HOTĂRÎREA nr.12-178/12
cu privire la rezultatele concursului organizat între absolvenţii INJ pentru
ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratură
9 iulie 2012

mun. Chişinău

Examinând rezultatele concursului organizat între absolvenţii Institutului Naţional
al Justiţiei pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratură, audiind
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-175/12 din 04.07.2012 Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei privind ocuparea
funcţiilor vacante de procuror în procuraturile raioanelor Cahul, Dubăsari, Edineţ,
Leova, Rezina, tefan Vodă, Nisporeni, Taraclia, mun.Bender şi în procuratura de
nivelul CA Cahul.
În termenul de aplicare la concurs nu a fost înaintată nici o cerere.
La şedinţa consiliului din 9 iulie 2012 au fost invitaţi absolvenţii INJ, promoţia
anului curent, Cauia Alina care a absolvit INJ cu media 9,49, Ciobanu Natalia (9,46),
Lealin Iuri (9,32), Roşca Ion (9,27), Filimon Ivan (8,98), Novac Eugeniu (8,78),
Cebotari Denis (8,67),Chiosa Stanislav (8,00).
Potrivit art.18 din Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei absolvenţii
Institutului sînt obligaţi să participe la concursul pentru suplinirea funcţiei de procuror,
în modul prevăzut de Legea cu privire la Procuratură. Aceştea aleg, în ordinea
descrescătoare a mediei generale obţinute la examenele de absolvire, posturile de
procuror scoase la concurs.
Conform art. 38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, absolvenţii
Institutului Naţional al Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire fără a
susţine examen de capacitate.
inînd cont de faptul că, posturile vacante scoase la concurs nu au fost solicitate,
toţi dintre cei menţionaţi refuzînd oferta propusă, în temeiul 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:
A considera nule rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de
procuror în procuraturile raioanelor Cahul, Dubăsari, Edineţ, Leova, Rezina, tefan
Vodă, Nisporeni, Taraclia, mun.Bender şi în procuratura de nivelul CA Cahul.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

