
H O T Ă R Â R E A nr.12-284 /15 
cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul 

 pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Edineţ 
 

17 decembrie 2015                                 mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concursul pentru 
suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Edineţ şi audiind informaţia dlui Mircea 
Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor-  

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârea nr.12-255/15 din 12.11.2015 Consiliul Superior al Procurorilor a  anunţat 

concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Edineţ. 
La concurs au aplicat domnii Ion Chistruga, procurorul interimar al raionului Edineţ; 

Leonid Gagiu, procuror în procuratura mun.Bălţi; Adrian Bordianu, procurorul interimar al 
raionului Sîngerei.   

Analizând dosarele candidaților, Consiliul reţine că toţi titularii care au aplicat şi au 
susţinut cererile de participare la concurs întrunesc condiţiile articolului 36 alin.(3) din Legea cu 
privire la Procuratură.   

Candidații urmează să susțină probele de concurs, din care motiv materialele în privinţa 
acestora se vor expedia Colegiului de calificare, pentru organizarea evaluării. 
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare în baza art.8 din Legea nr.271 din 
18.12.2008, s-a constatat că titularul Leonid Gagiu a fost verificat de autoritatea abilitată, asupra 
compatibilităţii acestuia cu funcţia de procuror conducător Consiliul urmând sa se pronunțe în 
cadrul următoarei etape de concurs.  
           În ședința Consiliului s-a stabilit că Ion Chistruga şi Adrian Bordianu urmează a fi 
verificați în baza art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008. Ambii candidați au dat acordul pentru 
efectuarea verificării de către autoritatea abilitată.       

În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f), art.93 alin.(2) din Legea cu 
privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A admite cererile candidaților Ion Chistruga, Leonid Gagiu şi Adrian Bordianu privind 

participarea la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Edineţ. 
2. A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaților Ion Chistruga, 

Leonid Gagiu şi Adrian Bordianu, pentru organizarea evaluării.  
3. A iniţia verificarea candidaților Ion Chistruga și Adrian Bordianu în temeiul art.8 din 

Legea nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice. 
4.Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                       Mircea Roşioru 


