
1 

 

Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor 

din 28.06.2022, ora 0900 

 

1. Ordinul Procurorului General interimar cu privire la asigurarea 

interimatului.  

Soluția adoptată:  

‒ A aproba interimatul funcției de procuror-șef al Secției analiză criminologică și 

inițiative legislative a Procuraturii Generale, dispus domnului Nicolae Zanevici, prin 

ordinul Procurorului General interimar nr.1103-p din 15.06.2022. 

 

2. Demersul de suspendare din funcție a procurorului Iulia Popov.  

Soluția adoptată:  

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

suspendării din funcţia de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, a doamnei 

Iulia Popov). 

Vor fi formulate opinii separate (Angela Motuzoc și Inga Furtună) 

 

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-41/2020 

din 10.12.2021 (procuror Dorin Compan).  

Soluția adoptată:  

‒ A admite contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-41/2020 din 10.12.2021.  

‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-41/2020 din 10.12.2021 și 

a constata comiterea de către procurorul Dorin Compan, a abaterii disciplinare 

prevăzute la art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, cu sistarea 

procedurii disciplinare în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere 

disciplinară.  

 

4. Adresarea doamnei Angela Paleva. 

Soluția adoptată: amânată examinarea  

 

5. Contestația domnului Iurie Ispas împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică nr.3-25/2022 din 25.03.2022 (procuror Vitalie Ivanov).    

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația domnului Iurie Ispas împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-25/2022 din 25.03.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-25/2022 din 25.03.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 12.01.2022, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura Anticorupție, 

Vitalie Ivanov, din motiv că nu au fost identificate temeiuri de tragere la răspundere 

disciplinară. 

 

6. Contestația domnului Adrian Cojocaru împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-32/2022 din 25.03.2022 (procuror Eugeniu Tocarciuc).    

Soluția adoptată: 

‒ A admite contestația domnului Adrian Cojocaru împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-32/2022 din 25.03.2022.  
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‒ A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-32/2022 din 25.03.2022 și 

decizia Inspecției procurorilor din 27.01.2022, privind încetarea procedurii 

disciplinare în privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul 

Buiucani, Eugeniu Tocarciuc. 

‒ A restitui procedura disciplinară Inspecției procurorilor pentru efectuarea 

investigațiilor suplimentare. 

 

7. Contestația înaintată de Iulian Dumitrescu, Angela Chirița, Ion Chirița și 

Tudor Chirița împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-64/2022 

din 13.05.2022.    

Soluția adoptată: amânată examinarea  

 

8. Contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică nr.3-41/2022 din 15.04.2022 (procuror Evghenia Luca).    

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația domnului Igor Spînu împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-41/2022 din 15.04.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-41/2022 din 15.04.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 31.01.2022, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura UTA 

Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, Evghenia Luca (delegată în Procuratura 

municipiului Chișinău, Oficiul Botanica), din motiv că nu au fost identificate temeiuri 

de tragere la răspundere disciplinară. 

 

9. Contestația doamnei Feodora Gojan împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-39/2022 din 15.04.2022 (procurorii Corneliu Bratunov și 

Nicolae Gurev).   

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația doamnei Feodora Gojan împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-39/2022 din 15.04.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-39/2022 din 15.04.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 26.01.2022, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului, adjunct al procurorului-șef 

al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Rîșcani, Corneliu Bratunov și a 

procurorului din subordine Nicolae Gurev, din motiv că nu au fost identificate temeiuri 

de tragere la răspundere disciplinară.   

  

10. Contestația doamnei Feodora Gojan împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică 3-40/2022 din 15.04.2022 (ex-procurorii Carolina Vidrașcu-Brînza 

și Vladislav Cojocaru, procurorii Ion Munteanu, Gheorghe Iapără și Vadim 

Prisăcari).    

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația doamnei Feodora Gojan împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină şi etică nr.3-40/2022 din 15.04.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-40/2022 din 15.04.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 15.02.2022, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința ex-procurorului pentru misiuni speciale a 

Procuraturii Generale, Carolina Vidrașcu-Brînza și procurorilor din cadrul 
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Procuraturii Anticorupție, Vladislav Cojocaru, Ion Munteanu, Gheorghe Iapără și 

Vădim Prisăcari, din motiv că nu au fost identificate temeiuri de tragere la răspundere 

disciplinară.   

 

11. Contestația doamnei Oliga Dumanscaia împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-52/2022 din 15.04.2022 (procuror Diana Ulinici). 

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația doamnei Oliga Dumanscaia împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină şi etică nr.3-52/2022 din 15.04.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-52/2022 din 15.04.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 09.12.2021, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiul Buiucani, Diana Ulinici, din motiv că nu au fost identificate temeiuri 

de tragere la răspundere disciplinară.   

 

12. Contestația doamnei Oliga Dumanscaia împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-54/2022 din 15.04.2022 (procuror Gheorghe Mihăilă).   

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația doamnei Oliga Dumanscaia împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină şi etică nr.3-54/2022 din 15.04.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-54/2022 din 15.04.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 22.12.2021, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința adjunctului-interimar al procurorului-șef 

al Procuraturii municipiului Chișinău, șef adjunct interimar al Oficiul Buiucani, 

Gheorghe Mihăilă, din motiv că nu au fost identificate temeiuri de tragere la 

răspundere disciplinară.   

 

13. Contestația doamnei Oliga Dumanscaia împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-53/2022 din 15.04.2022 (procuror Ghenadie Tabuica).    

Soluția adoptată: 

‒ A respinge contestația doamnei Oliga Dumanscaia împotriva hotărârii Colegiului 

de disciplină şi etică nr.3-53/2022 din 15.04.2022.  

‒ A menține hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-53/2022 din 15.04.2022, 

prin care a fost menținută decizia Inspecției procurorilor din 22.12.2021, privind 

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiul Buiucani, Ghenadie Tabuica, din motiv că nu au fost identificate 

temeiuri de tragere la răspundere disciplinară.   

 

Suplimentar: 

Adresarea domnului Sorin Stati cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Anunțarea concursurilor pentru funcția de procuror. 

Soluția adoptată: 

‒ A anunța concurs între procurorii ce se vor înscrie până la data de 01.08.2022, 

inclusiv, în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

procurorilor care solicită numirea în funcția de procuror-șef sau de adjunct al 
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procurorului-șef, pentru suplinirea următoarelor funcții vacante de procurori 

conducători:  

‒ procuror-șef al raionului Cantemir; 

‒ adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Orhei; 

‒ Procurorii vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până la 

data de 01.08.2022, ora 1700, cerere sau, după caz, cereri, prin care vor solicita 

aprecierea de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, cu indicarea 

concretă a funcției pentru care candidează.  

 

Diverse: 

Aprobarea Regulamentului privind selecția candidatului la funcția de procuror-

șef al Procuraturii UTA Găgăuzia. 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

Obținerea de către Consiliul Superior al Procurorilor a statutului de observator 

al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare. 

Soluția adoptată: prin decizie protocolară s-a decis demararea procedurile necesare 

pentru obținerea de către Consiliul Superior al Procurorilor a statutului de observator 

al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare. 

 

 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți în ședință:   

1. Angela MOTUZOC – Președinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

3. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

4. Eduard VARZAR – Procuror detașat 

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

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

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

8.Sergiu LITVINENCO – Ministrul Justiției 

 


