
HOTĂRÂREA nr.12-205/13 
cu privire la  rezultatele concursului  pentru ocuparea funcţiei vacante de 

procuror al Procuraturii anticorupţie 
 

22 august 2013                                                                                                          mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror  al 
Procuraturii anticorupţie, audiind informaţia  dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor -                        

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-21/13 din 17.01.13 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat 
concurs pentru ocuparea funcţiei  de  procuror al Procuraturii anticorupţie.  

Pentru ocuparea funcţiei vacante au aplicat procurorii Morari Viorel, Popov Ruslan  şi 
Nicolae Geru. Toţi concurenţi au aplicat în condițiile art.36 alin.(3) din Legea cu privire la 
Procuratură. 

Ulterior, candidatul Nicolae Geru   a retras cererea de participare la concurs. 
Urmare a evaluării, candidaţii   Morari Viorel şi Popov Ruslan au promovat examenul de 

calificare, acumulînd respectiv  mediile generale 9,46 şi 9,36. 
Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 

consiliul a iniţiat verificarea  titularilor. 
Potrivit hotărârii consiliului  nr.2-3d-367/2010 din 21.09.2010 concurentul Viorel Morari 

a  fost considerat compatibil cu funcţia de procuror-conducător. 
Prin hotărârea nr.2-3d-346/2010 din 21.09.2010 consiliul s-a expus şi asupra 

compatibilităţii dlui  Ruslan Popov.  
 Urmare a votului deschis al membrilor consiliului, nici unul dintre concurenți nu a 
acumulat numărul de voturi necesar pentru a putea fi desemnat câștigător. Potrivit art.91 alin. (3) 
din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.1 din Regulamentul Consiliului Superior al 
Procurorilor hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului.  

Conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.(f) din Legea cu privire la Procuratură,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A respinge candidaturile concurenţilor Popov Ruslan şi Morari Viorel, care au aplicat la 
concursul pentru ocuparea funcției vacante de procuror al Procuraturii anticorupţie,  pe motiv că 
n-au întrunit numărul de voturi conform art.91 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură. 

A considera nule rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al 
Procuraturii  anticorupţie. 

A anunţa concurs pentru promovarea în funcţia de procuror  al Procuraturii anticorupţie.  
Cererile de participare la concurs se depun la secretariatul Consiliului Superior al 

Procurorilor până la data de 23.09.13. 
A  solicita Procurorului General să dispună  interimatul funcţiei de procuror al 

Procuraturii anticorupţie pînă la suplinirea funcţiei vacante. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.  

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                       Iurie Garaba  
 


