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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 22.11.2021, ora 1400 

 

SUPLIMENTAR: 

 

Examinarea declarației de abținere a procurorului Andrei Balan. 

Soluția adoptată:  

‒ A remite declarația de abținere a procurorului Andrei Balan, pentru organizarea 

examinării, conform competenței, la Procuratura Anticorupție, în ordine ierarhică 

procesual-penală. 

 

 

1. Aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluarea a performanțelor 

Procurorului General.   

Soluția adoptată:  

 

‒ A aproba Regulamentul privind procedura de evaluare a performanțelor 

Procurorului General, conform anexei, care constituie parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

 

2. Desemnarea unui membru din partea Consiliului Superior al Procurorilor în 

componența Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată:  

 

‒ A o propune pe doamna Mariana Alexandru, consilier al procurorului-șef al 

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 

(DIICOT), România, în componența Comisiei de evaluare a performanțelor 

Procurorului General. 

 

 

3. Constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată: amânată examinarea. 

 

‒ A prezentat propunerile autorităților publice (art. 311 alin.(3) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură) privind membrii în Comisia de evaluare a performanțelor 

Procurorului General, după cum urmează: 

- Drago KOS, expert internațional anticorupție, propus de către Președintele 

Republicii Moldova; 

- Angela POPIL, avocată, propusă de către Ministerul Justiției 

- Lidia BULGAC, ex-judecător, propusă de către Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

- Mariana ALEXANDRU, consilier al procurorului-șef al Direcției de Investigare 

a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), România, 

propusă de către Consiliul Superior al Procurorilor; 

- Ion MATUȘENCO, avocat, propus de către Procurorul General (suspendat de 

drept din funcție), Alexandr Stoianoglo. 
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4. DIVERSE. 

 

• Sesizarea domnului Roman Statnîi, ex-procuror, cu privire la verificarea 

legalității acțiunilor preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor, 

Angela Motuzoc. 

 

• Sesizarea domnului Dorin Compan, ex-procuror, cu privire la verificarea 

legalității acțiunilor preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor, 

Angela Motuzoc. 

 

Soluția adoptată:  

‒ A declara inadmisibile sesizările depuse de către Roman Statnîi și Dorin Compan, 

ex-procurori, privind pornirea procedurii disciplinare în privința Președintelui 

Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc. 

 

• Examinarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură (iniţiativa legislativă nr.334 din 09.11.2021). 

Soluția adoptată: pregătirea avizului. 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


