H O T Ă R Â R E A nr.12-13/12
cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante
de procuror în unele procuraturi teritoriale
17 ianuarie 2012

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea funcţiilor
vacante de procuror în procuraturile raioanelor Orhei, Dubăsari şi Edineţ, audiind informaţia dlui Iurie
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-3d-283/11 din 13.12.2011 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat
concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile raioanelor Orhei, Dubăsari şi
Edineţ.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Orhei au aplicat dl
Anatolie Cazacliu şi dna Viorica Martalog, foşti colaboratori ai procuraturii.
Ambii concurenţi întrunesc condiţiile art.38 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură, motiv
pentru care pot fi scutiţi de la susţinerea examenului de capacitate. Potrivit normei legale evocate,
persoanele care au exercitat funcţia de procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au încheiat activitatea din
motive neimputabile lor pot fi numite în funcţia de procuror fără susţinerea examenului de capacitate, dacă
perioada în care nu au activat în funcţia de procuror nu este mai mare de 5 ani.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Edineţ au aplicat dl Sergiu
Şteliman, ex-procuror şi dna Angela Vitcaci, consultant juridic în cadrul judecătoriei Edineţ.
Analizând dosarele concurenţilor, consiliul a constatat că dl Şteliman întruneşte condiţiile art.37
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, pentru a putea fi admis la concurs, cu susţinerea examenului
de capacitate.
Referitor la titulara Angela Vitcaci, consiliul reţine că, potrivit diplomei de studii, eliberată de
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, d-ei a obţinut titlul de licenţiat în drept în anul 2008.
Conform alin.(2) art.37 din actul normativ menţionat, în vechimea de specialitate juridică se includ
perioadele în care persoana licenţiată în drept a activat în calitate de grefier sau consilier al instanţei de
judecată.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Dubăsari a aplicat dl Nicolae
Edeniuc, care nu s-a prezentat în şedinţa consiliului, deşi a fost citat legal. Careva cerere cu privire la
amânarea examinării – n-a fost înregistrată.
În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, H O T Ă R Ă Ş T E:
A admite cererile concurenţilor Anatolie Cazacliu, Viorica Martalog şi Sergiu Şteliman privind
participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate.
A respinge cererea dnei Angela Vitcaci pe motiv că nu întruneşte condiţiile prevăzute de art.37
alin (2) din Legea cu privire la Procuratură privind numirea în funcţia de procuror.
A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidatului Sergiu Şteliman, pentru
organizarea evaluării.
A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii Anatolie Cazacliu şi Viorica
Martalog.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

