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H O T Ă R Â R E A nr.1-2/2023 

cu privire la exprimarea acordului asupra candidaturii doamnei Aliona Nesterov 

pentru numirea în funcția de adjunct al Procurorului General interimar 

 

16 ianuarie 2023                                                                                municipiul Chişinău  

 

Examinând demersul domnului Ion Munteanu, Procuror General interimar, cu 

privire la exprimarea acordului scris asupra candidaturii doamnei Aliona Nesterov, pentru 

numirea în funcția de adjunct al Procurorului General interimar, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

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

Procurorului General interimar, Ion Munteanu, prin care s-a solicitat exprimarea acordului 

scris asupra candidaturii doamnei Aliona Nesterov, adjunct interimar al procurorului-șef 

al Procuraturii Anticorupție, pentru numirea în funcția de adjunct al Procurorului General 

interimar, pe perioada exercitării mandatului de Procuror General interimar. 

În susținerea demersului său, domnul Ion Munteanu a remarcat că prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.656-IX din 12.10.2022 a fost desemnat în calitate de 

Procuror General interimar, în temeiul prevederilor art.17 alin.(16) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură. 

Pe această dimensiune, referitor la dreptul Procurorului General interimar de a 

exercita atribuțiile titularului funcției de Procuror General a fost invocată jurisprudența 

Curții Constituționale, care a stabilit că „…legiuitorul, atât în legea veche, cât și în legea 

nouă, a stabilit expres că interimarul preia de drept plenitudinea competențelor 

titularului.” Cu alte cuvinte, Procurorul General interimar are aceleași competențe ca și 

Procurorul General (a se vedea DCC nr.103/2019, §18, DCC nr.87/2016, §20, DCC 

nr.94/2016, §30 și HCC nr.13/2020).  

Totodată, potrivit art.18 alin.(1) din Legea nr.3/2016, candidatul la funcția de 

adjunct al Procurorului General este propus de către Procurorul General. În această ordine 

de idei, exercitând atribuțiile specificate la art.11 alin.(2) din Legea nr.3/2016, coroborate 

cu prevederile art.18 alin.(3) din aceeași lege, Procurorul General interimar consideră 

necesar de a declanşa procedura de numire în funcţie a adjunctului Procurorului General 

interimar. 

Adițional,  pentru argumentarea propunerii înaintate, Procurorul General interimar 

a invocat analiza pe care a făcut-o prin prisma prestației profesionale, evoluției carierei, 

calităților manageriale și competențelor aferente domeniului instituțional, cu referire la 

candidata nominalizată. 

Astfel, cu referire la doamna Aliona Nesterov, au fost relevate considerente vizând 

experiența profesională de peste 10 ani în sistemul Procuraturii, dintre care mai mult de 8 

ani în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău și, respectiv, 2 ani în 

funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, unde a desfășurat activitatea pe segmentul 

reprezentării învinuirii de stat în instanțele de judecată pe cauze penale de rezonanță în 
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care urmărirea penală a fost condusă sau exercitată de această procuratură specializată în 

combaterea infracțiunilor de corupție și a actelor conexe acestora. 

Concomitent, s-a consemnat și despre exercitarea de către doamna Aliona Nesterov 

în perioada de la 09.09.2022 până la 16.01.2023 a interimatului funcției de adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție1, în care, din perspectiva managementului 

instituțional, a fost responsabilă de domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de 

judecată, de coordonarea și controlul activității procurorilor din Secția judiciară, 

circumstanță care confirmă temeinicia prezentului demers. 

Din această perspectivă, Procurorul General interimar a menționat aspecte privind 

experiența candidatei în domeniul coordonării, organizării și monitorizării executării 

activităților prevăzute de documentele de politici naționale și instituționale ce vizează 

domeniile de intervenție ale Procuraturii Anticorupție, inclusiv în partea ce ține de 

reformarea și dezvoltarea instituției, precum și de elaborarea și avizarea proiectelor actelor 

normative.  

Analizând demersul de referință, Consiliul Superior al Procurorilor reține că 

potrivit prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.3/2016, în termen de 3 luni de la numirea 

sa în funcţie, Procurorul General îi numeşte pe adjuncţii săi, le repartizează acestora 

domeniile de competenţă şi stabileşte ordinea substituirii sale de către adjuncţi în cazul 

absenţei sau al imposibilităţii de exercitare a funcţiilor sale. 

În egală măsură, conform dispozițiilor art.18 alineatelor (1)-(3) din Legea 

nr.3/2016, candidatul la funcția de adjunct al Procurorului General este propus de către 

Procurorul General. În funcția de adjunct al Procurorului General poate fi numită persoana 

care are o experiență de cel puțin 5 ani în funcția de procuror în ultimii 15 ani și care 

dispune de capacități organizatorice. Adjuncții Procurorului General sunt numiți în funcție 

fără concurs, prin ordinul Procurorului General, cu acordul scris al Consiliului Superior 

al Procurorilor.  

Evaluând argumentele din demersul Procurorului General interimar, Ion Munteanu, 

pentru numirea în funcție a adjunctului său, apreciind datele cu referire la candidata  

nominalizată pentru această funcție, luând în considerație relevanța experienței 

profesionale și având în vedere consimțimântul acesteia, Consiliul Superior al 

Procurorilor concluzionează asupra admiterii propunerii în speță.  

Pe cale de consecință, se exprimă acordul pentru numirea doamnei Aliona 

Nesterov, în funcția de adjunct al Procurorului General interimar. 

Având în vedere raționamentele expuse, în temeiul prevederilor art.11 alin.(2), 

art.18, art.70 alin.(1) 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 exprima acordul pentru numirea doamnei Aliona Nesterov în funcția de 

adjunct al Procurorului General interimar, pe perioada exercitării mandatului de 

Procurorul General interimar. 

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

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 
                                                           
1 Hotărârea nr.1-175/2022 din 09.09.2022 
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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 semnat 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

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 

http://www.csp.md/

