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PROCESUL-VERBAL nr.19
al şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor
din 7 decembrie 2016
(întocmit în conformitate cu Ordinul Procurorului General nr. 320/9 din 29.12.2004 cu privire la
aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în Procuratura
Generală, anexa nr. 7 la pct.5.5.1)

Total membri ai Consiliului Superior al Procurorilor - 11
Au participat - 10
Au participat:
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
- Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, şef
al Direcţiei judiciare;
2. Vladimir CEBOTARI - Ministru al Justiţiei;
3. Viorel TUREAC
- procuror al mun.Bălţi;
4. Ruslan POPOV
- Procuror al sect.Ciocana, mun.Chişinău;
5. Vasili STOINOV
- procuror, șef-adjunct interimar al PCCOCS;
6. Eduard MAŞNIC
- procuror al sect.Buiucani, mun.Chişinău;
7. Ghenadie FORTUNA - lector superior, USM;
8. Igor HADÎRCĂ
- conferenţiar universitar, USM;
9. Remus MOROZ
- procuror al raionului Hînceşti;
10. Alexandru MARIŢ
- conferenţiar universitar.
1. Mircea ROŞIORU

Absenți:
11. Victor MICU
12.

- Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;
- Procuror General

Invitaţi: reprezentanţi ai Consiliului Europei, UE, ABA ROLI şi mass-media. Postul de
televiziune REALITATEA asigură transmiterea on-line a şedinţei.
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A prezidat şedinţa: Mircea Roşioru, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor
Secretari ad-hoc ai şedinţei: Svetlana Catană, Maria Buţura
Dl M.Roşioru declară şedinţa deschisă şi verifică prezenţa membrilor. Anunţă că
şedinţa este publică şi că va fi transmisă în regim on-line de postul de televiziune
REALITATEA.
Preşedintele Consiliului comunică că sunt prezenţi 10 membri. Nu este prezent dl
Victor Micu, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, care e plecat într-o deplasare
de serviciu în Belarus, Mensk.
Dl M.Roşioru dă citirii subiectul din agendă.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la etapa de interviu şi desemnarea învingătorului concursului pentru
selectarea candidatului la funcţia de Procuror General. Raportor - domnul Mircea Roşioru
Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor supune votului agenda zilei.
Agenda este aprobată cu vot unanim.
S-A EXAMINAT subiectul din ordinea de zi: cu privire la etapa de interviu şi
desemnarea învingătorului concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror
General.
Raportor - domnul Mircea Roşioru
În sala de şedinţă au fost invitaţi toţi şase candidaţi.
Se prezintă dnii Ruslan Cașu, Iurii Garaba, Eduard Harunjen, Viorel Morari, Igor
Popa și Igor Serbinov.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a salutat concurenţii şi s-a referit la unele
chestiuni ce urmează a fi soluţionate la această etapă a şedinţei.
Dl M.Roşioru a adresat titularilor prezenţi întrebarea dacă susţin în continuare cererile
de participare la concurs şi dacă au cereri de recuzare a membrilor CSP..
Toți 6 candidaţi au susținut cererile de participare la concurs şi nu au prezentat cereri
de recuzare.
În aceeaşi ordine dl M.Roşioru a adresat membrilor CSP întrebarea dacă au cereri de
abţinere.
Cereri de abţinere din partea membrilor CSP nu au fost înaintate.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a prezentat regulile de desfăşurare a etapei
de interviu. Prin hotărârea din 22.11.2016 Consiliul a oferit fiecărui candidat un termen de 40
de minute În aceste 40 de minute este încadrată şi etapa de întrebări din partea membrilor
Consiliului. Imediat după pledoarie şi intervievarea candidaţilor, fiecare membru al Consiliului
individual va completa fişa de evaluare, care, ulterior, va fi transmisă secretariatului pentru
efectuarea calculelor. Doar după momentul transmiterii fişelor către secretariat, în sală va fi
invitat următorul candidat. Candidaţii vor fi audiaţi în ordinea alfabetică a numelui. Primul – dl
Caşu, al doilea - dl Garaba, al treilea - dl Harunjen, al patrulea - dl Morari, al cincilea - dl Popa
şi al şaselea – dl Serbinov. În timpul interviului candidaţii pot folosi notiţe, teze, planuri,
orice alte înscrisuri.
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Întrebări asupra procedurii de organizare a etapei de interviu nu au fost prezentate.
În continuare dl M.Roşioru s-a adresat către candidaţi cu rugămintea de a se abţine de
a viziona etapa de interviu a contracandidaţilor, deoarece e posibil ca membrii consiliului să
adreseze întrebări similare şi nu este echitabil să le fie cunoscute din timp.
Dl M.Roşioru a avut o precizare şi pentru membrii Consiliului, menţionând că în
mapele lor sunt fişele de evaluare pe care urmează să le completeze în privinţa fiecărui
candidat. Completarea fişei poate avea loc atât concomitent cu desfăşurarea etapei de interviu,
cât şi la finele etapei, când vor fi oferite 4-5 minute pentru completarea fişei. După
completarea tuturor fişelor, acestea vor fi remise secretariatului.
În continuare, dl Ruslan Caşu a prezentat conceptul de management și dezvoltare
instituțională (care poate fi vizualizat pe adresa electronică - http://www.realitatea.md/liveedinta-consiliului-superior-al-procurorilor-etapa-de-interviu-si-desemnarea-invingatoruluiconcursului-pentru-selectarea-candidatului-la-functia-de-procuror-general_49413.html-)
La finele interviului dl Ruslan Caşu a răspuns la întrebările adresate de către domnii
Mircea Roşioru, Vladimir Cebotari şi Ruslan Popov.
Demarează procedura de completare a fişei de evaluare. Fiecare membru al Consiliului
punctează prestaţia dlui R.Caşu, potrivit criteriilor expuse în fişă. Ulterior toate fişele sunt
transmise secretariatului pentru efectuarea calculelor.
În sală este invitat următorul candidat – dl Iurii Garaba
Dl Iurii Garaba prezintă conceptul de management și dezvoltare instituțională (care
poate fi vizualizat pe adresa electronică - http://www.realitatea.md/live-edinta-consiliuluisuperior-al-procurorilor-etapa-de-interviu-si-desemnarea-invingatorului-concursului-pentruselectarea-candidatului-la-functia-de-procuror-general_49413.html-)La finele interviului dl
Iurii Garaba a răspuns la întrebările adresate de către dnii Mircea Roşioru şi Ruslan Popov.
Membrii Consiliului completează fişa de evaluare a dlui Iurii Garaba şi transmit fişele
secretariatului pentru efectuarea calculelor.
În sală este invitat următorul candidat – dl Eduard Harunjen
Dl Eduard Harunjen prezintă conceptul de management și dezvoltare instituțională
(care poate fi vizualizat pe adresa electronică - http://www.realitatea.md/live-edintaconsiliului-superior-al-procurorilor-etapa-de-interviu-si-desemnarea-invingatoruluiconcursului-pentru-selectarea-candidatului-la-functia-de-procuror-general_49413.html-)
La finele interviului dl Eduard Harunjen a răspuns la întrebările adresate de către dnii
Mircea Roşioru Vladimir Cebotari şi Igor Hadîrcă.
Membrii Consiliului completează fişa de evaluare a dlui Eduard Harunjen şi transmit
fişele secretariatului pentru efectuarea calculelor.
În sală este invitat următorul candidat – dl Viorel Morari
Dl Viorel Morari prezintă conceptul de management și dezvoltare instituțională (
poate fi vizualizat pe adresa electronică –(care poate fi vizualizat pe adresa electronică http://www.realitatea.md/live-edinta-consiliului-superior-al-procurorilor-etapa-de-interviu-sidesemnarea-invingatorului-concursului-pentru-selectarea-candidatului-la-functia-deprocuror-general_49413.html-)
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La finele interviului dl Viorel Morari a răspuns la întrebările adresate de către dnii
Mircea Roşioru şi Ruslan Popov.
Membrii Consiliului completează fişa de evaluare a dlui Viorel Morari şi transmit
fişele secretariatului pentru efectuarea calculelor.
În sală este invitat următorul candidat – dl Igor Popa
Dl Igor Popa prezintă conceptul de management și dezvoltare instituțională ( poate fi
vizualizat pe adresa electronică –(care poate fi vizualizat pe adresa electronică http://www.realitatea.md/live-edinta-consiliului-superior-al-procurorilor-etapa-de-interviu-sidesemnarea-invingatorului-concursului-pentru-selectarea-candidatului-la-functia-deprocuror-general_49413.html-)
La finele interviului dl Igor Popa a răspuns la întrebările adresate de către dnii Mircea
Roşioru, Vladimir Cebotari şi Ruslan Popov.
Membrii Consiliului completează fişa de evaluare a dlui Igor Popa şi transmit fişele
secretariatului pentru efectuarea calculelor.
În sală este invitat ultimul candidat – dl Igor Serbinov.
Dl Igor Serbinov prezintă conceptul de management și dezvoltare instituțională (care
poate fi vizualizat pe adresa electronică - http://www.realitatea.md/live-edinta-consiliuluisuperior-al-procurorilor-etapa-de-interviu-si-desemnarea-invingatorului-concursului-pentruselectarea-candidatului-la-functia-de-procuror-general_49413.html-)
Dl Vladimir Cebotari părăseşte şedinţa la minutul 25 din cele 39 cît a durat audierea
dlui Serbinov.
La finele interviului dl Igor Serbinov a răspuns la întrebările adresate de către dnii
Mircea Roşioru şi Ruslan Popov.
Membrii Consiliului completează fişa de evaluare a dlui Igor Serbinov şi transmit fişele
secretariatului pentru efectuarea calculelor.
După finisarea calculelor secretariatul prezintă Preşedintelui Consiliului rezultatele.
Dl M.Roşioru a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului rezultatele oferite de către
secretariat.
Membrii Consiliului au luat cunoştinţă de rezultatele calculelor.
A LUAT CUVÂNTUL: Dl M.Roşioru, care a atras atenţia membrilor prezenţi asupra
faptului că în mapa fiecăruia din ei există un proiect de hotărâre depersonalizat, în care nu
sunt trecute rezultatele evaluărilor. Corespunzător, tabelul va fi completat cu media punctajului
final, obţinut de către fiecare candidat, iar spaţiile libere se vor completa cu numele
învingătorului concursului.
Dl M.Roşioru supune votului proiectului de hotărârea nr. 12-255/16 din 7 decembrie
2016.
Membrii prezenţi au aprobat prin vot unanim proiectul de hotărâre.
Preşedintele Consiliului invită în sală candidaţii la funcţia de Procuror General.
Se prezintă dnii Iurii Garaba, Eduard Harunjen, Viorel Morari, Igor Popa și Igor
Serbinov.
Dl M.Roşioru a anunţat că dl Ruslan Caşu l-a telefonat şi a anunţat că fiind antrenat
într-un proces la Curtea de Apel Chișinău, nu va reuşi să se prezinte şi că şi-a manifestat
acceptul ca rezultatele să fie pronunţate în lipsa d-lui.
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A LUAT CUVÂNTUL: dl M.Roşioru, care a comunicat că secretariatul a definitivat
calculul punctajului oferit de către fiecare membru al Consiliului. Sunt deja două luni și
jumătate de când am anunţat acest concurs.
În continuare d-lui a dat citirii pasajele relevante din hotărârea nr.12-255/16 din 7
decembrie 2016.

„Potrivit calculului efectuat de secretariatul Consiliului, candidații au obținut
următorul punctaj mediu:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele şi prenumele candidatului
CAŞU Ruslan
GARABA Iurii
HARUNJEN Eduard
MORARI Viorel
POPA Igor
SERBINOV Igor

Media punctajului total
47,89 puncte
63,11 puncte
68,58 puncte
63,73 puncte
62,83 puncte
66,01 puncte

În conformitate cu prevederile pct.10.23 al Regulamentului Consiliului Superior al
Procurorilor, Consiliul adoptă o hotărâre prin care propune pentru numirea în funcție de
Procuror General a candidatului care a obținut cel mai mare punctaj la interviu. Astfel, reieșind
din punctajul calculat de secretariat, Consiliul constată că cel mai mare punctaj l-a acumulat
candidatul Eduard Harunjen.
Constatând plenitudinea dosarului de participare al candidatului Eduard Harunjen,
faptul că acesta întruneşte condiţiile legale pentru deţinerea funcţiei de Procuror General, că
dumnealui a acumulat cel mai mare punctaj la interviu, în conformitate cu prevederile art. 125
şi art. 1251 din Constituţia Republicii Moldova, art. 17, art.70 alin.(l) lit.d) din Legea nr.3 din
25.02.2016 cu privire la Procuratură, dispoziţiile Capitolului X al Regulamentului Consiliului
Superior al Procurorilor, cu 9 voturi pro şi 0 voturi contra, Consiliul Superior al Procurorilor –
H О TĂRĂSTE:
1. A lua act de rezultatele calculului efectuat de secretariatul Consiliului Superior al
Procurorilor în baza fişelor de evaluare a candidaţilor Ruslan Caşu, Iurii Garaba, Eduard
Harunjen, Viorel Morari, Igor Popa şi Igor Serbinov.
2. A constata că în cadrul etapei de interviu, cel mai mare punctaj, a fost acumulat de
candidatul Eduard Harunjen.
3. A propune Preşedintelui Republicii Moldova candidatura domnului Eduard Harunjen,
pentru a fi numit în funcţia de Procuror General, pentru un mandat de 7 ani.
4. A transmite prezenta hotărâre Preşedintelui Republicii Moldova, pentru examinare.
5. A asigura publicarea mediei punctajului total obţinut de fiecare candidat, în termen de
24 de ore de la finalizarea etapei interviului, pe pagina web oficială a Procuraturii
(www.procuratura.md).
6. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii,
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica “Hotărâri”.
7. Hotărârea cu drept de contestare conform art.79 din Legea cu privire la Procuratură.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor – semnătura, Preşedintele Consiliului Superior al
Procurorilor – semnătura”
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La finele etapei Dl M.Roşioru a enunţat că este un prim rezultat care vine din partea
Consiliului şi în termeni proxim rezultatele vor fi transmise Preşedintelui Republicii Moldova,
pentru a decide conform prevederilor Constituției, Legii cu privire la Procuratură şi
reglementărilor din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. D-lui l-a felicitat pe
învingătorul concursului şi pe ceilalţi candidaţi, specificând că a fost un prim exerciţiu atât
pentru membrii Consiliului, cât şi pentru Procuratură în general şi o novaţie pentru întreaga
Republică Moldova. Este un prim exerciţiu prin care s-a selectat un Procuror General altfel,
decât pe criterii politice.
Preşedintele CSP a mulţumit şi reprezentanţilor mass-media pentru interes, în special
reporterilor de la Realitatea, care au fost alături de Consiliu şi la etapele precedente ale
concursului, asigurând transmisiunea în regim on-line a tuturor etapelor.
Dl Mircea Roşioru a adus mulţumiri partenerilor de dezvoltare, care şi la această etapă
dificilă au fost alături şi tuturor celor care au găsit timp să vizioneze concursul.
Dl Eduard Harunjen a mulţumit membrilor Consiliului Superior al Procurorilor pentru
votul de încredere.
Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunţat şedinţa închisă.
Anexă: CD-ul cu înregistrarea video a ședinței din 07.12.2016.
Preşedintele şedinţei
Secretarul ad-hoc al şedinţei

Mircea Roşioru
Maria Buţura

6

