
HOTĂRÂREA nr.12-81/16 
cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea unei funcţii 

vacante (provizoriu) de procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chișinău 
 

18 martie 2016                                                                                                            mun.Chişinău 
 
          Examinând cererile cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante 
(provizoriu) de procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chișinău, audiind informaţia dlui 
Vasili Stoinov, Consiliul Superior al Procurorilor,– 

 
C O N S T A T Ă: 

 

Prin hotărârea nr.12-256/15 din 12.11.2015, Consiliul Superior al Procurorilor a  anunţat 
concurs pentru suplinirea funcţiei vacante (provizoriu) de procuror în procuratura sect.Botanica, 
mun.Chișinău. 

La concurs au aplicat avocatul Veaceslav Cujbă şi ofiţerii de urmărire penală Vitalie 
Chişcă şi Maria Roşca. 

Prin hotărîrea nr.12-301/15 din 17.12.2015 cererea de admitere în concurs a candidatei 
Maria Roşca a fost respinsă, pe motivul că candidata nu întrunea condițiile art.37 alin.(2) din 
Legea cu privire la Procuratură. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.844 din 12.01.2016, validată la 22.01.2016, 
candidatul Vitalie Chişcă a susţinut examenul de capacitate obținînd media - 7,25, iar 
contracandidatul acestuia Veaceslav Cujbă a susținut proba scrisă pe nota 5,3,  fiind exclus din 
concurs. 

În rezultatul verificării candidatului Vitalie Chişcă în baza art.8 din Legea privind 
verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, nu au fost obţinute date cu privire la 
existenţa unor impedimente sau factori de risc pentru exercitarea de către acesta a funcţiei de 
procuror. 

Urmare a procedurii de votare, Consiliul a acceptat candidatura dlui Vitalie Chişcă, 
pentru numirea în funcţia provizorie de procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chișinău. 
 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.(1), art.38 alin.(4), art.40 alin.(4), art.48 alin.(1), art.82 
alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor - 

    
 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 A lua act de avizul consultativ al organului de verificare şi a-l considera compatibil pe 
titularul Vitalie Chişcă pentru ocuparea funcţiei de procuror. 

A propune Procurorului General – interimar candidatura dlui Vitalie Chişcă pentru a fi 
numit în funcţia vacantă (provizoriu) de procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chișinău. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                                     Mircea Roşioru 


