
HOTĂRÂREA nr.12-180/12 
cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului  pentru ocuparea funcţiei 

vacante de procuror, adjunct al procurorului sect. Botanica mun. Chişinău 
 

09 iulie  2012                                                   mun. Chişinău 
 
 Examinând  rezultatul  concursului, anunţat   pentru   ocuparea   funcţiei   vacante   
de procuror, adjunct al procurorului sect. Botanica mun. Chişinău, audiind informaţia 
dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor  
 

C O N S T A T Ă: 
Conform hotărârii nr.12-68/12 din 06.03.2012 Consiliul Superior al Procurorilor 

a anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului 
sect. Botanica mun. Chişinău. 

Cereri de participare la concurs au depus concurenţii Lazarev Octavian, Botnaru 
Grigore, Sîrcu Artur, Dorogan Roman, Rusu Vitalie, Rusu Roman, Bodorin Sergiu, 
Eremciuc Roman. 

În temeiul hotărârii consiliului nr.12-83/12 din 24 aprilie 2012 cererile 
concurenţilor au fost admise conform art.36 alin.(3) şi art.art. 38-39 din Legea cu 
privire la Procuratură. 

Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.240 din 18.05.2012, validată la 
05.06.2012, candidaţii la funcţia vacantă de adjunct al procurorului sect. Botanica mun. 
Chişinău au susţinut examenul de capacitate cu mediile: Sîrcu Artur – 9,06, Dorogan 
Roman – 8,79,  Rusu Roman – 8,89,  Bodorin Sergiu – 8,9, Eremciuc Roman - 9,1.   

Conform hotărârilor Colegiului de calificare nr.44 din 08.09.2010, nr.219 din 
02.12.2011, nr.220 din 02.12.2011 titularii Lazarev Octavian (9,16), Rusu Vitalie (9,03) 
şi Botnaru Grigore (8,81) au promovat examenul de capacitate.   

Ulterior, la 04.06.2012 candidatul la funcţia vacantă, Bodorin Sergiu a depus o 
cerere în care solicită retragerea sa din concurs. În aceleaşi circumstanţe, la 18.06.2012 
şi dl Grigore Botnaru s-a retras din concurs. 
  În temeiul art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice, consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor. În rezultatul  controlului n-au fost 
stabiliţi factori de risc şi restricţii pentru exercitarea funcţiei de procuror de către 
titularii Sîrcu Artur, Dorogan Roman, Rusu Roman, Bodorin Sergiu, Eremciuc Roman. 
Avizele consultative  nu au fost contestate. 

Potrivit hotărârilor consiliului nr.2-3d-357/10 din 21.09.2010, nr.12-48/12 din 
21.02.2012  şi nr.12-157/12 din 12.06.2012, concurenţii Lazarev Octavian, Rusu Vitalie 
şi, respectiv, Botnaru Grigore au fost consideraţi compatibili cu funcţia de procuror. 

Urmare a votului secret, cu 7 voturi pentru şi 3 împotrivă Consiliul Superior al 
Procurorilor a propus  candidatura procurorului Eremciuc Roman pentru a fi numit în 
funcţia de procuror, adjunct al procurorului sect. Botanica mun. Chişinău. 

În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea 
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), alin.(3), art.38, 
art.39, 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   Sîrcu  Artur,  Dorogan  Roman,  Rusu  

Roman, Bodorin Sergiu, Eremciuc Roman pentru ocuparea funcţiei de procuror. 
A propune Procurorului General numirea procurorului Roman Eremciuc  în 

funcţia de procuror, adjunct al procurorului sect. Botanica mun. Chişinău. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                       Iurie Garaba 
 


