
HOTĂRÂREA nr. 2-1/2022 

cu privire la recepționarea cererilor depuse în cadrul concursurilor anunțate prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 1-120/2021 din 30.09.2021 

 

4 februarie 2022                                                                              municipiul Chișinău                                                                                         

 

Examinând chestiunea cu privire la recepționarea dosarelor depuse în cadrul 

concursurilor anunțate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 1-

120/2021 din 30.09.2021, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă : 

 

Prin dispozitivul Hotărârii nr.1-141/2021 din 11.11.2021 Consiliul  Superior al 

Procurorilor a remis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor materialele în 

privința a 31 de  candidați la funcția de procuror și procuror conducător, înregistrate la 

secretariatul Colegiului pe data de 15.11.2021. 

Potrivit prevederilor pct. 4.2 din Regulamentul Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor, Colegiul 

examinează materialele prezentate de către Aparatul Consiliului în termen de cel mult 3 

luni. 

Pentru realizarea atribuțiilor sale de bază Colegiul reține că prin Hotărârea nr. 1-

165/2021 din 28.12.2021 Consiliului Superior al Procurorilor a constatat încetarea 

calității de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor a domnului Igor 

Popa.  

În egală măsură, se reține că prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr. 1-3/2022 din 26.01.2022, domnul Eduard Bulat, Adjunct al Procurorului General 

interimar, a fost desemnat în calitate de membru al Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor, pe perioada rămasă a mandatului. 

Drept consecință, în perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022 Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor a fost nefuncțional. 

Examinând în ședința din 04.02.2022 subiectul cu referire la demararea 

procedurilor de selecție a celor 31 de candidați la funcțiile de procuror conducător, în 

contextul Hotărârii Consiliului  Superior al Procurorilor nr.1-141/2021 din 11.11.2021, 

membrii colegiului s-au expus asupra necesității respectării termenului de 3 luni 

(termen de decădere) prevăzut în Regulamentul menționat.  

Astfel, luând în considerare că pentru organizarea procedurii de evaluare a  31 de 

candidați (întocmirea spețelor, notificarea procurorilor, etc.) sunt necesare 3-4 zile, s-a 

concluzionat că există riscul de a încălca termenul, având în vedere că majoritatea 

membrilor sunt antrenați in varii activități, inclusiv didactice și științifice, care nu pot fi 

amânate. 

Din aceste considerente, pentru a asigura o prestație calitativa a  exercițiului de  

selecție, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor decide ca fiind necesară 

restituirea Consiliului Superior al Procurorilor materialele în privința a 31 de  candidați 

la funcția de procuror conducător, în cadrul concursului anunțat prin Hotărârea 1-

120/2021 din 30.09.2021.   

În temeiul celor expuse, conform prevederilor art.85 din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, punctelor 5.1 - 5.6 din Regulamentul cu privire la Colegiul 

pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor, 



aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 23.02.2017, 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A restitui Consiliului Superior al Procurorilor cererile și dosarele de participare 

la concursul anunțat prin Hotărârea 1-120/2021 din 30.09.2021 ale următorilor 

procurori: Alexandr Corețchi, Dumitru Barbaroș, Vladislav Harti, Aurel Burlacu, 

Vladislav Guțan, Igor Eșanu, Gheorghe Mihăilă, Igor Demciucin, Angela Pleșca, 

Octavian Lazarev, Octavian Pavlovschi, Artur Sîrcu, Veaceslav Toderiță, Evghenii 

Jomir, Vitalie Bișleaga, Valeriu Cîrlan, Natalia Livadaru, Aurelian Buzdugan, Igor 

Eșanu, Serghei Podrez, Olesea Vîrlan, Valeriu Chitoraga, Alexandru Sorocean, Lilian 

Corpaci, Eugeniu Manolachi, Vladimir Erhan, Ion Roșca, Alexandru Gordilă, Iurie 

Oboroceanu și Anatolie Maliuta,   

2. A solicita Consiliului Superior al Procurorilor inițierea repetată a etapei de 

recepționare a cererilor menționate, din motivele expuse în partea descriptivă a 

hotărârii.  

3. A transmite hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru informare. 

 

 

Membrii Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor  

 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Corneliu BRATUNOV  semnat 

2.  Serghei CEBOTARI semnat 

3.  Eduard BULAT semnat 

4.  Aurel BURLACU semnat 

5.  Aliona CHISARI-RURAK semnat 

6.  Alexandru MARIȚ semnat 

 

 

 

Președintele Colegiului pentru  

selecția și cariera procurorilor                        semnat                   Marcel DIMITRAȘ 


