
  COORDONAT 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor 

  semnat  Angela MOTUZOC        

  21.04.2022 

 

 

Ordinea de zi  a ședinței  

Consiliului Superior al Procurorilor  

din 26.04.2022, ora 1000 

 

 

1. Ordinul Procurorului General interimar cu privire la asigurarea interimatului.  

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

2. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Andrei Lesnic. 

Raportor – domnul Eduard Varzar 

 

3. Demersul de detașare din funcție a unui procuror. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

4. Nominalizarea / reconfirmarea experților naționali titulari și/sau supleanți în 

organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CM al CoE). 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

5. Desemnarea persoanei responsabile pentru completarea chestionarului Comisiei 

Europene cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană. 

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

6. Modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului public privind selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate. 

Raportor – domnul Andrei Roșca 

 

7. Desemnarea membrilor din partea Consiliului Superior al Procurorilor în 

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

șef al Procuraturii Anticorupție. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

8. Constituirea Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-

șef al Procuraturii Anticorupție. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc 

 

9. Demersul cu privire la revocarea calității de membru al Consiliului Institutului 

Național al Justiției, a domnului Ruslan Popov. 

Raportor – domnul Sergiu Litvinenco 

 



 

10. Cumul funcției de procuror cu activitatea didactică. 

Raportor – doamna Lilia Potîng 

 

11. Examinarea cererilor persoanelor de susținere a examenului pentru a candida la 

funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă.  

Raportor – domnul Constantin Șușu 

 

Diverse. 

- Adresarea Secretarului general al Asociației Internaționale a Procurorilor 

(AIP). 

- Cererea prealabilă a domnului Ruslan Popov privind anularea hotărârii CSP 

nr.1-164/21 din 28.12.2021. 

- Cererea prealabilă a domnului Igor Popa privind anularea hotărârii CSP nr.1-

165/21 din 28.12.2021. 

- Cererea candidatului la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, 

domnul Victor Stratilă. 

- Proiectul de Lege despre organizarea și desfășurarea concursului pentru funcția 

de procuror – șef al Procuraturii UTA Găgăuzia.  

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 


