
 
HOTĂRÂREA nr.12-37/13 

cu privire la desemnarea câştigătorului concursului  pentru ocuparea funcţiei 
vacante de procuror al r-lui Orhei 

 
19 februarie  2013                                                           mun. Chişinău 
 
          Examinând rezultatul concursului,  anunţat  pentru ocuparea  funcţiei vacante  de procuror al 
r-lui Orhei, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor – 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Conform hotărârii nr.12-258/12 din 30.10.2012  Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al r-lui Orhei. 

Pe parcurs, pentru ocuparea funcției vacante la concurs au aplicat procurorii Octavian 
Lazarev, Sergiu Bodorin, Grigore Botnaru, Oleg Gîrbu, Ruslan Botnaru, toți candidații întrunind 
condițiile prevăzute la art.36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.   

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.44 din 08.09.2010 candidatul Octavian Lazarev 
a promovat examenul de capacitate, acumulînd media 9,16. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.240 din 18.05.2012, titularul Sergiu Bodorin  
a promovat examenul de capacitate acumulînd media generală 8,9. 

Dl Grigore Botnaru, susținînd examenul de capacitate, a acumulat media generală 8,81 
(hotărârea colegiului nr.220 din 02.12.2011). 

Candidatul Oleg Gîrbu a promovat examenul de capacitate cu media 8,66 (hotărârea 
colegiului nr.257 din 05.10.2012). 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.108 din 24.12.2010, dl Ruslan Botnaru a 
promovat examenul de capacitate cu media generală 8,4. 

Anterior, concurenții Octavian Lazarev, Sergiu Bodorin, Grigore Botnaru au fost verificați 
conform procedurii stabilite de Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, nr.271 din 18.12.2008, iar consiliul a constatat compatibilitatea candidaților la funcția 
vacantă. 
 În privința titularilor Oleg Gîrbu  și Ruslan Botnaru consiliul a inițiat verificarea în aceleași 
condiții. În rezultatul controlului n-au fost stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru exercitarea de 
către aceștea a funcției de procuror conducător.  

Analizând dosarele concurenților, Consiliul Superior al Procurorilor a propus cu 7 voturi 
pentru candidatura procurorului Sergiu Bodorin pentru numirea în funcţia de procuror al r-lui 
Orhei. 

În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi 
a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1) și alin.(3), art.38, art.39, art.82 alin.(1) lit.c), 
art. 84 lit. f), art.93 din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A lua act de avizele consultative ale organului abilitat. 
A considera ca fiind compatibili titularii Oleg Gîrbu și Ruslan Botnaru cu funcția solicitată. 
A propune Procurorului General numirea procurorului Sergiu Bodorin  în funcţia de 

procuror al r-lui Orhei. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                              Iurie Garaba 


