HOTĂRÂREA nr.12-55/14
cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de
procuror al raionului Glodeni
3 aprilie 2014

mun.Chişinău

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de
procuror al raionului Glodeni, audiind informaţia domnului Corneliu Gurin,
Consiliul Superior al Procurorilor,C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-77/13 din 19.03.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru promovarea în funcţia de procuror al raionului Glodeni.
Pentru ocuparea funcţiei vacante au aplicat procurorii Pavel Cebotari,
procuror interimar al raionului Glodeni şi Ion Roşca, adjunct al procurorului
raionului Rîşcani.
Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.382 din 14.06.2013, validată la
04.07.2013, concurentul Pavel Cebotari a promovat examenul probelor de concurs
cu media generală 9,66.
Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.190 din 03.06.2011, validată de
Consiliul Superior al Procurorilor la 19.07.2011, candidatul Ion Roşca a promovat
examenul probelor de concurs cu media generală 8,23.
Referitor la rezultatele controlului efectuat în temeiul art.8 din Legea cu
privire la verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, Consiliul a fost
informat de către organul abilitat că nu au fost stabiliţi factori de risc sau restricţii în
privinţa concurentului Pavel Cebotari în exercitarea funcţiei de procuror conducător.
Totodată, concurentul Ion Roşca, fiind anterior verificat de către SIS, a fost
recunoscut compatibil cu funcţia de procuror conducător (hotărârea Consiliului
nr.12-3d-172/11 din 05.10.2011).
Potrivit art.91 alin. (3) din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.1 din
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, hotărârile se adoptă cu votul
majorităţii membrilor consiliului (7 voturi). Analizând dosarele candidaţilor la
funcţia vacantă, avizele consultative ale organelor de verificare, urmare a votului
deschis, nici unul dintre concurenţi nu a acumulat numărul de voturi necesar pentru a
putea fi desemnat câştigător.
Conform art.82 alin.(2) 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 lua act de avizul consultativ al organului de verificare, eliberat în privinţa
concurentului Pavel Cebotari şi a-l considera compatibil cu funcţia de procuror.
A considera nule rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de
procuror al raionului Glodeni, deoarece nici un candidat nu a întrunit numărul de
voturi necesar conform art.91 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

