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Anexa la Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor  

nr.1-77/2022 din 26.04.2022 

 

Proiect de modificare  

a Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului 

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

specializate (Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale), 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al  

Procurorilor nr.1-16/2022 din 04.02.2022 

 

A modifica Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului 

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

specializate (Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale), aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.1-16/2022 din 04.02.2022, după cum urmează: 

1. La pct.2: 

după cuvintele „Consiliul Superior al Procurorilor” se completează cu textul „ , în 

termen de cel mult 15 zile din momentul intervenirii vacanței funcției.” 

lit.b) va avea următorul cuprins: 

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

de către Consiliul Superior al Procurorilor din rândul candidaților eligibili.” 

2. La pct.14 după cuvântul „instituită” se completează cu cuvintele „ad-hoc” 

3. Pct.15 se abrogă. 

4. Se completează cu pct.151 cu următorul cuprins: 

„151. 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.”  

5. La pct.16, prima propoziție și cuvintele „și a psihologului” se exclud. 

6. Pct.17 va avea următorul cuprins: 

„17. În termen de 10 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a dosarelor, 

comisia specială organizează și desfășoară preselecția candidaților, care cuprinde două 

etape.” 

7. Pct.20 va avea următorul cuprins: 

„20. În prima etapă, Comisia verifică, în ședință închisă îndeplinirea de către 

candidați a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.251  alin.(1) lit.a), b), d) și e) din 

Legea nr.3/2016.” 

8. Pct.21 va avea următorul cuprins: 
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„21. Candidații care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în pct.20 și 

cei care au depus, fără motive întemeiate, dosarul incomplet, potrivit art.251
 alin.(6) din 

Legea nr.3/2016, se exclud din preselecție prin decizia Comisiei speciale, adoptată cu 

votul majorității membrilor prezenți.” 

9. Pct.22 va avea următorul cuprins: 

„22. Lista nominală a candidaților admiși în etapa a doua se plasează pe pagina web 

a Consiliului Superior al Procurorilor, imediat după decizia privind admiterea acestora 

adoptată conform pct.20.” 

10.  La pct.24 cuvintele „examinării dosarelor” se substituie cu textul „adoptării 

deciziei privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate”. 

11. Pct.25 va avea următorul cuprins: 

„25. Etapa a doua, interviul, se desfășoară în scopul evaluării competențelor 

manageriale și profesionale corespunzătoare funcției de procuror-șef al procuraturii 

specializate, reputației ireproșabile și dacă în privința candidatului nu există suspiciuni 

rezonabile privind comiterea actelor de corupție, a actelor conexe acestora sau a faptelor 

coruptibile în sensul Legii integrității nr.82/2017. În cadrul interviului candidații răspund 

la întrebări și prezintă conceptul de management și dezvoltare instituțională propus.” 

12. Pct.27 se completează cu textul „ , imediat după încheierea ultimului interviu.” 

13. Pct. 28 va avea următorul cuprins: 

„28. Dacă este necesar, comisia specială este în drept să prelungească termenul de 

organizare și desfășurare a evaluării candidaților cu maximum 15 zile lucrătoare.” 

14.  La pct.30 textul „stabilite potrivit pct.28” se substituie cu textul „de eligibilitate 

prevăzute la art.251 alin.(1) lit.c), c1) și f) din Legea nr.3/2016.” 

15. Pct.33 va avea următorul cuprins: 

„33. Comisia specială decide întrunirea de către candidați a criteriilor prevăzute la 

art.251 alin.(1) lit.c), c1) și f) din Legea nr.3/2016 prin votul majorității membrilor. 

Candidații care nu îndeplinesc criteriile respective se exclud din preselecție. Fiecare 

membru al comisiei speciale completează o fișă de evaluare pentru fiecare candidat rămas 

în preselecție, acordând punctaj pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la art.251 alin.(1) 

lit.c) și c1) din Legea nr.3/2016. Punctajul final obținut de candidații eligibili, care 

reprezintă media punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, se consemnează 

într-o fișă de totalizare.” 

16. Pct.34 va avea următorul cuprins: 

„34. După finalizarea preselecției, comisia specială întocmește lista candidaților 

eligibili rămași în concursul de preselecție după ambele etape, precum și  fișa de totalizare. 

În baza acestei informații, Comisia specială adoptă o hotărâre cu privire la preselecție.” 

17.  La pct.35: 

în prima propoziție textul „cu privire la rezultatele preselecției” se substituie cu 

cuvintele „ Comisie speciale”; 

în ultima frază textul „cu privire la rezultatele concursului” se exclud, iar cuvântul 

„decizii” se substituie cu cuvântul „hotărâri”. 

18.  La pct.36: 

textul „cu privire la rezultatele preselecției” se exclude; 

textul „dosarele candidaților care au participat la preselecție, fișele de evaluare a 

candidaților” se substituie cu textul „lista candidaților eligibili rămași în concursul de 
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preselecție după ambele etape, împreună cu dosarele și fișele lor de evaluare și fișa de 

totalizare”. 

19.  Pct.37 se abrogă. 

20. La pct.39 după cuvintele „procuraturii specializate,” se completează cu 

cuvintele „din rândul candidaților eligibili”. 

21. La pct.44 cuvintele „cu privire la rezultatele preselecției” se substituie cu 

cuvintele „privind rezultatul concursului” 

22. Pct.45 va avea următorul cuprins: 

„45.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 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.” 

23. După pct.45 se completează cu pct.451 cu următorul cuprins: 

„451.  În urma examinării obiecțiilor Consiliului Superior al Procurorilor, comisia 

specială prezintă Consiliului Superior al Procurorilor o hotărâre motivată, care se face 

publică, cu privire la menținerea hotărârii inițiale privind rezultatul concursului sau prin 

care solicită demararea unui nou concurs. În cazul în care comisia specială își menține 

hotărârea inițială, iar Consiliul Superior al Procurorilor nu susține argumentele prezentate, 

precum și în cazul în care comisia solicită demararea unui nou concurs, Consiliul, printr-

o decizie motivată și publică, inițiază un concurs repetat.” 

24.  Pct. 46 va avea următorul cuprins: 

„46. 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.” 

25.  Pct.47 se abrogă. 

26. La pct.48 cuvintele „cu respectarea principiului transparenței” se substituie cu 

cuvintele „în ședință publică”. 

27. Pct. 57 va avea următorul cuprins: 

„57. Concursul repetat se desfășoară în condițiile art.251 alin.(1)–(11) din Legea 

nr.3/2016.” 

 

 


