HOTĂRÂREA nr.12-13/14
cu privire la numirea a doi profesori titulari în drept
în componenţa Colegiului de calificare
23 ianuarie 2014

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la numirea a doi profesori titulari în drept în
componenţa Colegiului de calificare, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Potrivit art.99 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, Colegiul de calificare se
compune din 11 membri: trei membri aleşi din rândul procurorilor de la Procuratura
Generală; şase membri aleşi din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la
cele specializate; doi profesori titulari în drept numiţi de Consiliul Superior al
Procurorilor.
La 20 decembrie 2013 a avut loc Adunarea Generală a Procurorilor, la care au fost
aleşi reprezentanţii organelor de autoadministrare a procurorilor. Conform procesuluiverbal nr.6 al Comisiei de alegeri privind rezultatele alegerilor în organele de
autoadministrare a procurorilor din 20 decembrie 2013, în Colegiul de calificare au fost
desemnaţi 9 membri din rândul procurorilor.
Referitor la membrii Colegiului de calificare din rândul profesorilor titulari de
drept, consiliul a examinat candidaturile domnului Ion Căpăţînă, lector la Universitatea
de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra drept internaţional şi dreptul relaţiilor
economice externe, precum şi a doamnei Adriana Eşanu, conferenţiar universitar, Catedra
de Drept penal şi Criminologie, Facultatea de Drept a Universităţii din Moldova.
Analizând propunerile înaintate şi ţinând cont de experienţa profesională a ambilor
candidaţi, calificările, titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice deţinute, numeroasele
lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice publicate, Consiliul reţine că ambii candidaţi pot
fi acceptaţi pentru numirea în componenţa Colegiului de calificare.
În acest context, conform prevederilor art.99 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu
privire la Procuratură, pct.2.5 din Regulamentul Colegiului de calificare, aprobat prin
hotărârea Consiliului nr.2-3d-29/10 din 23.02.2010 H O T Ă R Ă Ş T E:
A numi în calitate de membru al Colegiului de calificare pe domnul Ion Căpăţînă,
lector la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra drept
internaţional şi dreptul relaţiilor economice externe.
A numi în calitate de membru al Colegiului de calificare pe doamna Adriana Eşanu,
conferenţiar universitar, Catedra de Drept penal şi Criminologie, Facultatea de Drept a
Universităţii de Stat din Moldova.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

