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H O T Ă R Â R E A nr.1-25/2022 

cu privire la inițierea concursului pentru selectarea candidatului la funcția 

de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție 

 

4 februarie 2022                                                                                 municipiul Chișinău 

 

Examinând subiectul cu privire la inițierea concursului pentru selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, audiind informația 

prezentată de către domnul Sergiu Litvinenco, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

  

Procedura anunțării funcțiilor vacante de procuror se realizează periodic în 

conformitate cu competențele Consiliului Superior al Procurorilor și potrivit informației 

prezentate vizând situația posturilor de referință din statele de personal ale Procuraturii.  

Potrivit art.24 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al 

Procurorilor anunță periodic funcțiile de procuror vacante și pe cele care urmează să 

devină vacante în următoarele 3 luni, prin plasarea informației respective pe pagina web 

oficială. 

La data de 04.02.2022 Consiliul Superior al Procurorilor constată vacanța funcției 

de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, care urmează a fi suplinită în scopul 

asigurării unui management eficient al acestei procuraturi specializate și în vederea 

înlăturării perpetuării interimatului funcției de procuror conducător. 

În acest context, se rețin raționamentele de drept care întemeiază realizarea acestui 

exercițiu. 

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 a fost introdus 

art.251 ce conține reglementări referitoare la procedura de organizare a concursului public 

pentru selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate.      

Modificările legislative aferente speței soluționate au fost dezvoltate în 

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului public privind 

selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate, aprobat de 

Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.1-16/2022 din 04.02.2022. 

Potrivit prescripțiilor normative ale art. 251 alin.(4) din Legea nr. 3/2016 coroborate 

cu pct.7 din Regulamentul menționat supra, concursul pentru funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate se inițiază de către Consiliul Superior al Procurorilor prin 

hotărâre, iar conform alin.(5) din același articol, informația privind inițierea concursului 

și a preselecției se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor 

cu cel puțin 15 zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor. 

Totodată, din perspectiva cadrului normativ relevant subiectului examinat, 

Consiliul Superior al Procurorilor reține inclusiv prevederile art.251 alin.(2) din Legea 

nr.3/2016, potrivit cărora, selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii 

specializate are loc prin concurs public, care cuprinde două etape: 

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

Superior al Procurorilor; 
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b) selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

În corespundere cu alin.(7) al aceluiași articol, coroborat cu pct.15 din Regulament, 

comisia se constituie din 5 membri, dintre care unul este propus de către Președintele 

Republicii, unul de către Ministerul Justiției, trei de către Consiliul Superior al 

Procurorilor. Calitatea de membru al comisiei speciale poate fi deținută de persoane care 

dispun de calificare în domeniul dreptului și/sau al managementului public, au experiență 

de cel puțin 10 ani în domeniul de activitate profesională în țară sau peste hotare și se 

bucură de o reputație ireproșabilă. În activitatea sa, comisia va fi asistată de un psiholog 

cu drept de a formula concluzii scrise. 

În conjunctura circumstanțelor expuse se justifică anunțarea subiecților prevăzuți 

la art.251 alin.(7) din Legea nr.3/2016 despre necesitatea desemnării membrilor în 

componența Comisiei speciale pentru preselectarea candidatului la funcția de procuror-

șef al procuraturii specializate. 

Subsidiar, reglementările normative enunțate la art.251 alin.(1) din Legea nr.3/2016 

stabilesc condițiile pe care trebuie să le întrunească candidatul la funcția de procuror-șef 

al procuraturii specializate: 

a)  o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, obținută în 

jurisdicția Republicii Moldova sau jurisdicții străine, inclusiv în organizații internaționale, 

dintre care cel puțin 4 ani în funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire 

penală; 

b) să îndeplinească condițiile prevăzute la art.20 alin.(1) lit. a)–d), f), g) și h); 

c) să aibă calități manageriale; 

d) în ultimii 3 ani până la anunțarea concursului să nu fi fost membru și/sau nu a 

desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizații 

social-politice; 

e) în ultimele 6 luni să nu fi deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor; 

f) în privința sa să nu existe suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de 

corupție, a actelor conexe acestora sau a faptelor coruptibile în sensul Legii integrității 

nr.82/2017.  

Astfel, ținând cont de prescripțiile legale menționate supra, Consiliul Superior al 

Procurorilor decide inițierea concursului pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii 

Anticorupție.  

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.19, art.251, art.77 din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Regulamentului privind modul de organizare 

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

șef al procuraturii specializate, aprobat prin Hotărârea nr.1-16/2022 din 04.02.2022, 

Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. A iniția concursul pentru selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii Anticorupție. 
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2. A pune în sarcina Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor anunțarea 

instituțiilor despre necesitatea desemnării membrilor în Comisia specială pentru selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.  

 3. A publica informația cu privire la inițierea concursului pentru selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție pe pagina web oficială 

a Consiliului Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriile: Concursul pentru funcția 

de procuror și Anunțuri. 

 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.  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 

 
 
 


