
 
HOTĂRÂREA nr.2-3d-177/11 

cu privire la  desemnarea câştigătorilor concursului  
pentru promovarea în funcţiile vacante de procuror în 

  secţia  conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV   
 

19 iulie 2011                                                   mun. Chişinău 
 
        Examinând rezultatul concursului, anunţat pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror al 
secţiei  conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV a  Procuraturii Generale, 
audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor, 

C O N S T A T Ă: 
 

Conform hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-69/11 din 22.03.2011,  a fost 
anunţat concurs pentru suplinirea a două funcţii  vacante de procuror al secţiei conducere a urmăririi 
penale în organele centrale ale MAI şi SV din cadrul Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi 
penale a Procuraturii Generale. 

Pe parcurs, au depus cereri de participare la concurs titularii: Sergiu Brigai, procuror în 
procuratura r-lui Dubăsari; Vitalie Codreanu, procuror în procuratura sect.Rîșcani mun.Chișinău; 
Vitalie Busuioc, procuror în procuratura sect.Ciocana mun.Chișinău.  

Conform  hotărârii Colegiului de calificare nr.193 din 03.06.2011, validată de Consiliul 
Superior al Procurorilor la 19.07.2011, concurenţii Vitalie Codreanu (9), Sergiu Brigai (9,1) şi  Vitalie 
Busuioc (9,05) au promovat examenul de capacitate. 

În temeiul art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 
consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor. Rezultatele controlului, efectuat de organul abilitat,  au fost 
aduse la cunoştinţa  acestora.  Avizele consultative, pe parcurs nu au fost contestate. 

Totodată, consiliul reține că la data de 08.07.2011 Sergiu Brigai a înaintat o cerere, prin care 
solicită excluderea din lista concurenţilor pentru promovarea în funcţia de procuror al secţiei 
conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV , în legătură cu intenţia de a participa 
la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura pe lîngă Curtea de Apel 
Chişinău. 
 Concurenții Vitalie Codreanu şi Vitalie Busuioc au susţinut cererile de promovare în funcţia de 
procuror secţie.  În rezultatul verificărilor, în privinţa titularilor nu au fost stabiliţi factori de risc şi 
restricţii prevăzute de lege, aceştea fiind compatibil pentru promovarea în funcţie. 

În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor,  în rezultatul votului deschis, a propus 
candidaturile procurorilor Vitalie Codreanu şi Vitalie Busuioc  pentru numirea în funcţiile vacante de 
procuror al secţiei conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV.     

Astfel, în temeiul art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii 
publice, art.34, art.36 alin.(1), art.40 alin.(4), 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 avizele consultative ale organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibili titularii Vitalie Codreanu şi Vitalie Busuioc, pentru 

promovarea în funcţia de procuror secţie. 
A propune Procurorului General numirea procurorilor Vitalie Codreanu şi Vitalie Busuioc în 

funcţiile de procuror al secţiei  conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV din 
cadrul Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.95 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

Președintele Consiliului  
Superior al Procurorilor           Iurie Garaba 
 


