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H O T Ă R Â R E A nr.1-136/2021 

cu privire la validarea mandatului de membru al Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor 

 

11 noiembrie 2021                                                                                 municipiul Chișinău  

 

  Examinând subiectul privind validarea mandatului de membru al Colegiului de 

evaluare a performanțelor procurorilor, audiind informația prezentată de către domnul 

Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

 La 27.05.2016 Consiliul Superior al Procurorilor a organizat Adunarea Generală a 

Procurorilor, la care au fost validate rezultatele alegerilor membrilor procurori în Colegiile 

din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

Potrivit Hotărârii nr.6 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016, în 

Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor au fost desemnați, pentru un mandat 

de 4 ani, 5 membri de bază: domnii Nichita Alexandru, Bodean Valeriu, Gavajuc Serghei, 

Popenco Adrian și Toma Ruslan. 

Totodată, au fost determinați și candidații cu funcție de suplinire a posturilor de 

membru vacante, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate: procurorii 

Mircos Adrian, Ciobanu Viorel, Bordianu Adrian, Crijanovschi Sergiu și Borș Gheorghe. 

La data de 13.10.2021, prin ordinul Procurorului General, domnul Serghei Gavajuc 

a fost eliberat din funcția de procuror, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii 

Anticorupție, pe motivul demisiei din Procuratură, în baza raportului depus. 

Pentru a asigura continuitatea activității Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor va analiza raționamentele de fapt și de 

drept aferente situației menționate. 

Potrivit art.83 alin.(7), coroborat cu art.76 alin.(1) lit. d) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, calitatea de membru al Colegiului încetează în cazul suspendării 

sau eliberării din funcția de procuror. Concomitent, în conformitate cu prevederile pct.2.3 

al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor și modul de evaluare a performanțelor procurorilor, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-256/17 din 22.12.2016, în caz 

de încetare a mandatului de membru al Colegiului înainte de expirarea termenului de 4 

ani, vacanța funcției de membru al Colegiului este constatată prin hotărâre a Consiliului 

care, prin aceeași hotărâre, investește în funcție membrul supleant conform art.83 alin.(2) 

al Legii cu privire la Procuratură. Membrul supleant exercită perioada rămasă a 

mandatului. 

Luând în considerare faptul că următorul candidat din lista membrilor supleanți ai 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor este domnul Adrian Bordianu, 

procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale și ținând cont de 

exprimarea de către dumnealui a consimțământului în acest sens, Consiliul Superior al 
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Procurorilor va aproba candidatura acestuia pentru a fi desemnat în cadrul Colegiului de 

evaluare a performanțelor procurorilor.  

În temeiul celor expuse, conform art.83 alin.(7) coroborat cu art.76 alin.(1) lit.d) 

din Legea nr.3/2016, pct.2.3 al Regulamentului cu privire la cu privire la organizarea și 

funcționarea Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și modul de evaluare a 

performanțelor procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.12-256/17 din 22.12.2016, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. A constata încetarea calității de membru al Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor a domnului Serghei Gavajuc. 

2. A-l desemna pe domnul Adrian Bordianu, procuror în Secția tehnologii 

informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, în calitate de membru al Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului. 

3. Hotărârea se aduce la cunoștința domnului Adrian Bordianu și membrilor 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. 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.  Natalia MOLOȘAG semnat 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  absentă 
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9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.   Lilia POTÎNG semnat 

11.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                    semnat                                  Angela MOTUZOC 

 


