
H O T Ă R Â R E A nr.12- 285/15 
cu privire la examinarea cererilor de participare la concursul 

 pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ialoveni 
 

17 decembrie 2015                              mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinînd cererea de abținere înaintată de dl Mircea Roșioru, inclusiv 
admisibilitatea cererilor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de 
procuror al raionului Ialoveni, şi audiind informaţia dlui Ruslan Popov, Consiliul 
Superior al Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 
 

Pînă la începerea procedurii de admisibilitate a cererilor de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Ialoveni, anunțat  prin hotărârea 
nr.12-255/15 din 12.11.2015, dl Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al 
Procurorilor, a înaintat o cerere de abținere de la participarea în toate etapele de 
desfășurare a concursului, pe motivul relației sale de rudenie spirituală cu candidatul la 
această funcție, procurorul Maxim Gropa. 

În conformitate cu prevederile art.92 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, 
membrul Consiliului Superior al Procurorilor nu poate participa la examinarea problemei 
și este obligat să declare autorecuzare dacă există circumstanțe care exclud participarea 
lui la examinare sau care ar trezi îndoieli cu privire la obiectivitatea lui. Aceleași 
reglementări sunt prevăzute și în pct.3.5 lit.a) al Regulamentului Consiliului Superior al 
Procurorilor.   

În conformitate cu prevederile art.83 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, 
cu votul unanim al membrilor prezenți, președinte interimar al Consiliului Superior al 
Procurorilor a fost numit dl Ruslan Popov. 

Astfel, la concursul menționat au aplicat dl Valeriu Chitoraga, procurorul interimar 
al raionului Ialoveni și dl Maxim Gropa, procuror în Secția exercitare a urmăririi penale 
în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale din cadrul Direcţiei exercitare şi 
conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale. 

În cadrul şedinţei candidații au susţinut cererile privind admiterea în concurs. 
Analizând dosarele candidaților, Consiliul reţine că ambii întrunesc condiţiile 

articolului 36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.   
Totodată, s-a stabilit că candidații urmează să susțină probele de concurs, din care 

motiv materialele în privinţa acestora urmează a fi expediate Colegiului de calificare, 
pentru organizarea evaluării. 
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare a candidaţilor în baza art.8 din Legea 
nr.271 din 18.12.2008, s-a stabilit că candidatul Maxim Gropa 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.  
 Candidatul Valeriu Chitoraga urmează a fi verificat în condițiile art.8 al Legii 
prenotate, exprimînd acordul său în acest sens.         



În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), 83 alin.(2), art.84 lit.f), 92 
alin.(1), (3) din Legea cu privire la Procuratură, pct.3.5 din Regulamentul Consiliului 
Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 
                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A-l numi pe domnul Ruslan Popov în calitate de președinte-interimar al 

Consiliului Superior al Procurorilor la examinarea chestiunii de admisibilitate a cererilor 
de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante de procuror al raionului 
Ialoveni. 

2. A admite cererea dlui Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al 
Procurorilor, cu privire la abţinerea de la participarea în toate etapele de desfășurare a 
concursului pentru ocuparea funcției vacante de procuror al raionului Ialoveni. 

3. A admite cererile candidaților Valeriu Chitoraga şi Maxim Gropa privind 
participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului 
Ialoveni. 

4. A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaților Valeriu 
Chitoraga şi Maxim Gropa, pentru organizarea evaluării.  

5.  A iniţia verificarea dlui Valeriu Chitoraga în temeiul art.8 din Legea nr.271 din 
18.12.2008 privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice. 

6. A informa despre prezenta hotărîre persoanele interesate. 
7. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
 
Preşedintele-interimar al Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                     Ruslan Popov 


