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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 04.02.2022, ora 1000 

(format online) 

 

1. Modificarea actelor normative ale Consiliului Superior al Procurorilor. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba modificarea Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, 

adoptat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 și a Regulamentului cu privire la 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a 

procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-

14/17 din 23.02.2017, potrivit proiectului de modificare din 04.02.2022 din anexă, 

parte-integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 

2. Aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului privind candidatul la funcția de procuror-șef al procuraturii 

specializate. 

Soluția adoptată:  

‒ A aproba Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului 

pentru selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate, 

conform anexei, parte-integrantă a prezentei hotărâri. 
 

3. Adresările membrilor Comisiei de evaluare a Performanțelor Procurorului 

General. 

Soluția adoptată:  

‒ Se ia act de cererea doamnei Lidia Bulgac, prin care a renunțat la calitatea de 

membru al Comisiei de evaluare a Performanțelor Procurorului General. 

‒ Se va formula un răspuns doamnei Angela Popil, cu privire la solicitările invocate 

în cererile adresate Consiliului Superior al Procurorilor. 
 

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

componența Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General. 

Soluția adoptată:  

‒ A-l propune pe domnul Artur Reguș în componența Comisiei de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 

 

5. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea 

interimatului. 

Soluția adoptată:  

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

Găgăuzia, Oficiul Principal, dispus domnului Ion Bazatin prin ordinul Procurorului 

General interimar nr.139-p din 25.01.2022.  

 

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

municipiului Chișinău, dispus domnului Viorel Beiu prin ordinul Procurorului 

General interimar nr.140-p din 25.01.2022.  
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‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției combatere tortură din 

cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, dispus 

domnului Eugeniu Gore prin ordinul Procurorului General interimar nr.138-p din 

25.01.2022.  

 

6. Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului Procuraturii.  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

7. Avizarea proiectului priorităților privind activitatea Procuraturii pentru anul 

2022.  

Soluția adoptată:  

‒ A aviza proiectul priorităților Procuraturii pentru anul 2022, prezentate de către 

Procurorul General interimar, domnul Dumitru Robu, potrivit anexei parte-integrantă 

a prezentei hotărâri. 

‒ A propune pentru dezbateri, în cadrul ședinței Adunării Generale a Procurorilor, 

prioritățile Procuraturii pentru anul 2022. 

 

8. Demersul Procurorului General interimar privind raporturile juridice de 

muncă ale domnului Ruslan Popov. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Se citează public domnul Ruslan Popov, pentru a se prezenta în ședința 

Consiliului Superior al Procurorilor din 10.02.2022 ora 10:00 

 

9. Inițierea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror-

șef al Procuraturii Anticorupție. 

Soluția adoptată: 

‒ A iniția concursul pentru selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii Anticorupție. 

‒ A pune în sarcina Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor anunțarea 

instituțiilor despre necesitatea desemnării membrilor în Comisia specială pentru 

selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.  

‒ A publica informația cu privire la inițierea concursului pentru selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție pe pagina web 

oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriile: Concursul 

pentru funcția de procuror și Anunțuri. 

 

10. Desemnarea reprezentantului în Grupul de monitorizare a implementării 

Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 

pentru anii 2022-2025. 

Soluția adoptată:  

‒ A-i desemna pe domnul Eduard Varzar și domnul Constantin Șușu, membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor, în componența Grupului de monitorizare a 

implementării Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului 

justiției pentru anii 2022-2025. 

 

http://www.csp.md/
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11. Desemnarea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor în 

componența Comisiei de contestație pentru verificarea stării de sănătate a 

candidaților la funcțiile de procuror şi a procurorilor în funcție privind 

corespunderea pentru exercitarea funcției de procuror. 

Soluția adoptată:  

‒ A-l desemna pe domnul Andrei Roșca, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, procuror-detașat, în calitate de  membru în componența Comisiei de 

contestație privind verificarea stării de sănătate a candidaților la funcția de procuror 

și a procurorilor în funcție, privind corespunderea pentru  exercitarea funcției de 

procuror. 
 

 

12.  Audierea Raportului Colegiului de disciplină și etică. 

Soluția adoptată:  

‒ A aviza pozitiv Raportul de activitate a Colegiului de disciplină și etică pentru anul 

2021.  

‒ A publica Raportul de activitate a Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2021 

pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor www.csp.md, directoriul 

Colegiul de disciplină și etică, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenţi în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

3. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

4. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

5. Eduard VARZAR – Procuror detașat 

6. Sergiu LITVINENCO – Ministru al Justiției 

7 Svetlana BALMUȘ – Membrul ales din rândul societății civile de către Președintele Republicii 

Moldova  

8.Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern 

9.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM 

10.Andrei Cebotari – membru desemnat de Parlamentul RM 

11.Ceslav Panico – Avocat al Poporului 

http://www.csp.md/
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