HOTĂRÎREA nr. 12-52/14
cu privire la desemnarea câştigătorilor concursurilor anunţate
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror
20 martie 2014

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea câştigătorilor concursurilor
anunţate pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui
Mircea Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-23/14 din 06.02.2014 Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru suplinirea mai multor funcţii vacante de procuror, inclusiv
procuror în procuratura UTA Găgăuzia şi procuror în procuratura raionului Străşeni.
Pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratura UTA Găgăuzia a aplicat
dna Lilia Sîrbu, absolventă a Institutului Naţional al Justiţiei, promoţia anului 2013.
Absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei, aceeaşi promoţie, Vasile Plevan şi
Natalia Ababii s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcţiilor de procuror în
procuratura raionului Străşeni.
În şedinţa din 20.03.2014 cererile concurenţilor au fost admise în temeiul
art.37 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură.
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.
Conform atestatelor de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei, titularii
nominalizaţi au obţinut mediile generale, după cum urmează: Plevan Vasile – 9,3,
Sîrbu Lilia – 9,13, Ababii Natalia – 8,89.
În altă ordine de idei, Consiliul a iniţiat verificarea concurenţilor în baza art.8
din Legea privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice. Urmare a
controlului realizat, n-au fost stabiliţi factori de risc şi restricţii, aceştia fiind
compatibili pentru exercitarea funcţiei de procuror.
În şedinţa Consiliului, titulara Ababii Natalia a fost informată despre condiţia
de numire în funcţie şi anume, că funcţia de procuror în procuratura raionului Străşeni
nu este una vacantă, ci una provizoriu vacantă, pînă la încetarea suspendării şi
revenirea în funcţie a procurorului în procuratura raionului Străşeni Cealic Zinaida,
situaţie acceptată de către Ababii Natalia.
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 Plevan Vasile, Sîrbu Lilia şi Ababii
Natalia pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuratură.
A propune Procurorului General candidatura absolventei Institutului Naţional al
Justiţiei Sîrbu Lilia, pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura UTA
Găgăuzia, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.
A propune Procurorului General candidatura absolventului Institutului Naţional
al Justiţiei Plevan Vasile, pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura
raionului Străşeni, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.
A propune Procurorului General candidatura absolventei Institutului Naţional al
Justiţiei Ababii Natalia, pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura
raionului Străşeni, pe perioada suspendării din funcţie a procurorului în procuratura
raionului Străşeni Cealic Zinaida, 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

Mircea Roşioru

