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H O T Ă R Â R EA nr.1-93/2022 

cu privire la examinarea admisibilității procedurilor la etapa preselecției 

candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție 

 

30 mai 2022                                                    municipiul Chișinău  

 

Examinând în ședință extraordinară subiectul cu privire la examinarea 

admisibilității procedurilor la etapa preselecției candidaților la funcția de procuror-șef 

al Procuraturii Anticorupție, audiind informația prezentată de către domnii Eduard 

Varzar și Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 25.05.2022 Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a înregistrat 

decizia nr.4 din 18.05.2022 a Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția 

de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

Potrivit deciziei în speță, în temeiul pct.34 și pct.36 din Regulamentul privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului 

la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate1 (în continuare – Regulament), 

Comisia specială a decis preselectarea doamnei Veronica Dragalin în calitate de 

candidată în cadrul concursului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție 

și a remis Consiliului Superior al Procurorilor decizia, însoțită de procesul-verbal al 

ședinței din 18.05.2022, fișele de evaluare individuale și fișa de totalizare. 

Totodată, în vederea respectării termenului prevăzut la pct.45 alineatul 1 din 

Regulament, suplimentar, la data de 27.05.2022, membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor le-au fost prezentate materialele acumulate aferent etapei de preselecție a 

candidaților în cadrul concursului la funcția de procuror-șef al Procuratura 

Anticorupție, inclusiv și dosarele de concurs ale candidaților Adrian Bordianu, 

Octavian Iachimovschi, Victor Brînza și Oleg Potîrniche. 

 Din perspectiva cadrului normativ relevant, Consiliul Superior al Procurorilor 

reține prevederile art.251 alin.(10) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, care 

stabilesc că Consiliul Superior al Procurorilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

recepționării hotărârii comisiei speciale, însoțită de dosarele candidaților și de fișele de 

evaluare, analizează dosarele, intervievează candidații admiși la concurs și adoptă 

hotărârea de înaintare a candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii 

specializate din rândul candidaților admiși la concurs, selectați de comisia specială, 

sau, după caz, de restituire a hotărârii comisiei speciale privind rezultatul concursului 

în condițiile alin.(11). Intervievarea are loc în ședință publică. 

Astfel, din conținutul articolului precitat, deducem rolul esențial al Consiliului 

Superior al Procurorilor în procesul de selectare a candidatului la funcția de procuror-

șef al procuraturii specializate, atribuit în virtutea exercitării mandatului său 

constituțional. 

Pe această dimensiune, prezintă importanță consemnările expuse în nota 

informativă a Legii nr.11/2022 pentru modificarea Legii nr.3/2016, prin care a fost 

instituit mecanismul de selectarea candidatului  la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate, și anume: „[...] având la baza hotărârea Comisiei speciale 

privind rezultatul concursului, CSP la fel este în drept să-și facă propria evaluare și 

 
1 Aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-16/2022 din 04.02.2022 
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analiza dosarelor și, respectiv, să selecteze candidatul care urmează a fi înaintat 

Procurorului General spre numire. În acest sens, CSP examinează dosarele candidaților 

și fișele de evaluare completate de membrii Comisiei speciale, analizează dosarele  şi 

intervievează candidații admiși la concurs și adoptă hotărârea de înaintare a 

candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate din rândul 

candidaților admiși  la concurs selectați de Comisia specială. Astfel, CSP este în drept 

să selecteze orice candidat admis la concurs, chiar dacă acesta nu a fost desemnat 

învingătorul concursului de către Comisia specială. În cazul de față, Comisia specială 

vine să faciliteze lucrul Consiliului în sensul examinării dosarelor înaintate pentru a fi 

admiși la concurs, în vederea admiterii la concurs a candidaților care întrunesc 

condițiile specificate de lege, precum și în scopul întocmirii unei fișe de evaluare cu 

privire la fiecare candidat admis la concurs, care servește ca un element de 

recomandare pentru Consiliu. Or, este important ca CSP să dețină în continuare rolul 

de bază/central  în procesul de selectare a candidaților la funcția de procuror, asigurând 

astfel respectarea rolului constituțional al Consiliului specificat la art.125 alin.(3) și 

art.1251 alin.(3) din Constituție”. 

Aceiași optică este reflectată în §81 din Hotărârea Curții Constituționale 

nr.13/2020, potrivit căruia: „[...] Atât timp cât Consiliul nu poate selecta o candidatură 

din afara listei de candidați preselectați de Comisie, se poate afirma că aceasta din urmă 

intervine substanțial în mandatul constituțional al Consiliului Superior al Procurorilor. 

În viziunea Comisiei de la Veneția, Constituția abilitează Parlamentul să definească, 

printr-o lege, procedurile generale care trebuie urmate de Consiliul Superior al 

Procurorilor. Pe de altă parte, Consiliul Superior al Procurorilor are un rol 

constituțional care nu trebuie uzurpat de către Parlament – este rolul formării unei liste 

și al selectării unui candidat care să-i fie propus Președintelui Republicii pentru numire. 

Consiliul ar trebui să urmeze legea, iar legislatorul ar trebui să nu-și depășească 

competența de legiferare pentru a împiedica Consiliul Superior al Procurorilor să-și 

exercite mandatul constituțional (Opinia amicus curiae nr.972/2019 despre 

amendamentele la Legea cu privire la Procuratură (CDL-AD(2019)034), § 39).”2 

Dispoziții legale au fost dezvoltate în pct.45 și pct.46 din Regulament, potrivit 

cărora în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării hotărârii Comisiei speciale, 

Consiliul Superior al Procurorilor, analizează dosarele și verifică respectarea 

procedurii legale.  

În cazul în care este respectată procedura legală, Consiliul adoptă o hotărâre 

privind admisibilitatea preselecției candidaților și informează candidații, personal, prin 

telefon sau email despre data, ora și locul desfășurării etapei interviului. Informația 

relevantă privind desfășurarea interviului se plasează pe pagina web oficială a 

Consiliului Superior al Procurorilor imediat după adoptarea hotărârii în acest sens.  

În cazul respectării procedurii legale, Consiliul, în termen de 8 zile lucrătoare de 

la data adoptării hotărârii privind admisibilitatea preselecției candidaților, 

intervievează candidații admiși la concurs și adoptă hotărârea de înaintare a 

candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate din rândul 

candidaților admiși la concurs de către Comisia specială. 

 
2 Hotărârea Curții Constituționale nr.13/2020 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 

februarie 2016 cu privire la Procuratură, a Hotărârii Parlamentului nr. 101 din 30 iulie 2019 privind înaintarea candidaturii 

la funcția de Procuror General interimar al Republicii Moldova și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1232-

VIII din 31 iulie 2019 privind desemnarea domnului Dumitru Robu în funcția de Procuror General interimar (sesizarea 

nr. 168a/2019) 
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În cazul în care se atestă încălcări ale procedurii legale, printr-o hotărâre 

motivată, care se plasează pe pagina sa web oficială, Consiliul Superior al Procurorilor 

restituie Comisiei speciale dosarele de concurs ale candidaților și hotărârea acesteia 

privind rezultatul concursului. 

În egală măsură, se rețin dispozițiile pct.pct.39-41 și 44 din Regulament, care 

statuează că selecția candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate 

din rândul candidaților eligibili, este etapa finală organizată și realizată de Consiliul 

Superior al Procurorilor în concursul public de numirea procurorului-șef al procuraturii 

specializate, în corespundere cu prevederile art.251 din Legea nr.3/2016. 

Scopul etapei de selecție constă în nominalizarea candidatului care să fie propus 

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

specializate. 

Selecția organizată de Consiliu constă în examinarea dosarelor candidaților, a 

hotărârii Comisiei speciale privind rezultatul concursului și fișele de evaluare, 

întocmite de aceasta, interviul și evaluarea rezultatelor și nominalizarea candidatului 

care să fie propus pentru numirea în funcția de procuror-șef al procuraturii specializate. 

În cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din data de 30.05.2022 au 

fost analizate dosarele de concurs ale candidaților, prin prisma respectării procedurilor 

legale, aferente etapei de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii Anticorupție. 

Ținând cont de raționamentele de drept și de fapt care au generat acest exercițiu 

de referință, în rezultatul deliberării și exprimării votului de către membrii prezenți în 

ședință, Consiliul Superior al Procurorilor ia act de dosarele candidaților Victor Brînză, 

Octavian Iachimovschi, Adrian Bordianu și Veronica Dragalin, admiși în concursul la 

funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție și constată eligibilitatea 

procedurilor de preselecție a candidaților nominalizați. 

În aceeași ordine de idei, având în vedere dispozițiile art.251 alin.(10) din Legea 

nr.3/2016, referitor la data limită de desfășurare a probei interviului, Consiliul Superior 

al Procurorilor a convenit asupra zilei de 7 iunie 2022 pentru intervievarea candidaților 

la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

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

alin.(10) și art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.pct.39-46 din 

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, 

Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. A lua act de dosarele candidaților admiși în concursul la funcția de procuror-

șef al Procuraturii Anticorupție. 

2. A constata eligibilitatea procedurilor de preselecție a candidaților la funcția 

de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

3. A stabili data desfășurării interviului în cadrul procedurii de selecție a 

candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție – 07.06.2022. 

4. A publica informația cu privire la desfășurarea interviului pe pagina web 

oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriile -  Concursul 

pentru funcția de procuror și Anunțuri. 
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5. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri.  

6. 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 

opinie separată 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR                      semnat 

opinie separată 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                         semnat                               Angela MOTUZOC  

opinie separată 

  

  


