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H O T Ă R Â R E A nr.1-79/2022 

cu privire la constituirea Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția 

de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție 

 

26 aprilie 2022                                                                                 municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul referitor la constituirea Comisiei speciale de preselecție a 

candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție și audiind informația 

prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

 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. 

Exercițiul de referință derivă din amendamentele operate prin Legea nr.11/2022 

pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, prin care au fost instituite 

noi reguli de desfășurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de 

procuror-șef al procuraturii specializate. 

Din perspectiva cadrului normativ relevant, Consiliul Superior al Procurorilor 

reține prevederile art.251 alin.(2) din Legea nr.3/2016, care stabilesc că, candidatul la 

funcția de procuror-șef al procuraturii specializate este selectat prin concurs public, 

cuprinzând următoarele etape: 

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

Superior al Procurorilor; 

b) selecția candidatului pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate 

de către Consiliul Superior al Procurorilor din rândul candidaților eligibili. 

Totodată, menționăm că potrivit alineatului (4) al aceluiași articol, concursul pentru 

funcția de procuror-șef al procuraturii specializate se inițiază de către Consiliul Superior 

al Procurorilor în termen de cel mult 15 zile din momentul intervenirii vacanței funcției. 

Concursul se desfășoară potrivit unor criterii obiective, bazate pe merit, ținându-se cont 

de integritatea și capacitățile manageriale ale candidaților. 

Respectiv, urmând reglementările legale expuse supra, prin Hotărârea nr.1-25/2022 

din 04.02.2022, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs pentru selectarea 

candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

 Subsidiar, în termenul indicat în pct.16 din Regulamentul privind modul de 

organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la funcția de 

procuror-șef al procuraturii specializate (3 zile lucrătoare de la inițierea concursului) 

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a solicitat instituțiilor competente 

desemnarea membrilor în componența Comisiei speciale de preselecție a candidaților la 

funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

În egală măsură, notăm dispozițiile art.251 alin.(7) din Legea nr.3/2016, conform 

cărora preselecția candidaților la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate se 

efectuează de către o comisie specială instituită ad-hoc de Consiliul Superior al 

Procurorilor, compusă din 5 membri după cum urmează: unul este propus de către 

Președintele Republicii Moldova, unul de către Ministerul Justiției și 3 de către Consiliul 
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Superior al Procurorilor. Calitatea de membru al comisiei speciale poate fi deținută de 

persoane care dispun de calificare în domeniul dreptului, au experiență profesională de 

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

de o reputație ireproșabilă. Cel puțin 3 membri ai comisiei speciale vor fi experți 

recunoscuți, având o vastă experiență în domeniul activității procuraturii specializate, 

prevenirii și combaterii corupției și crimelor organizate, inclusiv peste hotare. Cel puțin 

un membru al comisiei speciale va fi un reprezentant al societății civile cu experiență în 

domeniul combaterii corupției și/sau a crimelor organizate, după caz. 

Astfel, în considerarea cadrului normativ relevant speței, Consiliul Superior al 

Procurorilor a soluționat, prin Hotărârea nr.1-78/2022 din 26 aprilie 2022, aspectele în 

partea ce vizează identificarea a trei candidați pentru a fi înaintați în calitate de membri în 

componența Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii Anticorupție și a propus candidaturile domnului Aivars Ostapko, domnului 

Kevin Lanigan și a doamnei Mariana Gornea ca fiind corespunzătoare cerințelor 

caracteristice nominalizării în componența Comisiei de referință.  

În cadrul ședinței din 26.04.2022, Consiliul Superior al Procurorilor a făcut publice 

candidaturile propuse de instituțiile competente de desemnarea membrilor în componența 

Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

Anticorupție, stabilite la art.251 alin.(7) din Legea nr.3/2016, după cum urmează: 

- Iulian Groza, expert în politică externă și politică europeană, director executiv al 

Institutului pentru Politici și Reforme Europene, propus de Președintele Republicii 

Moldova. Adițional, se menționează că prin scrisoarea Președintelui Republicii Moldova 

din 17.02.2022, în calitate de membru în Comisia în speță, a fost propus domnul Ruslan 

Ryaboshapka, candidatură care a fost retrasă, având în vedere situația politică și de 

securitate din Ucraina; 

- doamna Laura Ștefan, expert anticorupție din România, coordonatorul 

activităților anticorupție în cadrul Asociației „Expert-Forum” din România, propusă de 

Ministerul Justiției; 

- domnul Aivars Ostapko, domnul Kevin Lanigan și a doamna Mariana Gornea, 

propuși de Consiliul Superior al Procurorilor. 

Ținând cont de raționamentele care au generat acest exercițiu de referință, în 

rezultatul deliberării și exprimării votului de către membrii prezenți în ședință, Consiliul 

Superior al Procurorilor decide constituirea Comisiei speciale de preselecție a candidaților 

la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție în componența nominalizată.  

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art. 251 alin. 

alin. (1), (3) și (4), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Regulamentul 

privind procedura de evaluare a performanțelor Procurorului General, aprobat prin 

Hotărârea nr.1-148/2021 din 22.11.2021, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. Se constituie Comisia specială de preselecție a candidaților la funcția de 

procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, în următoarea componență: 

1) Iulian Groza; 

2) Laura Ștefan; 

3) Aivars Ostapko; 
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4) Kevin Lanigan; 

5) Mariana Gornea; 

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, 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 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 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                    semnat                                  Angela MOTUZOC 


