bugetului aprobat, cu solicitarea 

rectificării bugetului Consiliului Superior al Procurorilor, conform necesităților. 
 

13. Aprobarea bugetului Procuraturii Generale pentru anul 2022. 

Soluția adoptată: 

‒ A aviza proiectul bugetului Procuraturii pentru anul 2022, conform anexei la 

prezenta hotărâre.  

‒ A expedia hotărârea Procurorului General, pentru procedurile de gestionare a 

finanțelor publice. 
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14. Proceduri organizatorice aferente alegerilor membrilor din rândul societății 

civile în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată: 

‒ A stabili data de 15.10.2021 – ziua probei de interviu pentru candidaţii la funcţia 

de membru în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul 

reprezentanților societății civile. 

 

15. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată: 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Petru 

Iarmaliuc, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, în anul universitar 2021-

2022 în cadrul Facultății Administrație publică a Academiei Militare a Forțelor 

Armate „Alexandru cel Bun”. 

 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Vadim 

Prisacari, procuror în Procuratura Anticorupție, în anul universitar 2021-2022 în 

cadrul Facultății Economie Generală și Drept a Academiei de Studii Economice din 

Moldova. 
 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Ion 

Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, în anul universitar 2021-

2022 în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu 

Russo” din municipiul Bălți. 
 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de 

Ghennadi Epure, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, în anul universitar 

2021-2022 în cadrul Facultății de Drept, Ordine Publică și Securitate Civilă a 

Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 
 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Serghei 

Gavajuc, procuror, adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, 

în anul universitar 2021-2022, în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a 

Universității de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți.  

 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Nicolai 

Levandovski, procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca, în anul universitar 

2021-2022, în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Comrat și în cadrul 

Facultății Protecție, Pază și Securitate a Universității de Stat de Educație Fizică și 

Sport. 
 

‒ A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile de formator exercitate în anii 

de studii 2021 - 2023 la Institutul Național al Justiției, în cadrul programelor de 

formare inițială și continuă, conform tematicilor și orarelor seminarelor stabilite de 

această instituție, pentru următorii procurori: 

‒ Mircea Roșioru, Ruslan Popov, Vladislav Guțan, Alexandru Nichita, Eduard 

Bulat, Ion Caracuian, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Nicolae Zanevici, 
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Mariana Gornea, Viorel Ciobanu, Iurie Lealin, Dumitru Obadă, Sergiu Russu, 

Igor Popa, Sergiu Bursacovschi, Diana Rotundu, Carolina Vidrașco-Brînză, 

Maxim Gropa, Octavian Iachimovschi, Victor Muntean, Mariana Botezatu, Igor 

Demciucin și Grigore Niculiță. 

 

16. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Soluția adoptată: 

‒ A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 26.10.2021, 

inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante,  Lista 

procurorilor care solicită numirea în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al 

procurorului-şef, pentru suplinirea funcțiilor vacante de: 

- adjunct al procurorului - șef al Procuraturii Anticorupție (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-şef al Procuraturii mun.Chișinău(1 funcție);  

- adjunct al procurorului-şef al Procuraturii mun.Chișinău, şef al Oficiului 

Buiucani (1 funcție);  

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef-adjunct al 

Oficiului Buiucani (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef-adjunct al 

Oficiului Rășcani (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef-adjunct al 

Oficiului Botanica (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef-adjunct al 

Oficiului Centru (1 funcție); 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef-adjunct al 

Oficiului Ciocana (1 funcție); 

- procuror – șef al Procuraturii municipiului Bender; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Anenii Noi; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Călărași; 

- procuror-șef al Procuraturii raionului Sîngerei; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina; 

- adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Sîngerei. 

-  

‒ A anunța concurs între procurorii înscriși la data de 26.10.2021, 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 funcțiilor vacante de:  

‒ procuror în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor 

publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale (1 funcție). 

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

data de 26.10.2021, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita 

aprecierea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea 

concretă a funcției pentru care candidează.  
 

http://csp.md/sites/default/files/2020-05/6.%20REGISTRU%20%20promovare%20%C3%AEn%20%20PG%20sau%20Proc.specializat%C4%83_1.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2020-05/6.%20REGISTRU%20%20promovare%20%C3%AEn%20%20PG%20sau%20Proc.specializat%C4%83_1.pdf
http://csp.md/sites/default/files/2020-05/6.%20REGISTRU%20%20promovare%20%C3%AEn%20%20PG%20sau%20Proc.specializat%C4%83_1.pdf
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SUPLIMENTAR: 

  

Desemnarea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor pentru participarea la 

lucrările grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată: 
‒ A desemna pe Sergiu Litvinenco, Constantin Șușu și Lilia Potîng, membri ai Consiliului 

Superior al Procurorilor, pentru participarea la lucrările grupului de lucru pentru 

elaborarea Regulamentului de evaluare a performanțelor Procurorului General. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
 


