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HOTĂRÂREA nr.1-77/2022 

cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la funcția de 

procuror-șef al procuraturii specializate  

 

26 aprilie 2022                                                                             municipiul Chişinău 

 

Examinând proiectul de modificare a 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 Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Legea nr.94/2022 pentru modificarea articolului  251 din Legea nr. 3/2016 

cu privire la Procuratură au fost operate modificări ce vizează mecanismul instituit de 

legiuitor pentru selectarea candidatului  la funcția de procuror-șef al procuraturii 

specializate. 

Potrivit autorilor modificărilor legislative, propunerile de lege ferenda au 

rezultat din necesitatea clarificării unor aspecte aferente procedurii de selectare a 

candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate în vederea sporirii 

transparenței acestei proceduri, ținându-se cont de recomandările formulate de către 

Fondul Monetar Internațional, dar și de angajamentele asumate pe această 

dimensiune de către autoritățile naționale. 

Promovarea în cadrul serviciului public trebuie să corespundă în exclusivitate 

scopului funcției și să satisfacă așteptările societății. Mecanismul juridic de selectare 

a candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate are drept scop 

identificarea persoanei care ar corespunde exigențelor legale de eligibilitate în cadrul 

unei proceduri transparente. 

Pe această dimensiune, în temeiul prevederilor art.251 alin.(3) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, prin Hotărârea nr.1-16/2022 din 04.02.2022 

Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat Regulamentul privind modul de 

organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la 

funcția de procuror-șef al procuraturii specializate în continuare – Regulament). 

Având în vedere registrul contextual, Consiliul Superior al Procurorilor 

menționează că modificarea cadrului normativ instituțional se prezintă o necesitate 

firească, dedusă din logica juridică inerentă situațiilor de modificare a legii care, prin 

efectul ricoșeu, impun remaniere la nivelul textelor normative subsecvente.  

Din perspectiva alinierii actelor instituționale la prevederile legale, Consiliul 

Superior al Procurorilor apreciază ca fiind de o importanță majoră existența unui 

cadru normativ raportat la cerințele de calitate a legii, astfel încât toate domeniile 

reglementate să fie dezvoltate într-o manieră clară și previzibilă.  

Pentru transpunerea în practică a acestor principii, Consiliul Superior al 

Procurorilor a constatat necesitatea operării modificărilor relevante în Regulamentul 

privind modul de organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate, conținutul căruia 

urmează a fi actualizat în corespundere cu schimbările introduse de legiuitor la art.251 

din Legea nr.3/2016.  
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Astfel, prin modificările propuse la pct.2 din Regulament, se urmărește, pe de o 

parte, introducerea unor limite temporale concrete pentru inițierea concursului în 

speță și, pe de altă parte, stabilirea, într-un mod explicit, că Consiliul Superior al 

Procurorilor va selecta candidatul pentru funcția de procuror-șef al procuraturii 

specializate din rândul candidaților eligibili pentru funcția respectivă, care au trecut 

testul de eligibilitate de la etapa de preselecție. 

Amendamentele ce vizează punctele 14, 15 și introducerea pct.151 în 

Regulament, se deduc din necesitatea concretizării caracterului ad-hoc al comisiei 

speciale instituite, precum și al calificărilor profesionale pe care urmează să le dețină 

persoanele propuse în calitate de membru al comisiei în speță, astfel după cum este 

prevăzut în alin.(7) al art.251 din Legea nr.3/2016. 

Prin modificările aferente punctelor 20-37 din Regulament, se vor înlătura 

disonanțele dintre reglementările normative instituționale în raport cu prevederile 

alin.(8) al art.251 din Legea nr.3/2016, pe dimensiunea atribuțiilor comisiei speciale 

la etapa de preselecție, fiind cristalizate acțiunile specifice organizării și desfășurării 

preselecției, precum și calculării rezultatelor după finalizarea acesteia. 

În același timp, intervențiile realizate la punctele 39-57 din Regulament, se 

justifică din perspectiva racordării la dispozițiile alineatelor (10), (11) și (13) din 

art.251 din Legea nr.3/2016, care determină atât competențele comisiei speciale în 

cadrul procedurii de selecție, cât și pe cele ale Consiliului Superior al Procurorilor. 

 Adițional, proiectul de modificare analizat garantează unitatea de 

terminologie, astfel încât textul Regulamentului să corespundă principiului coerenței 

normelor juridice. 

Din perspectiva exigențelor normative, se reține că potrivit competențelor 

stabilite în art.251 alin.(3), art.70 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3/2016, Consiliul 

Superior al Procurorilor elaborează și aprobă regulamentele privind activitatea sa, 

privind funcționarea colegiilor sale și alte regulamente care îl vizează, inclusiv, 

aprobă regulamentul în baza căruia se organizează și desfășoară concursul public 

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

Pornind de la raționamentele descrise supra, Consiliul Superior al Procurorilor, 

în rezultatul dezbaterilor privind actele instituționale cu caracter normativ, care 

urmează a fi amendate în vederea actualizării și alinierii acestora la prevederile Legii 

nr.3/2016, a concluzionat asupra conținutului modificărilor pentru Regulamentul 

privind modul de organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea 

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

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-16/2022 din 04.02.2022, în 

redacția reflectată în anexă, parte-integrantă a hotărârii emise. 

În considerarea celor expuse și în temeiul art.251 alin.(3), art.70 alin.(1) lit.a) 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 modificarea 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, potrivit proiectului de modificare din 26 aprilie 2022 din anexă, parte-

integrantă a hotărârii emise. 
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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 absentă 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


