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Ordinea de zi - soluționată  

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 28.12.2021, ora 1000 

 

 

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

91/2021 din 22.10.2021 (procuror O.Vereteno).  

Soluția adoptată:  
‒ A admite parțial contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină și etică nr.3-91/2021 din 22.10.2021, emisă în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oleg Vereteno 

‒ A casa parțial hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-91/2021 din 

22.10.2021, cu adoptarea unei noi hotărâri, în partea ce ține de abaterea disciplinară 

prevăzută de art.38 lit. f) al Legii cu privire la Procuratură. 

‒ A constata comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 38 lit. f) al Legii cu 

privire la Procuratură, în acțiunile procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oleg 

Vereteno și a sista procedura disciplinară, deoarece au expirat termenele de tragere 

la răspundere disciplinară. 

 

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2020 

din 26.11.2021 (procuror O.Iachimovshi). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

Soluția adoptată:  

‒ A admite demersul Procurorului General interimar și a elibera acordul în vederea 

suspendării din funcția de procuror a domnului Ruslan Popov.   

‒ A remite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, pentru organizarea 

procedurilor administrative corespunzătoare. 

‒ A remite copia de pe prezenta hotărâre procurorului care exercită urmărirea 

penală pentru anexare la cauza penală, iar domnului Ruslan Popov pentru informare. 

 

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

Soluția adoptată:  

‒ A admite demersul Procurorului General interimar și a elibera acordul în vederea 

suspendării din funcţia de procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

mun.Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, a domnului Igor Popa.   

‒ A remite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, pentru organizarea 

procedurilor administrative corespunzătoare. 

‒ A remite copia de pe prezenta hotărâre procurorului care exercită urmărirea 

penală pentru anexare la cauza penală, iar domnului Igor Popa pentru informare. 

‒ A constata încetarea calității de membru al Colegiului pentru Selecția și Cariera 

Procurorilor a domului Igor Popa. 
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5. Examinarea propunerii de transfer a unui procuror.  

Soluția adoptată:  

‒ A realiza transferul domnului Alexandru Paladi din funcția de procuror în 

Procuratura raionului Rîșcani în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău. 

‒ A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

6. Adresarea domnului Roman Statnîi cu privire la faptele ce pot constitui 

abatere disciplinară comise prin emiterea unui act administrativ individual. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

7. Desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al 

Justiției. 

Soluția adoptată:  

‒ A-l desemna în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, 

pentru un mandat de 4 ani, pe domnul Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii 

mun.Bălți. 

‒ A remite prezenta hotărâre Procurorului General interimar și Institutului Național 

al Justiției, pentru informare.  

 

8. Adresările doamnei Lilia Vasilevici.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

Soluția adoptată:  

 Nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru anunțarea concursurilor. 

 

10. Adresarea doamnei Lidia Bulgac, membru al Comisiei de evaluare a 

Performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

11. Contestația depusă de SRL ,,AgroVitaComerț”, Casa de Comerț ,,Vita” SRL, 

SRL ,,Utilajcom”, SRL ,,ViriumGrup”, în calitate de creditori ai ÎM ,,Dionysos – 

Mereni”, împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-73/19 din 

18.10.2019. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

12. Diverse. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 
 


