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Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

 din 04.03.2022, ora 1000 

 

1. Adresarea doamnei Nadejda Murzacoi privind dezacordul cu emiterea unor 

acte administrative. 

Soluția adoptată:  

‒ A respinge ca neîntemeiată adresarea doamnei Nadejda Murzacoi cu privire la 

pretinsele acțiuni ilegale ale Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, 

Angela Motuzoc. 

 

2. Adresarea domnului Gheorghe Straisteanu cu privire la pretinse acțiuni ilegale 

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

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

3. Contestația domnului Pavel Grosu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-25/19 din 24.05.2019. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

4. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Elena Ceruța. 

Soluția adoptată:  

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

suspendării din funcţia de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale a doamnei Elena Ceruța.   

‒ 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 doamnei Elena Ceruța, pentru informare. 

 

Vor fi formulate două opinii separate (doamna Angela Motuzoc și doamna Inga 

Furtună). 

 

5. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Dumitru Raileanu.  

Soluția adoptată:  

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

suspendării din funcţia de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale a domnului Dumitru Raileanu.   

‒ 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 Dumitru Raileanu, pentru informare. 

 

Vor fi formulate două opinii separate (doamna Angela Motuzoc și doamna Inga 

Furtună). 

 

6. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Maxim Gropa. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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7.  Demersul de suspendare din funcție a procurorului Ghenadie Andronache.  

Soluția adoptată:  

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

suspendării din funcţia de procuror în Procuratura raionului Drochia a domnului 

Ghenadie Andronache.   

‒ 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 Ghenadie Andronache, pentru 

informare. 

 

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

din 26.11.2021 (procuror O.Iachimovschi).  

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația Inspecției procurorilor, cu menținerea hotărârii Colegiului 

de disciplină și etică nr.3-61/2020 din 26.11.2021, adoptată în privinţa procurorului 

în Procuratura Anticorupție, Octavian Iachimovschi. 

 

9. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-58/2021 

din 22.12.2021 (procuror M.Ivanov). 

Soluția adoptată:  

‒ A respinge contestația Inspecției procurorilor, cu menținerea hotărârii Colegiului 

de disciplină și etică nr.3-58/2021 din 22.12.2021, adoptată în privința procurorului 

în Procuratura Anticorupție, Mihail Ivanov. 

 

10. Adresarea procurorului Mirandolina Sușițcaia, cu privire la pretinse acțiuni 

ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

11. Desemnarea membrilor din partea Consiliului Superior al Procurorilor în 

componența Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-

șef al Procuraturii Anticorupție. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

12. Constituirea Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.1 

Soluția adoptată: amânată examinarea. 

 

13. Desemnarea unui membru în componența Consiliului de Integritate. 

Soluția adoptată:  

‒ A admite cererea doamnei Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție 

juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale și a înceta mandatul de membru al Consiliului de Integritate. 
 

1 Notă: Se extinde termenul de depunere a dosarelor pentru participare la concursul inițiat pentru selectarea candidatului 

la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, până la 23.03.2022. 
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Diverse. 

‒ Demersul Președintelui Asociației Veteranilor Procuraturii RM, domnul 

Nicolae Ursu, privind încurajarea unor ex-procurori în legătura cu aniversarea a 

XXX-a de la războiul pentru independența țării (Ziua Memoriei și Recunoștinței, 

ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru 

apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova) 

Soluția adoptată:  

‒ A propune Procurorului General interimar încurajarea  ex-procurorilor Mihail 

Căpătici, Felix Cernei, Pantelei Ciobanu, Nicanor Conoval, Vladimir Lupu, Gheorghe 

Popescu, Ion Postoronca, Valeriu Smochină, Ion Tcaci, Gheorghe Ursan, prin 

acordarea distincției Procuraturii  – Crucea „Pentru Merit„ clasa I.  

‒ A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar pentru a demara 

procedurile administrative de adoptare a ordinelor corespunzătoare.  

 

‒ Cererea formulată de procurorul Petru Iarmaliuc cu privire la apărarea 

reputației profesionale. 

Soluția adoptată:  

‒ A remite cererea domnului Petru Iarmaliuc pentru examinare, Inspecției 

procurorilor. 

 

 

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. Svetlana BALMUȘ – Membrul ales din rândul societății civile de către Președintele RM 

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

8.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM (prezent la subiectele 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

9.Andrei CEBOTARI – Membru ales din rândul societății civile de către Parlamentul RM 

10.Sergiu Litvinenco – Ministrul Justiției (prezent la subiectele 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 


