H O T Ă R Â R E A nr.1-27/2019
cu privire la cererile de înscriere în Registrul candidaților pentru suplinirea
funcțiilor vacante de procuror
28 martie 2019

municipiul Chişinău

Examinând subiectul ce ține de cererile privind înscrierea în Registrul
candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror, audiind informația
prezentată de domnul Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererile
domnilor Ion Sandu, Andrei Tabără, Ghenadie Andronache și Victor Chiralina
privind înscrierea în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de
procuror.
Pentru a decide asupra admisibilității cererilor de referință Consiliul Superior al
Procurorilor a analizat întrunirea, de către titulari, a condițiilor aferente derulării
exercițiului instituțional indicat.
În context se notează că domnii Ion Sandu, Andrei Tabără, Ghenadie
Andronache și Victor Chiralina au promovat, în anul 2018, examenul pentru
candidații la funcția de procuror în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național
al Justiției, precum și dețin actele care confirmă că au trecut verificările de
specialitate inerente pentru numirea în funcția de procuror.
Pe această dimensiune, Consiliul Superior al Procurorilor reiterează că din
perspectiva criteriilor stabilite de art.20 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură
nr.3 din 25.02.2016, poate candida la funcția de procuror persoana care întrunește
următoarele condiții:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
d) are diplomă de studii superioare de licenţă şi diplomă de studii superioare de
master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent
acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor
de studii şi calificărilor;
e) a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor în cadrul Institutului
Naţional al Justiţiei sau, în cazul persoanei care are vechimea în muncă necesară
pentru a fi numită în funcţia respectivă, a susţinut examenul în faţa Comisiei de
absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
f) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
g) anterior, nu i-a fost constatată vinovăţia pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
g1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri
cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea
obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea
integrităţii instituţionale;
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h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de
procuror;
i) a fost supusă verificării şi testării cu utilizarea detectorului comportamentului
simulat (poligrafului).
Având în vedere circumstanțele enunțate, ținând cont de faptul că cererile
domnilor Ion Sandu, Andrei Tabără, Ghenadie Andronache și Victor Chiralina sunt
susținute de constatarea plenitudinii dosarelor de concurs ale acestora, Consiliul
Superior al Procurorilor se va pronunța în favoarea admiterii cererilor depuse și
înscrierii titularilor în lista corespunzătoare din Registrul candidaților pentru
suplinirea funcțiilor vacante.
Este relevant a menționa că includerea în Registru a punctajului obținut de
candidați se face în conformitate cu pct.8.18 din Regulamentul Consiliului Superior
al Procurorilor, potrivit căruia rezultatele obținute la Institutul Național al Justiției se
echivalează în punctaj care se calculează după formula: un punct pentru fiecare
zecime a notei, iar punctajul obținut astfel, nu se rotunjește până la întreg. În
condițiile enunțate, pentru candidații la funcția de procuror, vizați de prezenta
hotărâre, includerea în Registru se va consemna corespunzător notei obținute de către
aceștia la examenul de capacitate, ceea ce reprezintă 73 de puncte pentru Ion Sandu,
71 de puncte pentru Andrei Tabără, 70 de puncte pentru Ghenadie Andronache și 65
de puncte pentru Victor Chiralina.
În egală măsură, pentru a asigura continuitatea procedurilor relevante,
Consiliul reţine şi prevederile normative din pct.8.15 din Regulamentul Consiliului
Superior al Procurorilor, potrivit cărora candidaţii înscrişi în Registrul candidaților la
funcțiile vacante de procuror urmează să fie ulterior evaluaţi de către Colegiul pentru
selecţia şi cariera procurorilor.
Respectiv, Consiliul decide asupra transmiterii dosarelor candidaților, Ion
Sandu, Andrei Tabără, Ghenadie Andronache și Victor Chiralina, Colegiului pentru
selecţia şi cariera procurorilor, pentru efectuarea procedurilor de evaluare
corespunzătoare.
Luând în considerare argumentele enunțate, în temeiul prevederilor art.19
alin.(1), art.20 alin.(1)-(3), art.21-22, art.77 și art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu
privire la Procuratură, pct.8.6, 8.7, 8.11, 8.13-8.15 și 8.18 din Regulamentul
Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din
14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A lua act de plenitudinea dosarelor de concurs ale domnilor Ion Sandu,
Andrei Tabără, Ghenadie Andronache și Victor Chiralina, candidați la funcția de
procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat examenul în cadrul
Institutului Național al Justiției în anul 2018, depuse în scopul înscrierii în Registrul
candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista candidaților la funcția de
procuror în procuratura teritorială.
2. A dispune Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor înscrierea în
Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror, Lista
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candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială, cu indicarea
punctajelor echivalate în baza mediei generale obținute la examenele susținute la
Institutul Național al Justiției în anul 2018, a candidaților la funcția de procuror în
temeiul vechimii în muncă, după cum urmează:
- Ion Sandu – 73 de puncte;
- Andrei Tabără - 71 de puncte;
- Ghenadie Andronache - 70 de puncte;
- Victor Chiralina - 65 de puncte.
3. A transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele
candidaților Ion Sandu, Andrei Tabără, Ghenadie Andronache și Victor Chiralina,
pentru organizarea procedurilor de selecție.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale,
www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul
Hotărâri.
5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din Legea nr.3/2016.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
1.

Numele și prenumele
HARUNJEN Eduard

Semnătura
semnat

2.

IFTODI Victoria

absentă

3.

MICU Victor

absent

4.

STOINOV Vasile

semnat

5.

BORDIANU Adrian

semnat

6.

FURTUNĂ Inga

semnat

7.

ROȘCA Andrei

semnat

8.

ȘUȘU Constantin

semnat

9.

MĂRGINEANU Lilia

semnat

10.

GUCEAC Ion

absent

11.

PULBERE Dumitru

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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