
HOTĂRÂREA nr.12-308/13 
cu privire la  desemnarea câştigătorilor concursului  pentru ocuparea funcţiilor 

vacante de procuror în procuratura raionului Dubăsari 
 

12 decembrie  2013                                                                mun. Chişinău 
 
          Examinând rezultatul concursului, anunţat  pentru ocuparea  funcţiilor vacante de 
procuror în procuratura raionului Dubăsari, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, 
Consiliul Superior al Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea nr.12-204/13 din 22.08.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a  
anunţat concursuri pentru  suplinirea a două funcţii vacante de procuror în procuratura 
raionului Dubăsari. 

La şedinţa din 8 octombrie 2013 consiliul a admis cererile concurenţilor Moisei 
Lepădatu, Corneliu Moraru, Viorel Burlacu şi Vitalie Gherb, care  au aplicat la concurs 
în condițiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură (hotărârea nr.12-235/13). 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.402 din 18.10.2013, validată la 
şedinţa consiliului din 19.11.2013 candidaţii Moisei Lepădatu, Vitalie Gherb şi 
Corneliu Morari  au promovat examenul de capacitate, acumulând respectiv mediile: M. 
Lepădatu-8,25, V.Gherb – 7,51, C.Morari – 6,53. Concurentul Viorel Burlacu nu a 
promovat examenul de capacitate. 

În temeiul art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, concurenţii au fost verificaţi de organul abilitat.   

La 12.12.13 candidatul Moisei Lepădatu a înaintat o cerere, prin care a solicitat 
amânarea examinării chestiunii cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pe 
motiv că este internat în spital şi doreşte să participe personal la şedinţa consiliului. 
Totodată, solicită efectuarea unui control suplimentar referitor la compatibilitatea sa cu 
funcţia de procuror. 

Examinând cererea suplimentară a dlui Lepădatu, consiliul reţine că la 11.12.13 
dl Moisei Lepădatu a fost invitat prin telefon să participe la şedinţa consiliului din 
12.12.13, fiind informat despre faptul că va fi examinată chestiunea cu privire la 
desemnarea câştigătorilor concursurilor anunţate anterior pentru ocuparea posturilor 
vacante. Se reţine că dumnealui a confirmat prezenţa la şedinţa consiliului, fără a 
informa secretariatul despre faptul că este în imposibilitate de a se prezenta sau este 
bolnav. Mai mult, pe 12.12.13 el s-a prezentat personal la Procuratura Generală unde a 
făcut cunoştinţă cu avizul consultativ al SIS referitor la compatibilitatea sa cu funcţia de 
procuror. 

În circumstanţele menţionate, consiliul stabileşte că chestiunea cu privire la 
desemnarea câştigătorilor concursului poate fi examinată în absenţa candidatului Moisei 
Lepădatu, iar cerinţa referitor la efectuarea unui control suplimentar privind 
compatibilitatea sa cu funcţia de procuror urmează să fie acceptată conform art.14 
alin.(2) din Legea nr.271 din 18.12.2008 şi expediată SIS pentru verificări suplimentare. 

În contextul celor evocate, ţinând cont de dosarele concurenţilor, rezultatele 
evaluărilor, consiliul  a acceptat, cu majoritate de voturi, candidaturile titularilor Vitalie 



Gherb şi Corneliu Moraru pentru numirea în funcţiile de procuror în procuratura 
raionului Dubăsari.  

În temeiul art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la 
funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), art.37 alin.(2), art.38, art.39, 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 respinge cererea dlui Moisei Lepădatu cu privire la amânarea examinării 
chestiunii despre desemnarea câştigătorului concursului anunţat pentru ocuparea 
funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Dubăsari, ca nefondată. 

A lua act de solicitarea dlui Moisei Lepădatu cu privire la  iniţierea unei verificări 
suplimentare în privinţa sa şi expedierea cererii către SIS pentru examinare conform 
competenţei. 

A lua act de avizele consultative ale organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibili titularii Corneliu Moraru, Vitalie Gherb pentru 

ocuparea funcţiei de procuror. 
A propune Procurorului General numirea dlor Corneliu Moraru şi Vitalie Gherb 

în funcţia de procurori în procuratura raionului Dubăsari. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                       Iurie Garaba 

 
 


