
HOTĂRÂREA nr. 12-82/13 
cu privire la  desemnarea câştigătorului concursului pentru ocuparea funcţiei  

vacante de procuror în procuratura Anticorupţie 
 
 

16 aprilie 2013                                                                                                mun. Chişinău 
 

Examinând rezultatul concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror 
în procuratura Anticorupţie, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor -                        

C O N S T A T Ă: 
 

Conform hotărârii nr.12-235/12 din 09.10.2012 Consiliul Superior al Procurorilor  a  
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura Anticorupţie. 

Pe parcurs au aplicat concurenţii Nadejda Busuioc, ofiţer superior de urmărire penală din 
cadrul CAN, Ghenadie Danciuc, Oleg Poalelungi şi Nicolai Edeniuc, ex-procurori, ale căror 
cereri  au fost acceptate în condiţiile art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. 

Ulterior, candidatul  Nicolae Edeniuc şi-a retras cererea de participare la concurs. 
Conform hotărârii Colegiului de calificare nr.369 din 08.02.2013 candidaţii enumeraţi au    

promovat examenul de capacitate cu mediile generale: Nadejda Busuioc – 8,31, Ghenadie 
Danciuc – 6,81 şi Oleg Poalelungi – 6,66.  

 Conform art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, 
consiliul a iniţiat verificarea titularei Nadejda Busuioc. Urmare a controlului n-au fost stabiliţi 
factori de risc şi restricţii pentru ocuparea postului solicitat, d-ei fiind compatibilă pentru 
exercitarea funcţiei de procuror. Avizul consultativ  n-a  fost contestat.  
            Referitor la titularul Oleg Poalelungi, consiliul reține că d-lui a fost verificat anterior 
conform procedurii stabilite de lege și considerat compatibil.   
            Concurentul Ghenadie Danciuc a fost considerat compatibil în temeiul hotărârii 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 395/21 din 19.06.2012. 

Urmare a deliberării, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat candidatura dnei 
Nadejda Busuioc pentru numirea în funcţia de procuror în procuratura  Anticorupţie.  

 În temeiul celor menţionate, conform art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor 
şi a candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), art.37 alin.(2), art.82 alin.(1) lit.c), 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 avizul consultativ al  organului de verificare. 
A considera ca fiind compatibilă  titulara  Nadejda Busuioc pentru ocuparea funcţiei de 

procuror. 
A propune Procurorului General numirea dnei Nadejda Busuioc în funcţia de  procuror 

în procuratura Anticorupţie. 
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                      Iurie Garaba 


