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HOTĂRÂREA nr.1-16/2022 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la funcția de 

procuror-șef al procuraturii specializate 

 

4 februarie 2022                                                                          municipiul Chişinău 

 

Examinând proiectul Regulamentului privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la funcția de procuror-

șef al procuraturii specializate, audiind informația prezentată de către domnul Sergiu 

Litvinenco, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 
 

La data de 21.01.2022 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.11 

pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură, prin care s-a modificat 

procedura de organizare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de 

procuror-șef al procuraturii specializate.  

Notăm că, potrivit prevederilor art.251 alineatele (2)-(4) din Legea nr.3/2016, 

candidatul la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate este selectat prin 

concurs public, care cuprinde următoarele etape: 

a) preselecția candidaților de către o comisie specială instituită de Consiliul 

Superior al Procurorilor; 

b) selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

Modul de organizare și desfășurare a fiecărei etape a concursului se stabilește 

prin regulament aprobat de către Consiliul Superior al Procurorilor. Criteriile și modul 

de evaluare a candidaților la etapa de preselecție vor fi stabilite de comisia specială. 

Concursul pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate se inițiază 

de către Consiliul Superior al Procurorilor. Concursul se desfășoară potrivit unor 

criterii obiective, bazate pe merit, ținându-se cont de integritatea și capacitățile 

manageriale ale candidaților. 

În context, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că una din 

competențele sale, stabilite de art.70 alin.(l) lit. a) din Legea nr.3/2016, este 

elaborarea și aprobarea regulamentelor privind activitatea sa, privind funcționarea 

colegiilor sale, precum și alte regulamente care îl vizează 

Astfel, în temeiul prevederilor legale expuse supra, Consiliul Superior al 

Procurorilor urmează să aprobe Regulamentul privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate (Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale). 

Scopul acestui Regulament constă în stabilirea procedurilor desfășurate în 

cadrul concursului, în vederea nominalizării candidatului care să fie propus 

Procurorului General pentru a fi numit în funcția de procuror-șef al procuraturii 

specializate. 

Urmare a dezbaterilor aferente aprobării acestui act normativ instituțional, s-a 

stabilit că acesta va include următoarele capitole: Dispoziții  generale, Organizarea 

preselecției, Desfășurarea preselecției, Rezultatele preselecției și Selecția de către  

Consiliul Superior al Procurorilor a candidatului la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate. 
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Consiliul Superior al Procurorilor reține că la aprobarea Regulamentului în 

speță s-a ținut cont de cerințele privind claritatea și previzibilitatea normelor, fiind 

consemnate toate etapele ce urmează a fi parcurse în cadrul etapelor de preselecție și 

selecţie.  

Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute, în temeiul art.251 alin.alin. 

(2) și (3), art.70 alin.(l) lit.a), precum 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 aproba Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului public privind selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate, conform anexei, parte-integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

3. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, 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 

 
 


