HOTĂRÎREA nr. 12-213/12
cu privire la admiterea cererilor absolvenţilor INJ, candidaţi la funcţiile vacante de procuror
în procuratură, şi desemnarea cîştigătorilor concursului anunţat
11 septembrie 2012

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor absolvenţilor Institutului Naţional al
Justiţiei, candidaţi la funcţiile vacante de procuror în procuratură, şi desemnarea cîştigătorilor
concursului anunţat, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-209/12 din 29.08.2012 Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat
concurs pentru absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei, promoţia anului 2012, privind suplinirea
funcţiilor vacante de procuror în procuraturile sectoarelor Buiucani (2), Ciocana (2) şi Rîşcani (1)
din mun. Chişinău.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura sect.Rîşcani mun. Chişinău s-a
înscris absolventa INJ Alina Cauia.
Absolvenţii INJ Ciobanu Natalia, Novac Eugeniu şi Lealin Iuri au aplicat pentru suplinirea
funcţiilor de procuror în procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău.
Pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău
au depus cereri absolvenţii INJ Filimon Ivan şi Roşca Ion.
Potrivit art.8 din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice,
consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor. Urmare a controlului, n-au fost stabiliţi factori de risc şi
restricţii, aceştia fiind compatibili pentru exercitarea funcţiei de procuror.
Potrivit art.18 din Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei absolvenţii Institutului
sînt obligaţi să participe la concursul pentru suplinirea funcţiei de procuror, în modul prevăzut de
Legea cu privire la Procuratură. Aceştia aleg, în ordinea descrescătoare a mediei generale, obţinute
la examenele de absolvire, posturile de procuror scoase la concurs.
Conform art. 38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, absolvenţii Institutului Naţional
al Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire, fără a susţine examen de capacitate.
Potrivit atestatelor de absolvire a INJ, promoţia anului 2012, titularii nominalizaţi au obţinut
mediile generale: Cauia Alina - 9,49, Ciobanu Natalia – 9,46, Lealin Iuri – 9,32, Roşca Ion – 9,27,
Filimon Ivan – 8,98, Novac Eugeniu – 8,78.
Urmare a votului deschis, în temeiul art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a
candidaţilor la funcţii publice, art.34, art.36 alin.(1), art.37 alin.(1), art.38 alin.(4), art.40 alin.(4), art.
48 alin.(1), 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 avizele consultative ale organelor de verificare.
A considera ca fiind compatibili titularii Cauia Alina, Ciobanu Natalia, Lealin Iuri, Roşca
Ion, Filimon Ivan, Novac Eugeniu pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratură.
A propune Procurorului General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei,
Cauia Alina, pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău, cu
conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.
A propune Procurorului General candidaturile absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei,
Ciobanu Natalia şi Lealin Iuri, pentru a fi numiţi în funcţiile de procuror în procuratura sect.
Ciocana mun. Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.
A propune Procurorului General candidaturile absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei,
Roşca Ion şi Filimon Ivan, pentru a fi numiţi în funcţiile de procuror în procuratura sect. Buiucani
mun. Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

