HOTĂRÎREA nr.4
a Adunării Generale a Procurorilor
mun.Chișinău

17 noiembrie 2017

Adunarea Generală a Procurorilor declarată deliberativă, examinînd în baza
ordinii de zi aprobate chestiunea cu privire la validarea în cadrul Adunării Generale
a Procurorilor a rezultatelor alegerilor membrilor procurori în Consiliul Superior al
Procurorilor,CONSTATĂ:
Potrivit ordinii de zi aprobate a Adunării Generale a Procurorilor din
27.05.2015, o ultimă chestiune o reprezintă validarea rezultatelor alegerilor
membrilor procurori în Consiliul Superior al Procurorilor.
După realizarea procedurii de vot, Adunarea Generală a Procurorilor a luat act
de informația prezentată de către președintele Comisiei de alegeri dl Sergiu Mititelu,
fiind constatată următoarea stare de lucruri:
Numărul total de buletine de vot tipărite pentru alegerea în Consiliul
Superior al Procurorilor este de 632 buletine de vot, iar conform listei
electorale, numărul total de procurori care au primit buletine de vot este de 573.
Prin urmare, diferenţa dintre buletinele de vot tipărite pentru alegerea în Consiliul
Superior al Procurorilor şi numărul total de procurori care au primit buletine de vot,
este de 59 buletine de vot. Aşadar, nu au fost folosite 59 buletine de vot.
Pe 59 buletine de vot nefolosite Comisia de alegeri a aplicat ștampila
”Anulat”.
Ca rezultat al numărării buletinelor de vot s-a stabilii următoarele :
numărul total de procurori incluşi în lista de votare - 632;
numărul total al procurorilor înregistraţi la şedinţa Adunării Generale - 573;
numărul total de buletine de vot tipărite şi primite de către Comisie - 632;
numărul total de buletine de vot anulate (nefolosite) – 59;
numărul total de procurori care au primit buletine de vot - 573;
numărul total de buletine de vot extrase din urna de votare - 572;
numărul total de buletine de vot declarate nule (nevalabile) – 45;
numărul buletinelor de vot declarate valabile – 527;
buletine lipsă - 1
Pentru alegerea a 5 (cinci) membri în Consiliul Superior al Procurorilor, s-au
stabilit următoarele rezultate:
Nr.
Numele, prenumele candidatului
Voturi acumulate
d/o
1
473
Furtună Inga
2
377
Bordianu Adrian
3
192
Crețu Sergiu
4
120
Fencovschi Ina
5
331
Motuzoc Angela
6
411
Roșca Andrei

7
8

297
Șușu Constantin
196
Varzari Eduard
În conformitate cu prevederile pct.71 al Regulamentului Adunării Generale a
Procurorilor, Comisia de alegeri a validat alegerile printr-o hotărâre semnată de
preşedinte şi ceilalţi membri.
Conform pct.57 din Regulament, alegerile se consideră validate dacă la vot a
participat majoritatea simplă a procurorilor prezenţi. Astfel, dat fiind faptul că la vot
au participat 573 de procurori din numărul total de 632 de procurorii cu drept de vot,
alegerile se consideră validate.
Conform pct. 69 din Regulament și art.69 alin.(5) din Legea cu privire la
Procuratură, sunt consideraţi aleşi în calitate de membri ai Consiliului Superior al
Procurorilor procurorii care au acumulat cel mai mare număr de voturi la Adunarea
Generală a Procurorilor. Următorii procurori de pe lista candidaţilor care au
acumulat cel mai mare număr de voturi suplinesc funcţiile vacante în ordine
descrescătoare după numărul de voturi acumulat.
Astfel, Comisia de alegeri a stabilit candidaţii care au acumulat cel mai mare
număr de voturi şi au decis că în Consiliul Superior al Procurorilor se desemnează
următorii 5 (cinci) candidaţi, după cum urmează:
Nr.
Numele, prenumele candidatului desemnat
Numărul de voturi
o/d
1
473
Furtună Inga
2
411
Roşca Andrei
3
377
Bordian Adrian
4
331
Motuzoc Angela
5
Şuşu Constantin
297
În egală măsură, Adunarea Generală a Procurorilor a constatat lipsa intenției
persoanelor interesate de a depune contestații împotriva hotărîrii Comisiei de alegeri
prin care au fost validate alegerile membrilor procurori în cadrul Consiliului
Superior al Procurorilor.
În baza procesului-verbal de validare a alegerilor dat citirii de către
președintele Comisiei de alegeri, ținînd cont de lipsa intențiilor de contestare a
acestei hotărîri, în conformitate cu pct.72 al Regulamentului Adunării Generale a
Procurorilor adoptat prin Hotărîrea Adunării Generale nr.3 din 27.05.2016, în
temeiul votului majoritar exercitat deschis de către reprezentanții Adunării Generale
a Procurorilor, Adunarea Generală a Procurorilor,HOTĂRĂȘTE:
Rezultatele alegerilor membrilor procurori în cadrul Consiliului Superior al
Procurorilor - se validează.
A asigura publicarea prezentei hotărîri pe paginile web oficiale ale
Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Procurorilor.
Președintele Adunării
Generale a Procurorilor

Mircea ROȘIORU

