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H O T Ă R Â R E A nr.1-57/2022 

cu privire la aprobarea interimatului unei funcții de conducere 

 

24 martie 2022                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând adresarea domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, cu 

privire la aprobarea interimatului unor funcții de conducere, audiind informația prezentată 

de către domnul Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –   

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, adresarea 

domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, prin care s-a solicitat aprobarea 

ordinului privind asigurarea interimatului unei funcții de conducere din cadrul 

Procuraturii municipiul Chișinău, Oficiul Ciocana. 

Pentru fundamentarea acestui exercițiu instituțional, s-au invocat raționamente ce 

vizează exigența asigurării managementului eficient al subdiviziunii vizate, în contextul 

constatării vacanței funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului 

Chișinău, șef al Oficiului Ciocana. 

Astfel, prin ordinul Procurorului General interimar s-a dispus asigurarea 

interimatului funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, 

șef al Oficiului Ciocana de către domnul Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.1 

Pentru a se pronunța asupra situației de referință, Consiliul Superior al Procurorilor 

reține prevederile art.271 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

potrivit cărora asigurarea interimatului funcției de procuror-şef al procuraturii, adjunct al 

procurorului-şef al procuraturii, procuror-şef al subdiviziunii Procuraturii Generale sau 

adjunct al procurorului-şef al subdiviziunii Procuraturii Generale se face prin ordin al 

Procurorului General, care la prima ședință, este aprobat sau respins de Consiliul Superior 

al Procurorilor. 

Ținând cont de raționamentele care au generat stabilirea interimatului pentru funcția 

de conducere nominalizată, urmare a verificării existenței consimțământului procurorului 

menționat și analizând cumulativ întrunirea criteriilor specificate pentru titularul funcției 

sau prezența circumstanțelor care să împiedice admiterea interimatului dispus, în 

rezultatul deliberării și exprimării votului de către membri prezenți în ședință, Consiliul 

Superior al Procurorilor aprobă interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, dispus prin ordinul 

Procurorului General interimar nr.426-p din 15.03.2022, domnului Alexandru Nichita, 

procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii 

Generale. 

 
1 Ordinul Procurorului General interimar nr.426-p din 15.03.2022 
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În temeiul argumentelor invocate, în conformitate cu prevederile art.271 și art.77 

din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

municipiului Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, dispus domnului Alexandru Nichita prin 

ordinul Procurorului General interimar nr.426-p din 15.03.2022.  

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, pentru procedurile 

administrative corespunzătoare. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO absent 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                                      Angela MOTUZOC 


