
HOTĂRÂREA nr.12-144/15 
cu privire la desemnarea a trei membri ai Consiliului Superior al  

Procurorilor în grupul de monitorizare a Strategiei Naţionale  
de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020  

    

26 octombrie 2017                                                                                  mun. Chişinău 
  

Examinând demersul directorului Centrului Naţional Anticorupţie, Viorel 
Chetraru, cu privire la desemnarea a trei membri ai Consiliului Superior al 
Procurorilor în grupul de monitorizare a Strategiei Naţionale de Integritate şi 
Anticorupţie pentru anii 2017-2020 şi audiind informaţia domnului Mircea Roşioru, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

        
C O N S T A T Ă: 

 

Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat demersul dlui 
Viorel Chetraru, directorul Centrului Naţional Anticorupţie, care solicită  
desemnarea a 3 membri ai Consiliului, pentru participare în cadrul şedinţelor 
grupului 3 de monitorizare a Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie 
(SNIA) pentru anii 2017-2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.56, în 
vigoare din data de 30 iunie 2017. 

SNIA reprezintă principalul instrument de politici publice cu menirea de a 
promova principiile şi valorile comune de etică şi integritate. Scopul şi obiectivele 
Strategiei se realizează prin implementarea planurilor de acţiuni prevăzute pentru 
pilonii de integritate, ale căror rezultate se monitorizează prin intermediul grupurilor 
de monitorizare. 

Astfel, conform prevederilor SNIA, grupul de monitorizare 3, care este 
responsabil de Pilonul III - Justiţie şi autorităţile anticorupţie; Pilonul V – Curtea de 
Conturi;  Pilonul VI – Avocatul Poporului, include  în componenţa sa preşedintele şi 
trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. 

În contextul celor expuse, Consiliul a examinat necesitatea participării 
preşedintelui şi a unor membri în cadrul şedinţelor grupului 3 de monitorizare a 
Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie (SNIA) pentru anii 2017-2020, şi 
a înaintat  candidaturile dlor Ruslan Popov, adjunct al Procurorului mun.Chişinău, 
şef al Oficiului Ciocana, Eduard Maşnic,  adjunct al Procurorului mun.Chişinău, şef 
al Oficiului Buiucani, dl Alexandru Mariţ, conferenţiar universitar în cadrul 
Universităţii de Studii Europene din Moldova, pentru includerea în componenţa 
acestuia. 

Ţinând cont de necesitatea realizării acţiunii (lor) în cauză, în temeiul art.77, 
art.79 din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor,   

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A lua act de demersul directorului Centrului Naţional Anticorupţie privind  
desemnarea a 3 membri ai Consiliului pentru participare în cadrul şedinţelor 
grupului 3 de monitorizare  a Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie 
(SNIA) pentru anii 2017-2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.56, în 
vigoare din data de 30 iunie 2017. 



2. A înainta candidaturile dlor Mircea Roşioru, preşedinte al Consiliului 
Superior al Procurorilor; Ruslan Popov, Eduard Maşnic şi Alexandru Mariţ,  
membri ai Consiliului, pentru participare în cadrul grupului 3 de monitorizare a 
SNIA.   

3. La încetarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, 
locul membrilor desemnați prin prezenta hotărâre, va fi luat de noii membri 
aleși/desemnați în Consiliul Superior al Procurorilor. 

4. A expedia prezenta Hotărâre directorului Centrului Naţional Anticorupţie, 
pentru informare.   

5. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, 
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 
Hotărâri. 

6. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 
Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile 
împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană 
vătămată într-un drept al său, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care 
hotărârea vizată i-a fost comunicată. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
№ Numele și prenumele  

 
Semnătura 

1 CEBOTARI Vladimir 
 

  

2 FORTUNA Ghenadie 
 

 

3 HADÎRCĂ Igor 
 

 

4 HARUNJEN Eduard 
 

 

5 MARIȚ Alexandru 
 

 

6 MAȘNIC Eduard 
 

 

7 MICU Victor 
 

 

8 MOROZ Remus 
 

 

9 POPOV Ruslan 
 

 

10 
 

STOINOV Vasile  

11 TUREAC Viorel 
 

 

 
Preşedintele Consiliului                   
Superior al Procurorilor                                       Mircea Roşioru 


