
H O T Ă R Â R E A nr.12-84/13 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror   
 

16 aprilie 2013                                                                                                         mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor -   

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârile nr.12-21/13 din 17.01.2013 şi nr.12-57/13 din 26.02.2013 Consiliul 
Superior al Procurorilor a  anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror al 
procuraturii Anticorupţie şi procuror, şef al secţiei judiciar-penală din cadrul Direcţiei 
judiciare a Procuraturii Generale. 

Pentru promovarea în funcția de procuror al procuraturii Anticorupţie au aplicat dl 
Ruslan Popov, procuror –interimar al procuraturii Anticorupţie, dl Nicolae Geru, procuror al 
sect. Centru mun.Chişinău, dl Viorel Morari, adjunct al procurorului procuraturii Anticorupţie. 

Ulterior, candidatul Nicolae Geru a depus cerere  de retragere din concurs.  
Funcţia vacantă de procuror şef al secţiei judiciar-penală  din cadrul Direcţiei 

judiciare a Procuraturii Generale a fost solicitată de dl Vladimir Adam, procuror, şef –
interimar al acestei subdiviziuni. 

Concurenții prezenți la ședința consiliului au susținut cererile înaintate. 
Analizând dosarele candidaţilor, consiliul reține că, potrivit hotărârii Colegiului de 

calificare nr.63 din 18.09.2010 titularul Ruslan Popov a promovat examenul de capacitate cu 
media 9,36, iar potrivit hotărârii Colegiului de calificare nr.69 din 18.09.2010 concurentul 
Viorel Morari  a susţinut examenul cu media 9,46. 
 Referitor la inițierea procedurii de verificare a candidaților  în baza art.8 din Legea 
nr.271 din 18.12.2008, consiliul reține că titularii Ruslan Popov şi Viorel Morari au fost 
recunoscuţi compatibili în temeiul hotărârilor consiliului nr. 2-3d-346/10 din 21.09.2010 şi 
respectiv nr. 2-3d-367/10 din 21.09.2010.  Dl Vladimir Adam a fost supus verificării în 
legătură cu participarea la concurs privind suplinirea funcţiei de procuror al procuraturii 
Anticorupţie. 

În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f)  din Legea cu privire la 
Procuratură,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A admite cererile concurenţilor Ruslan Popov, Viorel Morari şi Vladimir Adam privind 
participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate.  

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidatului Vladimir Adam 
pentru organizarea evaluării.  

A-i elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii Ruslan Popov şi 
Viorel Morari. 

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

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                           Iurie Garaba 
 


