
H O T Ă R Â R E A nr.12-282/15 
cu privire la admiterea cererii de participare la concursul 

 pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Cahul 
 

17 decembrie 2015                                           mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererii de participare la concursul 
pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al raionului Cahul 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 Cahul. 
La concurs a aplicat dl Ruslan Zamfirov,  procurorul interimar al raionului Cahul, 

care a susţinut cererea în fața Consiliului.   
Analizând dosarul candidatului, Consiliul reţine că dl Ruslan Zamfirov activează în 

cadrul organelor Procuraturii începînd cu 01.07.1998, deci întruneşte condiţiile articolului 
36 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.  

Totodată, s-a stabilit că candidatul nu a participat anterior la concursurile anunţate 
de Consiliu, din care motiv materialele în privinţa acestuia urmează a fi expediate 
Colegiului de calificare, pentru organizarea evaluării. 
 Referitor la iniţierea procedurii de verificare a candidatului în baza art.8 din Legea 
nr.271 din 18.12.2008, s-a stabilit că dl.Zamfirov 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.         
          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 admite cererea dlui Ruslan Zamfirov, procuror interimar al raionului Cahul, 

privind participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului 
Cahul. 

2. A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidatului Ruslan 
Zamfirov, pentru organizarea evaluării.  

3. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                  Mircea Roşioru 


