HOTĂRÂREA nr.12-115/16
cu privire la desemnarea câştigătorului concursului pentru
ocuparea funcţiei vacante de procuror al raionului Criuleni
22 aprilie 2016

mun.Chişinău

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror
al raionului Criuleni, audiind informaţia domnului Mircea Roșioru, Consiliul Superior
al Procurorilor,C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-52/15 din 12.03.2015 Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru promovarea în funcţia de procuror al raionului Criuleni.
Pentru ocuparea funcției vacante au aplicat domnii Lilian Corpaci, procuror în
procuratura mun.Chişinău; Mihail Vinogradov, procurorul raionului Ocniţa; Alexandru
Machidon, procuror, adjunct al procurorului raionului Criuleni; Roman Dorogan,
procuror, adjunct al procurorului raionului Anenii-Noi; Pavel Guţan, procuror în
procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău; Oleg Gîrbu, procuror, şef-adjunct
interimar al Secţiei control al urmăririi penale și Gheorghe Ciobanu, procuror în Secţia
conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV din cadrul Procuraturii
Generale, Oleg Moruz, avocat.
Prin hotărîrea nr.12-111/15 din 23.04.2015, consiliul a respins cererea dlui Oleg
Moruz cu privire la admiterea în concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror al
raionului Criuleni, dat fiind că nu întruneşte condiţiile articolul 36 alin.(3) din Legea cu
privire la Procuratură.
Concurentul Mihail Vinogradov la a depus cerere privind retragerea sa din
concurs din motive personale.
Potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.701 din 08.05.2015, dl Lilian
Corpaci, a promovat examenul de concurs, acumulând media 8,85, domnii Alexandru
Machidon şi Pavel Guţan nu au promovat examenul.
În cadrul participării la concursurile anterioare concurentul Roman Dorogan a
promovat examenul probelor de concurs cu media generală 8,79 (hotărârea CC nr.240
din 18.05.2012), candidatul Oleg Gîrbu a obținut media generală 8,66 (hotărârea CC
nr.257 din 05.10.2012), iar concurentul Gheorghe Ciobanu a promovat examenul
probelor de concurs cu media generală 8,81 (hotărârii CC nr.396 din 18.10.2013).
Toți concurenţii, fiind anterior supuşi verificărilor în temeiul art.8 al Legii
nr.271-XVI din 18.12.2008 cu privire la verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii
publice, au fost recunoscuţi compatibili cu funcţia de procuror conducător.
Totodată, la 22.04.2016 la secretariatul Consiliului a fost înregistrată cererea
candidatului Gheorghe Ciobanu privind retragerea sa din concursul pentru ocuparea
funcției de procuror al raionului Criuleni.
În conformitate cu 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).
Pornind de la evaluările Colegiului de calificare, fiind analizate dosarele
candidaţilor Oleg Gîrbu, Roman Dorogan și Lilian Corpaci, avizele consultative ale
organelor de verificare, răspunsurile formulate la întrebările despre strategiile şi

planurile de dezvoltare instituţională, tendinţe şi metode de promovare a imaginii
procuraturii, după turul doi de votare, nici unul dintre candidaţi nu a întrunit numărul de
voturi necesar pentru numire în funcția solicitată.
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 cererile concurenților Mihail Vinogradov și Gheorghe Ciobanu
privind retragerea din concurs.
A lua act de avizele organului de verificare şi a-i considera compatibili pe
candidații Oleg Gîrbu, Roman Dorogan și Lilian Corpaci cu funcţia de procuror
conducător.
A declara nule rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de procuror al
raionului Criuleni, deoarece nici unul dintre candidați nu a întrunit numărul de voturi
necesar conform art.91 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură.
A anunța repetat concurs pentru ocuparea funcției vacante de procuror al
raionului Criuleni cu stabilirea termenului de depunere a dosarelor până la 23 mai
2016, inclusiv.
A propune Procurorului General interimar desemnarea unui alt procuror pentru
exercitarea interimatului funcției de procuror al raionului Criuleni, pînă la suplinirea ei
în condițiile legii.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

