
Hotărârea nr.12-251/13 

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura 

alegerii din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, Colegiului disciplinar şi Colegiului de calificare 

 

22.10.13                   mun.Chişinău 

 

Examinând chestiunea cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului privind procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului disciplinar şi Colegiului de 

calificare,  audiind informaţia dlui C.Gurin, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 

CONSTATĂ: 

 

În temeiul articolului 82 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, 

consiliul a aprobat Regulamentul privind procedura alegerii din rândul procurorilor 

a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului disciplinar şi 

Colegiului de calificare (hotărârea nr.12-280/12 din 04.12.12).   

Întru asigurarea calităţii, eficienţei şi transparenţei procesului de desfăşurare 

a alegerilor în organele de autoadministrare a procurorilor, s-a propus operarea 

unor modificări /completări la actul normativ departamental menţionat. 

Ţinând cont de propunerile înaintate de către membrii consiliului, în temeiul 

art.82 alin.(4) , art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, - 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Regulamentul privind procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului disciplinar şi Colegiului de 

calificare,  se modifică şi se completează după cum urmează: 

Punctul.1.3 se completează cu textul „ , cu excepţia cazurilor stabilite de 

Legea nr.294 din 25.12.2008 şi prezentul Regulament”. 

 

La punctul 1.5 cuvântul „cărora” se modifică cu cuvântul „căruia”. 

 

          La punctul.1.7 după cuvântul „alegeri” se introduce textul „este deliberativă 

cu 2/3 şi”, iar după cuvântul „voturilor” se introduc cuvintele „membrilor săi”. 

           

          La punctul 2.1 după expresia „participă 2/3” litera „a” se înlocuieşte cu 

expresia „din numărul”. 

 

          Punctul 2.3 va avea trei alineate: 

          la alin.(1) lit.c) textul „numai de către procurorii care sunt înscrişi pe lista 

electorală” se înlocuieşte cu cuvântul „personal”; 

          la lit.d) după cuvântul „depun” se introduce expresia „cererile şi actele 

candidaţilor”, iar cuvântul „candidaturile” se exclude; 

           la lit.f) după cuvântul „depunerea” se introduce expresia „cererilor şi actelor 

candidaţilor”, iar cuvântul „candidaturilor” se exclude; 



 

          lit.h) va avea următorul cuprins „locul, data şi ora desfăşurării Adunării 

Generale,”  

          lit.i) se exclude. 

          La pct.2.3 alin.(2) va avea următorul cuprins: 

„Anunțul se publică pe pagina Web a Procuraturii, la secţiunea CSP, se 

comunică subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi 

specializate.”  

          La pct.2.3 alin.(3) va avea următorul cuprins: 

Comisia de alegeri poate oricând să rectifice inexactităţile evidente cuprinse 

în anunţul pentru alegeri. Orice astfel de rectificare se anunţă de îndată prin 

publicarea pe pagina Web a Procuraturii, la secţiunea CSP. 
   

Punctul 2.9 va avea următorul cuprins: 

„Pentru a fi aleşi în calitate de membri ai organelor de autoadministrare a 

procurorilor, candidaţii se vor înscrie  conform reprezentării stabilite de art.81 

alin.(3), art.99 alin.(1) şi art.114 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură.” 

 

Punctul 2.10 va avea următorul cuprins: 

„La înaintarea candidaturii se va ţine cont de condiţiile şi restricţiile stabilite 

de următoarele prevederi ale Legii cu privire la Procuratură:  

- art.58 alin.(6), conform căruia procurorul sancţionat disciplinar sau care nu 

a susţinut atestarea pentru funcţia deţinută nu poate fi promovat în serviciu sau ales 

membru al unui organ colegial din cadrul Procuraturii în termen de un an de la data 

emiterii deciziei de rigoare; 

- nu poate fi solicitată suplinirea concomitentă a locurilor în consiliu şi/sau 

în colegii; 

- vechimea de muncă în funcţia de procuror de cel puţin 5 ani; 

- buna reputaţie. 

 

Punctul 2.11 va avea următorul cuprins: 

„Candidaturile se înaintează de către colectivele de muncă din cadrul 

Procuraturii Republicii Moldova în baza unui proces-verbal şi se depun la Comisia 

de alegeri, însoţite de acordul candidatului, curriculum vitae, un proiect privind 

principalele obiective pe care le vor urmări procurorii în cazul alegerii în calitate 

de membru al organului de autoadministrare, o declaraţie cu privire la venituri şi 

proprietate, precum şi o declaraţie de interese personale actualizate.” 

 

La punctul 2.14 lit.b) textul „art.99 alin.(1) şi art.114 alin.(1) şi (2)” se 

exclude. 

 

La punctul 2.15 după cuvântul „comunică” se introduce cuvântul 

„candidatului”, iar cuvântul „acestuia” se exclude. 

 

La punctul 2.17 după expresia „lista candidaţilor pentru” se introduc 

cuvintele ”alegeri în”. 

 



La punctul 2.18 după cuvântul „consiliul” se introduce litera „o”, iar 

cuvântul „contestaţia” se exclude”. 

 

La punctul 2.19 după cuvântul „Hotărârile” se introduce textul „consiliului 

şi comisiei”. 

 

La punctul 2.21 cuvântul „înscrişi” se înlocuieşte cu cuvântul „incluşi”. 

 

 Punctul 3.1 se completează cu cuvintele „, , Procurorul General, sau alt 

membru al Consiliului Superior al Procurorilor, desemnat din rândul procurorilor”. 

 

 La punctul 3.2 expresia „listele electorale” se înlocuieşte cu expresia „listele 

de înregistrare”. 

 

 La punctul 3.3 cuvântul „iniţia” se înlocuieşte cu cuvântul „organiza”. 

 

 La punctul 4.1 după cuvintele „se verifică” se introduce cuvântul „şi”, iar 

expresia „fapt consemnat în procesul-verbal” se înlocuieşte cu expresia „cu 

întocmirea unui proces-verbal”. 

 

 La punctul 4.2   după expresia „legitimaţie de serviciu” se introduce expresia 

„ori buletinul de identitate”. 

 

 La punctul 4.4 propoziţia „exprimarea opţiunii a avut loc prin alt mod decât 

cel prevăzut de pct.4.3 al prezentului Regulament” se înlocuieşte cu expresia 

„opţiunea este neclară”. 

 

 La punctul 4.7 expresia „preşedintele Comisiei” se înlocuieşte cu cuvântul 

„Comisia”. 

 

Punctul 4.11 va avea următorul cuprins  „În cazul în care mai mulţi candidaţi 

vor acumula un număr egal de voturi Comisia de alegeri, în aceeaşi zi, va organiza 

al doilea tur, conform prezentului Regulament, numai pentru candidaţii cu acelaşi 

număr de voturi.” 

 

La punctul 4.14 cuvântul „iniţiale” se exclude. 

 

Hotărârea se va aduce la cunoştinţă corpului de procurori. 

 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Procurorilor               Iurie Garaba 
 


