
HOTĂRÂREA nr.2-3d-129/11 
cu privire la  desemnarea câştigătorilor concursului anunţat pentru ocuparea 

funcţiilor vacante de procuror conducător în procuratura Anticorupţie 
 

17 mai 2011                                                                                                   mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatul concursului anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de 
procuror, şef adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale în CCCEC; procuror, şef  şi 
procuror, şef adjunct al secţiei prevenirea şi combaterea corupţiei şi  spălării banilor în 
procuratura Anticorupţie, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor,                        

C O N S T A T Ă: 
 
Conform hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-409/10 din 28.10.2010 

a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror şef şi procuror, şef-
adjunct al secţiei conducere a urmăririi penale în CCCEC; procuror şef şi procuror şef –
adjunct al secţiei prevenire  şi combaterea corupţiei şi spălării banilor. 
 Pe parcurs au depus cereri de participare la concurs Ruslan Botnaru, procuror în 
procuratura Anticorupţie; Eduard Varzar, procuror, şef-interimar al  secţiei prevenirea şi 
combaterea corupţiei şi spălării banilor a procuraturii Anticorupţie; Vsevolod Ivanov, 
procuror, şef-adjunct-interimar al  secţiei prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării 
banilor a procuraturii Anticorupţie; Andrei Balan, procuror în procuratura Anticorupţie. 
          Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, consiliul a iniţiat verificarea candidaţilor menţionaţi. Rezultatele controlului, 
efectuat de organul abilitat, au fost aduse la cunoştinţa acestora. Avizele  consultative nu au 
fost contestate. 
 Pretendenţii la funcţiile vacante anunţate au susţinut cererile de participare la 
concurs. În rezultatul verificărilor nu au fost stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru 
ocuparea posturilor solicitate, aceştea fiind compatibili pentru exercitarea funcţiilor de 
procurori-conducători. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.109 din 24.12.2010, validată prin 
hotărârea CSP nr. 2-3d-20/11 din 01.02.2011, candidatul la funcţia vacantă de procuror, şef 
al secţiei prevenire şi combaterea corupţiei şi spălării banilor din cadrul procuraturii 
Anticorupţie, Eduard Varzar a promovat examenul de capacitate cu media generală 8,21. 

Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.110 din 24.12.2010, validată prin 
hotărârea CSP nr. 2-3d-20/11 din 01.02.2011, candidaţii la funcţia vacantă de procuror, şef-
adjunct al secţiei prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor din cadrul 
procuraturii Anticorupţie, Vsevolod Ivanov şi Andrei Balan au promovat examenul de 
capacitate, respectiv cu media generală   8,18  şi  7,96.   
          Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.108 din 24.12.2010, validată prin 
hotărârea CSP nr. 2-3d-20/11 din 01.02.2011, candidatul la funcţia vacantă de şef - adjunct 
al secţiei conducere a urmăririi penale în CCCEC, procuratura Anticorupţie, Ruslan Botnaru 
a promovat examenul de capacitate cu media generală – 8,4. 

Totodată, în şedinţa din 17.05.2011 Consiliul Superior al Procurorilor a reţinut că la 
data de 15.04.2011 Colegiul disciplinar i-a aplicat procurorului în procuratura Anticorupţie, 
Ruslan Botnaru, sancţiunea disciplinară - retrogradare în grad de clasificare, pentru 



încălcarea prevederilor art. 54 lit.a) şi b)  din Legea cu privire la Procuratură, pct.5, lit.a), b), 
d), 7 şi 8 lit.a), b), c), d), f), l), s) din Codul de etică al procurorului.  

Procurorul Ruslan Botnaru a contestat  la Consiliul Superior al Procurorilor  
hotărârea Colegiului disciplinar  din 15.04.2011, solicitând  casarea hotărârii menţionate, cu 
aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai blânde. 

Consiliul Superior al Procurorilor a examinat în şedinţa din 17.05.2011 contestaţia 
împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011, adoptată în privinţa dlui Botnaru, 
şi a decis admiterea acesteia, modificarea hotărârii Colegiului disciplinar, cu adoptarea unei 
noi hotărâri de aplicare a sancţiunii disciplinare – avertisment.(Hotărârea nr. 2-3d-110/11). 

Potrivit prevederilor art.58 al.(6) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul 
căruia i s-a aplicat o sancţiune disciplinară nu poate fi promovat în serviciu, pentru care 
motiv, consiliul a decis respingerea candidaturii dlui Ruslan Botnaru de numire în funcţia 
de  procuror, şef –adjunct al secţiei conducerea urmăririi penale în CCCEC a procuraturii 
Anticorupţie.  

În rezultatul votului, Consiliul Superior al Procurorilor a propus candidatura dlui 
Eduard Varzar pentru numirea în funcţia de procuror, şef al secţiei prevenirea şi combaterea  
corupţiei şi spălării banilor a procuraturii Anticorupţie şi candidatura dlui Vsevolod Ivanov 
pentru numirea în funcţia de procuror, şef-adjunct al secţiei prevenirea şi combaterea  
corupţiei şi spălării banilor a procuraturii Anticorupţie. 

Conform art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la 
funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1) şi (3), art.40 alin.(4), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) 
din Legea cu privire la Procuratură, -  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A lua act de avizele consultative ale organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibili titularii Eduard Varzar, Vsevolod Ivanov,  Andrei 

Balan pentru ocuparea funcţiei de procuror conducător. 
A propune Procurorului General numirea dlui Eduard Varzar în funcţia de procuror, 

şef al secţiei prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor a procuraturii 
Anticorupţie. 

A propune Procurorului General numirea dlui Vsevolod Ivanov în funcţia de 
procuror, şef-adjunct al secţiei prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor a 
procuraturii Anticorupţie. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor               Iurie Garaba 
 


