ANUNŢ
cu privire la convocarea Adunării Generale a Procurorilor şi organizarea alegerilor
pentru obţinerea mandatului de membru în Colegiile din
subordinea Consiliul Superior al Procurorilor
(conform pct.pct.11 şi 16 ale Regulamentului Adunării Generale a Procurorilor )
mun.Chişinău, 19 iunie 2020

În atenţia procurorilor
Procuraturii Generale,
ai procuraturilor specializate
şi teritoriale
Stimaţi colegi,
Prin hotărârea nr.1-36/2020 din 28 mai 2020 Consiliului Superior al Procurorilor a
dispus convocarea Adunării Generale a Procurorilor pentru ziua de 1 iulie 2020.
Proiectul agendei ședinței conține următoarele chestiuni:
1) Alegerea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a
contestațiilor.
2) Alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Colegiul pentru
selecția și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor
procurorilor și Colegiul de disciplină și etică.
3) Diverse.
În conformitate cu prevederile art.83 alin.(1) lit.a) si b) din Legea cu privire la
Procuratură nr.3 din 25.02.2016, fiecare Colegiu întruneşte câte 7 membri, dintre care: 5 aleşi de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor și 2 - aleşi de către
Consiliul Superior al Procurorilor, prin concurs public, din rândul reprezentanţilor societăţii
civile.
Responsabilitățile privind organizarea și coordonarea tuturor activităților prealabile
alegerilor membrilor din rândul procurorilor revin Comisiei de organizare a alegerilor.
Prin Hotărârea nr.1-47/2020 din 12 iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a
constituit Comisa de organizare a alegerilor în următoarea componență:
- doamna Irina Vîrlan, procuror al Secției investigarea fraudelor contra mediului și
intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a
Procuraturii Generale;
- doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale;
- domnul Ivan Grosu, procuror în Procuratura mun.Chișinău;
- domnul Vladislav Guzic, procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă;
- doamna Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura raionului Ialoveni.
În cadrul primei şedinţe a Comisiei de organizare, convocată la 15.06.2020, în
calitate de preşedinte al Comisiei de alegeri a fost aleasă doamna Irina Vîrlan.
Potrivit pct.37 din Regulament, candidaturile procurorilor în colegiile indicate supra
pot fi înaintate individual sau de către un grup de procurori în baza unei cereri de intenție
sau a unui proces-verbal, însoţit de acordul candidatului, şi se depun la Comisia de
organizare a alegerilor.

Dosarul de participare a candidatului va conţine:
a) curriculum vitae;
b) un program privind principalele obiective pe care le urmăreşte în cazul alegerii în
calitate de membru al colegiului respectiv.
La depunerea dosarelor, candidaţii urmează să ţină cont de următoarele condiţii şi
restricţii, stabilite de pct.pct.33-36,39 și 41 din Regulamentul Adunării Generale a
Procurorilor, ce se regăsesc şi în art.83 alin.(4), coroborat cu art.69 alin.(6) și (7) din Legea
3/2016:
- procurorul candidat la funcţia de membru în colegiu trebuie să întrunească,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
b) să nu dispună de sancţiuni disciplinare nestinse;
c) a fost evaluat profesional doar cu calificativele ”excelent”, ”foarte bine”,
”bine”și în privința sa nu a fost amânată atestarea, cu acordarea unui termen pentru
repetarea procedurii;
- membrii în exerciţiu ai Consiliului şi ai colegiilor sale pot candida la una din
funcţiile vacante în colegii;
- membrii Comisiei de organizare, ai Comisiei de alegeri şi ai Comisiei de contestaţii
nu pot candida pentru nici o funcţie în cadrul colegiilor;
- la depunerea dosarului de participare, candidatul va opta pentru o singură funcţie
electivă;
- vor fi luate în considerare doar cererile şi actele candidaţilor depuse la Comisie în
termenul indicat infra.
Cererile/procesele-verbale şi dosarele de participare ale candidaţilor se vor
depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, pe adresa - mun.Chişinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, etajul II, bir.17, în perioada 19 - 29 iunie 2020, inclusiv,
în zilele lucrătoare, în intervalul orelor 09.00 - 12.00 şi 13.00 - 17.00. (Telefoane de contact:
dna Irina Vîrlan – 069999476, dna Maria Buțura - tel.022-828501, 061117224).
Adunarea Generală a Procurorilor va începe la ora 10:00, în Sala de ședințe a
Procuraturii Generale (mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, etajul III),cu
înregistrarea participanţilor între orele 09.00 - 09.30.
Hotărârile de convocare a Adunării Generale a Procurorilor, de constituire a Comisiei de
organizare a alegerilor, precum și actele emise de către Comisia de organizare pot fi
accesate pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, www.procuratura.md, directoriul
Adunarea Generală a Procurorilor, precum și pe cea a Consiliului Superior al Procurorilor,
www.csp.md, directoriul Adunarea Generală a Procurorilor.
Conducătorii subdiviziunilor Procuraturii Generale, ai procuraturilor teritoriale și
specializate vor aduce la cunoştinţa procurorilor subalterni conţinutul avizului.
NOTĂ: Conform Hotărârii nr.11 din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate
Publică, până la data de 30 iunie 2020 pe întreg teritoriul Republicii Moldova este decretată starea de
urgență în sănătate publică, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației
epidemiologice. În contextul expus, despre modificările survenite în data și modalitatea de organizare a
Adunării Generale corpul de procurori va fi anunțat suplimentar.

Președintele Comisiei de
organizare a alegerilor

/semnat/

Irina VÎRLAN

