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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 11.11.2021 

 

SUPLIMENTAR:  

Proceduri organizatorice aferente desfășurării Adunării Generale a Procurorilor. 

Soluția adoptată:  

 A amâna desfășurarea Adunării Generale a Procurorilor, convocată pentru data 

de 19.11.2021, pentru o dată ulterioară ce va fi stabilită prin hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor, cu suspendarea tuturor procedurilor organizatorice aferente 

Adunării Generale. 

 

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

din 15.06.2021.  

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestațiile Inspecției procurorilor și procurorului-șef al Procuraturii 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, declarate împotriva 

hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-26/2021 din 15.06.2021, adoptată în 

privinţa ex-procurorului Anatolie Pitel. 

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-26/2021 din 15.06.2021, 

emisă în privința ex-procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, Anatolie Pitel, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

‒ A constata comiterea de către ex-procurorul Anatolie Pitel a abaterii disciplinare 

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

procedura disciplinară, din motiv că procurorul şi-a încetat raporturile de serviciu 

înainte de emiterea hotărârii cu privire la cauza disciplinară. 

 

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

din 12.08.2021.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-91/2021 

din 22.10.2021.  

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 

 

5. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

6. Validarea mandatului de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor. 

Soluția adoptată: 

 A constata încetarea calității de membru al Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor a domnului Serghei Gavajuc; 

 A-l desemna pe domnul Adrian Bordianu, procuror în Secția tehnologii 

informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire 
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penală și criminalistică a Procuraturii Generale, în calitate de membru al Colegiului 

de evaluare a performanţelor procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului. 

 

7. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea 

interimatului. 

Soluția adoptată: 

 A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției reprezentare în procedurile 

non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii 

Generale, dispus domnului Oleg Gavrilița prin ordinul Procurorului General 

interimar nr.1787-p din 25.10.2021; 

 A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției politici, reforme și 

management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii Generale, dispus domnului Gheorghe Borș prin 

ordinul Procurorului General interimar nr.1789-p din 25.10.2021; 

 A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției combaterea traficului de 

ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale, dispus domnului Viorel Ciobanu prin ordinul Procurorului General 

interimar nr.1821-p din 01.11.2021; 

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

Găgăuzia, șef al Oficiului Ceadîr-Lunga, dispus doamnei Liudmila Bratan prin ordinul 

Procurorului General interimar nr.1876-p din 09.11.2021; 

 A respinge interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, 

dispus domnului Vasile Stoinov prin ordinul Procurorului General interimar nr.1820-

p din 01.11.2021; 

 A amâna desemnarea interimarului pentru funcția procuror-șef al Procuraturii 

UTA Găgăuzia pentru o altă ședință a Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

8. Desemnarea unui membru din rândul procurorilor în componența Consiliului 

Institutului Național al Justiției. 

Soluția adoptată: 

 A constata încetarea calității de membru al Consiliului Institutului Național al 

Justiției a domnului Igor Popa, procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, în baza cererii depuse. 

 

9. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată: 

 A aproba cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, desfășurate în 

vederea participării în calitate de experți și formatori la instruiri pe subiecte aferente 

constatării și investigării infracțiunilor de mediu, precum și la elaborarea Ghidului cu 

privire la investigarea cauzelor ce vizează vegetația forestieră din fondul silvic, în 

cadrul proiectului „Justiția verde STEPS” finanțat de Guvernul Suediei și implementat 

de Asociația Obștească „EcoContact” în colaborare cu Centrul de Consultanță și 

Informații de Mediu Aarhus, pentru următorii procurori: 

- Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii Generale; 

- Ghenadie Pîrlii, procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului 

și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii Generale; 
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- Irina Vîrlan și Ion Tețcu, procurori în Secția investigarea fraudelor contra 

mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii Generale. 

 

 A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de 

Alexandru Cladco, procuror-șef al Direcției cooperare internațională și integrare 

europeană a Procuraturii Generale, în anul universitar 2021-2022 în cadrul Facultății 

de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. 

 

10. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor 

anunțate prin Hotărârea nr.1-120/2021 din 30.09.2021. 

Soluția adoptată: 

 A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare 

conform criteriilor stabilite, corespunzător concursurilor în care candidează, cererile 

și dosarele de participare ale următorilor procurori: Alexandr Corețchii, Dumitru 

Barbaroș, Vladislav Harti, Aurel Burlacu, Vladislav Guțan, Igor Eșanu, Gheorghe 

Mihăilă, Igor Demciucin, Angela Pleșca, Octavian Lazarev, Octavian Pavlovschi, 

Artur Sîrcu, Veaceslav Toderiță, Evghenii Jomir, Vitalie Bișleaga, Valeriu Cîrlan, 

Natalia Livadaru, Aurelian Buzdugan, Igor Eșanu, Serghei Podrez, Olesea Vîrlan, 

Valeriu Chitoraga, Alexandru Sorocean, Lilian Corpaci, Eugeniu Manolachi, 

Vladimir Erhan, Ion Roșca, Alexandru Gordilă, Iurie Oboroceanu și Anatolie Maliuta. 

 A declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-

120/2021 din 30.09.2021, în partea ce ține de ocuparea unei funcții de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, pe motiv că această funcție nu a fost 

solicitată de candidați. 

 

11. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind 

detașarea unui procuror.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

12. Aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluarea a performanțelor 

Procurorului General. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

13. Constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată: 

 A lua act de sesizarea formulată de către doamna Maia Sandu, Președintele 

Republicii Moldova, privind iniţierea procedurii de evaluare a performanţelor 

Procurorului General, Alexandr Stoianoglo (suspendat de drept din funcţie);    

  A iniția procedura de evaluare a performanțelor Procurorului General, Alexandr 

Stoianoglo (suspendat de drept din funcție); 

 A solicita subiecților prevăzuți la art.311 alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură să desemneze membri în componența Comisiei de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 
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14. Examinarea demersului Ministerului Justiției cu privire la desemnarea unui 

reprezentant în componența grupului de lucru pentru elaborarea Conceptului de 

evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. 

Soluția adoptată: 

 A-i desemna pe Inga Furtună și Eduard Varzar, membri ai Consiliului Superior al 

Procurorilor, pentru participare la lucrările grupului de lucru pentru elaborarea 

Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. 

   

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

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

16. Examinarea proiectului Planului modular de formare continuă a 

judecătorilor și procurorilor și a Planului modular de formare continuă a 

consultanților procurorilor pentru anul 2022. 

Soluția adoptată: 

 A aviza proiectul Planului modular de formare continuă a judecătorilor și 

procurorilor pentru anul 2022, în partea ce ține de formarea continuă a procurorilor, 

prezentat de Institutul Național al Justiției; 

 A aviza proiectul Planului modular de formare continuă a consultanților 

procurorilor pentru anul 2022. 

 

17. Desemnarea interimarului pentru funcția de adjunct al procurorului – șef al 

Procuraturii Anticorupție. 

Soluția adoptată: 

 A o desemna pe doamna Cristina Robu, procuror în Procuratura Anticorupție, 

adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. 

 

18. Adresarea domnului Viorel Morari vizând pretinse acțiuni ilegale ale  

Procurorului General (suspendat de drept din funcție), Alexandr Stoianoglo. 

Soluția adoptată: 

 A-l desemna pe Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție, pentru 

examinarea aspectelor invocate în adresarea domnului Viorel Morari, vizând pretinse 

acțiuni ilegale ale Procurorului General (suspendat de drept din funcție), Alexandr 

Stoianoglo; 

 A expedia prezenta hotărâre și materialele aferente procurorului în Procuratura 

Anticorupție, Vasile Plevan. 

 

DIVERSE: 

1.  Sesizarea domnului Roman Statnîi cu privire la verificarea legalității 

acțiunilor preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

2.   Sesizarea domnului Dorin Compan cu privire la verificarea legalității 

acțiunilor preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


