
COMISIA SPECIALĂ DE PRESELECȚIE A CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE 

PROCUROR-ȘEF AL PROCURATURII ANTICORUPȚIE 
 

DECIZIE 

nr. 4 din 18.05.2022 

 

cu privire la preselecția candidaților în cadrul concursului la funcția de procuror-șef al 

Procuratura Anticorupție  

 

Comisia specială de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii 

Anticorupție, 

 

în componența: 

Mariana Gornea, membră a Comisiei 

Iulian Groza, membru al Comisiei  

Kevin Lanigan, membru al Comisiei 

Aivars Ostapko, membru al Comisiei 

Laura Ștefan, membră a Comisiei 

 

- convocată în ședință închisă (format on-line), după finalizarea probei interviului, 

- în corespundere cu prevederile cu p. 34. Din Regulamentul privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al 

procuraturii specializate (Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale), aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-16/2022 din 04.02.2022, modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-77/2022 din 26.04.2022 (în continuare Regulament), 

- în confirmate cu rezultatele probei interviului confirmate prin Procesul-Verbal al ședinței 

Comisiei speciale de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție 

din 18.05.2022, 

- prin consens, 

DECIDE: 

1. Preselectarea dnei Veronica DRAGALIN în calitate de candidată în cadrul concursului la 

funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 

2. Prezenta decizie se comunică prin e-mail candidaților admiși la concurs și prin publicarea 

informației pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, care de asemenea va 

include Procesul-Verbal al ședinței din 18.05.2022, Deciziile Comisiei, Fișele de evaluare 

individuale, Fișa de totalizare, înregistrările video ale interviurilor celor 4 candidați. 

3. Conform p.35 al Regulamentului, în termen de 3 zile de la data adoptării prezentei decizii de 

către Comisia specială, candidații admiși la concurs dispun de dreptul de a formula obiecții pe 

marginea acesteia. 

4. În termenii stabiliți de p.36 al Regulamentului prezenta Decizie, însoțită de Procesul-Verbal al 

ședinței din 18.05.2022, Fișele de evaluare individuale și Fișa de totalizare, se remite 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

Membrii Comisiei speciale: 

 

Mariana Gornea, ____semnat________ 

Iulian Groza,        ____semnat________ 

Kevin Lanigan,    ____semnat________ 

Aivars Ostapko,   ____semnat________ 

Laura Ștefan,       ____semnat________ 

 


