HOTĂRÂREA nr.2-3d-349/10
cu privire la desemnarea cîștigătorului concursului, anunțat pentru ocuparea
funcției vacante de procuror al r-lui Briceni
21 septembrie 2010

mun. Chişinău

Examinând rezultatul concursului, anunțat pentru ocuparea funcției vacante de
procuror al r-lui Briceni, audiind informația dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al
Procurorilor,
C O N S T A T Ă:
Conform hotărîrii Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-3d-87/10 din 30.03.2010 a
fost anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de procuror al r-lui Briceni.
Pe parcurs, a depus cerere de participare la concurs procurorul interimar al r-lui
Briceni, Victor Comerzan.
Potrivit hotărîrii Colegiului de calificare nr.33 din 11.06.2010, concurentul Victor
Comerzan a promovat examenul de capacitate, iar Consiliul Superior al Procurorilor în
ședința din 13.07.2010 a validat hotărîrea menționată a Colegiului de calificare.
În temeiul art.8 din Legea privind verificarea titularilor și candidaților la funcții
publice, consiliul a inițiat verificarea concurentului menționat. Rezultatele controlului,
efectuat de organul abilitat, au fost aduse la cunoștința dlui Comerzan. Avizul consultativ,
pe parcurs nu a fost contestat.
Pretendentul la funcția vacantă a susținut anterior cererea de promovare în funcția de
procuror teritorial, iar în rezultatul verificărilor nu au fost stabiliți factori de risc și restricții
prevăzute de lege în privința titularului, acesta fiind compatibil pentru ocuparea funcției de
procuror teritorial.
În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor în rezultatul votului deschis,
unanim a propus pentru numirea în funcția de procuror al r-lui Briceni candidatura d-lui
Victor Comerzan și, în temeiul art.15 din Legea cu privire la verificarea titularilor și a
candidaților la funcții publice, art.34, art.36 alin.(1) și alin. (3), art.40 alin.(4), art.82 alin.(1)
lit.c), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, H O T Ă R Ă Ș T E:
A lua act de avizul consultativ al organului de verificare.
A considera ca fiind compatibil titularul Victor Comerzan, pentru ocuparea funcției de
procuror teritorial.
A propune Procurorului General numirea în funcția de procuror al r-lui Briceni, pe un
termen de 5 ani, pe Victor Comerzan.
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