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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 02.12.2021, ora 1000 

 

 

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

din 22.10.2021 (procuror O.Vereteno).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

2. Adresarea avocatului Igor Hlopețchi, cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Soluția adoptată:  

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

examinarea aspectelor invocate în adresarea avocatului Igor Hlopețchi, cu privire la 

pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

 

3. Sesizarea Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

4. Adresarea domnului Veaceslav Valico cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Soluția adoptată:  

 A o desemna pe Ina Frunza Bargan, procuror în Procuratura Anticorupție, pentru 

examinarea acțiunilor pretins ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru 

Robu, expuse în adresările menționate în partea descriptivă a prezentei hotărâri. 

 
5. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror (R.Popov).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

6. Desemnarea interimarului pentru funcția de procuror – șef al Procuraturii 

UTA Găgăuzia, Oficiul Central. 

Soluția adoptată:  

 A desemna procuror-șef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia, Oficiul Central 

pe domnul Nicolai Levandovski, procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca. 

 

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

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

8. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind 

detașarea unui procuror.  

Soluția adoptată:  

 A respinge demersul directorului Institutului Național al Justiției privind detașarea 

unui procuror în cadrul Institutului Național al Justiției. 

 

9. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Soluția adoptată:  

 A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de către 

domnul Sergiu Russu, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea 
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Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în cadrul proiectului „Fortificarea 

urmăririi penale a infracțiunilor de trafic de ființe umane și suportului victimelor 

acestor infracțiuni”, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, 

Misiunea în Republica Tadjikistan, finanțat de Biroul pentru afaceri internaționale în 

domeniul drogurilor și aplicării legii al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale 

Americii în Tadjikistan, conform orarului stabilit de program. 

 

10. Examinarea propunerilor de transfer a unor procurori. 

Soluția adoptată: 

 A respinge propunerea de transfer al domnului Alexandru Botnaru din funcția de 

procuror în Procuratura raionului Criuleni în funcția de procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău. 

 

 A respinge propunerea de transfer al domnului Alexandr Cornea din funcția de 

procuror în Procuratura municipiului Bălți în funcția de procuror în Procuratura 

raionului Strășeni. 

 

11. Ordinul Procurorului General interimar cu privire la asigurarea 

interimatului. 

Soluția adoptată: 

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

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, dispus domnului Sergiu 

Brigai prin ordinul Procurorului General interimar nr.1940-p din 18.11.2021. 

 

12. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror (Ig.Popa). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

13. Adresarea domnului Ion Lambantu cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

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

Soluția adoptată: 

 Se declară inadmisibilă adresarea domnului Ion Lambantu cu privire la pretinsele 

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

Stoianoglo. 

 

14. Cererea domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General (suspendat de 

drept din funcție) cu privire la suspendarea procedurii de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată:  

 A respinge cererea domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General (suspendat 

de drept din funcție) cu privire la suspendarea procedurii de evaluare a performanțelor 

Procurorului General. 
 

15. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție a României. 

Soluția adoptată:  

 A lua act de scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție a României. 
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16. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-72/2021 

din 12.08.2021(ex-procuror – M.Dumbrăveanu). 

 A respinge contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-72/2021 din 12.08.2021 emisă în privinţa procurorului Nicolae 

Dumbrăveanu. 

 

SUPLIMENTAR: 

 

Desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor pentru 

participarea la sesiunea plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin 

Drept din 10-11 decembrie 2021. 

Soluția adoptată:  

 
 A-i desemna pe doamna Angela Motuzoc și Andrei Roșca, membri ai Consiliului 

Superior al Procurorilor, pentru participare la cea de-a 129 sesiune plenară a 

Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept din 10-11 decembrie 2021. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 


