PROCES-VERBAL nr. 6
al Comisiei de alegeri
privind rezultatele alegerilor în
organele de autoadministrare a procurorilor
20 decembrie 2013

mun. Chişinău

Total membrii sunt-6(şase)
Prezenţi membrii Comisiei:
1. Creţu Sergiu, procuror al r-lui Rîşcani;
2. Dulgheru Ion, adjunct al procurorului sect.Centru mun.Chişinău;
3. Harţi Vladislav, procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chişinău;
4. Neaga Elena, adjunct al procurorului sect.Buiucani, mun.Chişinău;
5. Radeţchi Viorel, procuror pentru misiuni speciale;
6. Roşea Andrei, procuror interimar al r-lui Rezina.
ORDINEA DE ZI:
I.Anularea buletinelor de vot nefolosite.
II.Deschiderea urnelor de vot şi extragerea din urne a buletinelor de vot.
Numărarea buletinelor de vot.
a). Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membri al Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul procurorilor de la
Procuratura Generală.
b). Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membri ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul procurorilor de la
procuraturile teritoriale si de la cele specializate;
c). Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membri ai Colegiului de calificare din rîndul procurorilor de la Procuratura
Generală.
d) .Numărarea si totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membri ai Colegiului de calificare din rîndul procurorilor de la procuraturile
teritoriale si de la cele specializate;
e) .Numărarea si totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membri ai Colegiului disciplinar din rîndul procurorilor de la Procuratura
Generală;
f).Numărarea si totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membri ai Colegiului disciplinar din rîndul procurorilor de la procuraturile
teritoriale si de la cele specializate;
III.Validarea alegerilor
IV.Comunicarea rezultatelor alegerilor.

S-a examinat:
I.Anularea buletinelor de vot nefolosite.
A luat cuvîntul secretarul Comisiei de alegeri, V.Radeţchi, care a comunicat,
că
- numărul total de buletine de vot tipărite pentru alegerea în Consiliul Superior al
Procurorilor este de 750, iar conform listei electorale numărul total de procurori
care au primit buletine de vot este de 632.
Prin urmare, diferenţa dintre buletine de vot tipărite pentru alegerea în
Consiliul Superior al Procurorilor şi numărul total de procurori care au primit
buletine de vot este de 118.
Asa dar, nu au fost folosite 118 buletine de vot.
In conformitate cu prevederile pct.4.7 al Regulamentului privind procedura
alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al procurorilor,
Colegiului de calificare şi Colegiului Disciplinar buletinele de vot nefolosite se
anulează înainte de deschiderea urnelor şi în acest context s-a propus:
- anularea a 118 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Consiliul Superior al
Procurorilor.
/V

9

?

S-a decis unanim:
- anularea a 118 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Consiliul Superior al
Procurorilor.
în continuare secretarul Comisiei de alegeri, V.Radeţchi, care a comunicat, că
- numărul total de buletine de vot tipărite pentru alegerea în Colegiul de calificare
este de 750, iar conform listei electorale numărul total de procurori care au primit
buletine de vot este de 632.
Prin urmare, diferenţa dintre buletine de vot tipărite pentru alegerea în
Colegiul de calificare şi numărul total de procurori care au primit buletine de vot
este de 118.
Asa
’ dar,
A 5 nu au fost folosite 118 buletine de vot.
In conformitate cu prevederile pct.4.7 al Regulamentului privind procedura
alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al procurorilor,
Colegiului de calificare şi Colegiului Disciplinar buletinele de vot nefolosite se
anulează înainte de deschiderea urnelor şi în acest context s-a propus:
- anularea a 118 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Colegiul de
calificare.

S-a decis unanim:
- anularea a 118 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Colegiul de
calificare.
Secretarul Comisiei de alegeri, V.Radeţchi, a mai comunicat, că
- numărul total de buletine de vot tipărite pentru alegerea în Colegiul disciplinar
din partea Procuraturii Generale este de 150, iar conform listei electorale numărul
total de procurori care au primit buletine de vot este de 129.
Prin urmare, diferenţa dintre buletine de vot tipărite pentru alegerea în
Colegiul disciplinar din partea Procuraturii Generale şi numărul total de procurori
care au primit buletine de vot este de 21.

Asa dar, nu au fost folosite 21 buletine de vot.
în conformitate cu prevederile pct.4.7 al Regulamentului privind procedura
alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al procurorilor,
Colegiului de calificare şi Colegiului Disciplinar buletinele de vot nefolosite se
anulează înainte de deschiderea urnelor şi în acest context s-a propus:
- anularea a 21 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Colegiul disciplinar
din partea Procuraturii Generale.
9

?

S-a decis unanim:
- anularea a 21 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Colegiul disciplinar
din partea Procuraturii Generale.
Secretarul Comisiei de alegeri, V.Radeţchi, care a mai comunicat, că
- numărul total de buletine de vot tipărite pentru alegerea în Colegiul disciplinar
din partea procuraturilor teritoriale şi cele specializate este de 600, iar conform
listei electorale numărul total de procurori care au primit buletine de vot este de
502.
Prin urmare, diferenţa dintre buletine de vot tipărite pentru alegerea în
Colegiul disciplinar din partea procuraturilor teritoriale şi cele specializate şi
numărul total de procurori care au primit buletine de vot este de 98.
Aşa dar, nu au fost folosite 98 buletine de vot.
în conformitate cu prevederile pct.4.7 al Regulamentului privind procedura
alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al procurorilor,
Colegiului de calificare şi Colegiului Disciplinar buletinele de vot nefolosite se
anulează înainte de deschiderea urnelor şi în acest context s-a propus:
- anularea a 98 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Colegiul disciplinar
din partea procuraturilor teritoriale şi cele specializate.

S-a decis unanim:
- anularea a 98 buletine de vot nefolosite pentru alegerea în Colegiul disciplinar
din partea procuraturilor teritoriale şi cele specializate.
Preşedintele Comisiei de alegeri, Elena Neaga a comunicat, că buletine de
vot distribuite repetat nu au fost.
S-a examinat:
II.Deschiderea urnelor de vot şi extragerea din urne a buletinelor de vot.
Numărarea buletinelor de vot.
întru evitarea oricăror suspiciuni, bănuieli legate de rezultatele votării,
membrii Comisiei de alegeri au deschis urnele de vot, au extras din ele buletinele
de vot şi au numărat buletinele de vot chiar în sală, în faţa tuturor celor prezenţi,
pe scenă şi cu maxima transparenţă, ca urnele să nu fie scoase din sală şi în
permanent să fie în vizor.
Astfel, membrii Comisiei de alegeri au deschis ( au desigilat) pe rind toate
5(cinci) urne de vot chiar pe scenă, în faţa tuturor procurorilor prezenţi şi au extras
din ele buletinele de vot, care la fel s-au numărat în văzul tuturor celor prezenţi.

Ca rezultat al numărării buletinelor de vot s-a stabilit următoarele:
1.numărul total de procurori incluşi în listele de votare - 690;
2.numărul procurorilor înregistraţi la şedinţa Adunării Generale - 633;
3.numărul total de buletine tipărite - 2250;
4.numărul total al buletinelor de vot primite de Comisie - 2250;
5.numărul total de procurori care au participat la votare - 632;
6.cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de procurori
şi numărul procurorilor care au participat la votare, sau lipsa acestei diferenţe - 1;
7.numărul total de buletine de vot anulate(nefolosite) - 353;
8.numărul total de buletine de vot extrase din urnele de vot - 632;
9.numărul de buletine de vot declarate nule(nevalabile) -19;
10.numărul buletinelor de vot declarate valabile - 613;
a)Numărarea şi totalizarea voturilor valabile acumulate de candidaţi în
calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul
procurorilor de la Procuratura Generală;
Pentru alegerea a 2 (doi) membri în Consiliul Superior al Procurorilor din
rîndul procurorilor de la Procuratura Generală, s-a stabilit următoarele:
Nr.
d/o

Numele, prenumele candidatului

Voturi acumulate

1.

ROSIORU Mircea

587

2.

POPOV Ruslan

492

3.

PÎRNĂU Anatol

107

b).Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul procurorilor de la
procuraturile teritoriale şi de la cele specializate;
Pentru alegerea a 4 (patru) membri în Consiliul Superior al Procurorilor din
rîndul procurorilor de la Procuratura Generală, s-a stabilit următoarele:
Nr.
d/o

Numele, prenumele candidatului

Voturi acumulate

1.

DIACOV Ivan

127

2.

MOCANU Sergiu

227

3.

TUREAC Viorel

423

4.

MOROZ Remus

436

5.

STOINOV Vasile

298

6.

MASNIC Eduard

271

7.

BOTNARU Grigore

100

8.

BORDIANU Adrian

155

9.

GRATILA Lidia

138

c).Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membru al Colegiului de calificare din rîndul procurorilor de la Procuratura
Generală;
Pentru alegerea a 3 (trei) membri în Colegiul de calificare din rîndul
procurorilor de la Procuratura Generală, s-a stabilit următoarele:
Nr.
d/o

Numele, prenumele candidatului

Voturi acumulate

1.

MORARI Viorel

387

2.

BULAT Eduard

149

3.

BODE AN Valeriu

297

4.

CRIJANOVSCHI Sergiu

213

5.

BRATUNOV Comeliu

186

6.

DIMITRAS Marcel

259

7.

COBZARI Maria

191

d).Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membru al Colegiului de calificare din rîndul procurorilor de la procuraturile
teritoriale şi de la cele specializate;
Pentru alegerea a 6 (şase) membri în Colegiul de calificare din rîndul
procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate, s-a stabilit
următoarele:

Nr.
d/o

Numele, prenumele candidatului

Voturi acumulate

1.

POPA Igor

356

2.

FLOREA Eduard

226

3.

GAVAJUC Sergiu

313

4.

RATA Alexandru

329

5.

BODORIN Sergiu

251

6.

TURCULEŢ Leonid

307

7.

GUIDA Pavel

205

8.

GERU Nicolae

435

9.

BAIDAUS Valentin

325

10.

EREMCIUC Ghenadie

115

e).Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membru al Colegiului disciplinar din rîndul procurorilor de la Procuratura
Generală;
Pentru alegerea a 3 (trei) membri în Colegiul disciplinar din rîndul
procurorilor de la Procuratura Generală, s-a stabilit următoarele:
Nr.
d/o

Numele, prenumele candidatului

Voturi acumulate

1.

CHITOROAGĂ Nicolae

75

2.

NICHITA Alexandru

104

3.

GUTANVlad

107

4.

ADAM Vladimir

69

f.)Numărarea şi totalizarea voturilor acumulate de candidaţi în calitate de
membru al Colegiului disciplinar din rîndul procurorilor de la procuraturile
teritoriale şi de la cele specializate;
Pentru alegerea a 6(şase) membri în Colegiul disciplinar din rîndul
procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate, s-a stabilit
următoarele:
Nr.
d/o

Numele, prenumele candidatului

Voturi acumulate

1.

MANOLACHE Eugen

99

2.

COMERZAN Victor

297

3.

CEBOTARI Serghei

296

4.

POPA Ion

295

5.

LUPU Vladimir

332

6.

PROCOAVĂ Adrian

109

7.

CARAIVAN Ruslan

233

8.

CEBOTARI Vitali

175

9.

CIMBIR Marcel

305

10.

BOBU Natalia

69

11.

PROCOPCIUC Ion

86

S-a examinat:

III. Validarea alegerilor
A luat cuvîntul preşedintele Comisiei de alegeri, E.Neaga, care a comunicat,
că în conformitate cu prevederile pct.2.4 şi 4.12 a Regulamentului privind
procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al
Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului Disciplinar, Comisia de alegeri
urmează să examineze şi să valideze rezultatele votării.
Conform pct.2.1 din Regulamentul nominalizat supra alegerile se consideră
validate dacă la vot a participat majoritatea simplă a procurorilor în exerciţiu.

Astfel, dat fiind faptul că la vot au participat 632 de procurori din numărul
total de 690 de procurori aflaţi în exerciţiu cu drept de vot, alegerile se consideră
validate, punîndu-se respectiv la v o t:
- a valida rezultatele votării din 20.12.2013 în organelle de
autoadministrare a procurorilor.

S-a decis unanim:
-

a valida rezultatele alegerilor
autoadministrare a procurorilor.

din

20.12.2013

în

organelle

de

Totodată, preşedintele Comisiei de alegeri, E.Neaga, a specificat că conform
pct.4.10 din Regulamentul nominalizat supra desemnarea membrilor aleşi ai
Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de Calificare şi Colegiului
Disciplinar va avea loc conform procedurii prevăzute la art.129 alin.(3) din Legea
cu privire la Procuratură, care prevede că „Se consideră aleşi membri ai
Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului de Calificare şi ai Colegiului
Disciplinar procurorii care au acumulat cel mai mare număr de voturi. ”
Dna Elena Neaga, a propus membrilor Comisiei de alegeri stabilirea
conform rezultatelor numărării, care din candidaţi au acumulat cel mai mare număr
de voturi în calitate de membri în organele de autoadministrare a procurorilor.
Astfel, Comisia de alegeri a stabilit candidaţii care au acumulat cel mai mare
număr de voturi şi au decis unanim după cum urmează:

S-a decis unanim:
- în Consiliului Superior al Procurorilor se desemnează 2 membri aleşi din
rîndul procurorilor de la Procuratura Generală după cum urmează :
1.Mircea ROŞIORU, care a acumulat -587 voturi
2.Ruslan POPOV, care a acumulat - 492 voturi
- în Consiliului Superior al Procurorilor se desemnează 4 membri aleşi din
rîndul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate după
cum urm ează:
1.Remus MOROZ care a acumulat -436 voturi
2.Viorel TUREAC care a acumulat -423 voturi
3.Vasile STOINOV care a acumulat -298 voturi
4.Eduard MAŞNIC care a acumulat -271 voturi
- în Colegiul de calificare se desemnează 3 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la Procuratura Generală după cum urmează :
1.Viorel MORARI care a acumulat -387 voturi
2.Valeriu BODEAN care a acumulat -297 voturi

3.Marcel DIMITRAŞ care a acumulat -259 voturi
- în Colegiul de calificare se desemnează 6 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate după cum urmează :
l.Nicolae GERU care a acumulat -435 voturi
2.Igor POPA care a acumulat -356 voturi
3.Valentin BAIDAUS care a acumulat -325 voturi
4.Alexandru RATA care a acumulat -329 voturi
5.Sergiu GAVAJUC care a acumulat -313 voturi
6.Leonid TURCULEŢ care a acumulat -307 voturi
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- în Colegiul disciplinar se desemnează 3 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la Procuratura Generală după cum urmează :
1.Vladislav GUŢAN care a acumulat -107 voturi
2.Alexandru NICHITA care a acumulat -104 voturi
3.Nicolae CHITOROAGĂ care a acumulat -75 voturi
- în Colegiul disciplinar se desemnează 6 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate după cum urmează :

1.Vladimir LUPU care a acumulat -332 voturi
2.Marcel CIMBIR care a acumulat -305 voturi
3.Victor COMERZAN care a acumulat -297 voturi
4.Sergiu CIBOTARI care a acumulat -296 voturi
5.Ion POPA care a acumulat -295 voturi
6.Ruslan CARAIVAN care a acumulat -233 voturi

IV.Comunicarea rezultatelor alegerilor.
Preşedintele Comisiei de alegeri, E.Neaga, a comunicat rezultatele alegerilor
din 20.12.2013 în organelle de autoadministrare a procurorilor după cum urmează:
- în Consiliului Superior al Procurorilor se desemnează 2 membri aleşi din
rîndul procurorilor de la Procuratura Generală :
1.Mircea ROŞIORU, care a acumulat - 587 voturi
2.Ruslan POPOV, care a acumulat - 492 voturi
- în Consiliului Superior al Procurorilor se desemnează 4 membri aleşi din
rîndul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate:

1.Remus MOROZ care a acumulat -436 voturi
2.Viorel TUREAC care a acumulat -423 voturi
3.Vasile STOINOV care a acumulat -298 voturi
4.Eduard MASNIC care a acumulat -271 voturi
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- în Colegiul de calificare se desemnează 3 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la Procuratura Generală :
1.Viorel MORARI care a acumulat -387 voturi
2.Valeriu BODEAN care a acumulat -297 voturi
3.Marcel DIMITRAŞ care a acumulat -259 voturi
- în Colegiul de calificare se desemnează 6 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate :
l.Nicolae GERU care a acumulat -435 voturi
2.Igor POPA care a acumulat -356 voturi
3.Valentin BAIDAUS care a acumulat -325 voturi
4.Alexandru RATA care a acumulat -329 voturi
5.Sergiu GAVAJUC care a acumulat -313 voturi
6.Leonid TURCULEŢ care a acumulat -307 voturi
s

- în Colegiul disciplinar se desemnează 3 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la Procuratura Generală:
1.Vladislav GUTAN care a acumulat -107 voturi
2.Alexandru NICHITA care a acumulat -104 voturi
3.Nicolae CHITOROAGĂ care a acumulat -75 voturi
9

- în Colegiul disciplinar se desemnează 6 membri aleşi din rîndul procurorilor
de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate :
1.Vladimir LUPU care a acumulat -332 voturi
2.Marcel CIMBIR care a acumulat -305 voturi
3.Victor COMERZAN care a acumulat -297 voturi
4.Sergiu CIBOTARI care a acumulat -296 voturi
5.Ion POPA care a acumulat -295 voturi
6.Ruslan C ARAI VAN care a acumulat -233 voturi

A luat cuvîntul secretarul Comisiei de alegeri, V.Radeţchi care a comunicat,
că în conformitate cu prevederile pct.4.13 a Regulamentului nominalizat supra
procesul verbal cu privire la rezultatele alegerilor va fi plasat pe pagina Web a
Procuraturii Generale şi a Consiliului Superior al Procurorilor în termen de 24 ore
de la încheierea votării.

1. Preşedintele Comisiei Neaga Elena ^

2. Secretarul Comisiei Radeţchi Viorel

Membrii Comisiei:

6. RoSca Andrei

