
H O T Ă R Â R E A nr.12- 286/15 
cu privire la admiterea cererii de participare la concursul 

 pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Nisporeni 
 

17 decembrie 2015                                           mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererii de participare la concursul pentru 
suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Nisporeni 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 Nisporeni. 
Iniţial la concurs au aplicat candidaţii Iancu Zaporojan, procuror  al Secţiei investigaţii 

financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale şi Nadejda 
Drumea, procuror în procuratura raionului Soroca. 

La data de 16 decembrie 2015 dna Nadejda Drumea a depus cerere de retragere din 
concurs. 

În cadrul şedinţei dl Iancu Zaporojan a  susţinut cererea de participare la concurs.  
Consiliul reţine că candidatul întruneşte condiţiile articolului 36 alin.(3) din Legea cu 

privire la Procuratură, iar conform hotărârii Colegiului de calificare nr.532 din 23.09.2014 a  
promovat examenul probelor de concurs cu media 8,10, în legătură cu participarea la unul din 
concursurile anterioare pentru ocuparea funcţiei de procuror conducător.  

Candidatul Iancu Zaporojan a optat asupra participării sale la concurs în baza notei 
obţinute anterior. 
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare a candidatului, Consiliul a stabilit că dl 
Zaporojan urmează a fi verificat în baza art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008 privind 
verificarea titularilor și candidaților la funcții publice.    
          În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f) din Legea cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor - 

  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A lua act de cererea de retragere din concurs a dnei Nadejda Drumea. 
2. A admite cererea dlui Iancu Zaporojan privind participarea la concursul pentru 

ocuparea  funcţiei de procuror al raionului Nisporeni. 
3. A-l elibera de la susţinerea examenului pe concurentul Iancu Zaporojan. 
4. A iniţia verificarea candidatului Iancu Zaporojan în temeiul art.8 din Legea nr.271 din 

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

 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                 Mircea Roşioru 


