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In scopul selectării unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior 
al Procurorilor, în temeiul art. 69 alin. (4) din Legea nr. 3/2016 cu privire la 
Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 113), 
cu modificările ulterioare:

1. Se instituie Comisia pentru selectarea unui reprezentant al societăţii civile 
în Consiliul Superior al Procurorilor, conform anexei nr. 1.

2. Comisia nominalizată va organiza concursul pentru selectarea unui 
reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Procurorilor conform 
regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selectarea unui 
reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Procurorilor, stabilite în 
anexa nr. 2.

3. Comisia menţionată, pînă la 1 noiembrie 2019, va prezenta Prim- 
ministrului persoana selectată pentru numirea de către Guvern în funcţia de 
membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.

Prim-ministru MAIA SANDU

'  I
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Anexa nr. 1
la Decizia Prim-ministrului nr. 

COMPONENŢA
Comisiei pentru selectarea unui reprezentant al societăţii civile 

în Consiliul Superior al Procurorilor

Cazan Roman -  secretar general adjunct al Guvernului

Grecu Pavel -  consilier al Prim-ministrului în domeniul 
justiţiei şi anticorupţiei

Gheorghiţă Tamara -  consilier al Prim-ministrului în domeniul
administraţiei publice

Mihailov-Moraru Veronica -  secretar de stat al Ministerului Justiţiei

Hadîrcă Laurenţiu -  secretar de stat al Ministerului Justiţiei
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Anexa nr. 2
la Decizia Prim-ministrului nr.

REGULI
de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru selectarea unui reprezentant al societăţii civile 
în Consiliul Superior al Procurorilor

1. Concursul se organizează în scopul selectării celor mai potriviţi candidaţi 
pentru a fi numiţi de către Guvern în funcţia de membru al Consiliului Superior al 
Procurorilor.

2. Candidatul la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor 
din rîndul societăţii civile trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

1) să aibă studii superioare juridice;
2) să aibă experienţă în domeniul dreptului de cel puţin 3 ani;
3) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă şi să fie o autoritate recunoscută 

în domeniul de activitate;
4) să nu fie declarat vinovat de comiterea unei infracţiuni;
5) să nu aibă sancţiuni disciplinare nestinse, în cazul în care a activat 

anterior în calitate de procuror;
6) să nu exercite o altă activitate remunerată, cu excepţia activităţii 

didactice, de creaţie, ştiinţifice, sportive şi activităţii în cadrul asociaţiilor obşteşti.

3. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe 
următoarele principii:

1) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la 
concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite;

2) alegerea după merit, prin selectarea celei mai competente persoane;
3) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi 

a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
4) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii 

de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.

4. Concursul va fi organizat şi desfăşurat de către Comisia pentru selectarea 
unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Procurorilor (în 
continuare -  Comisie de concurs), a cărei componenţă nominală este stabilită în 
anexa nr. 1. La prima şedinţă a Comisiei de concurs, membrii acesteia aleg 
preşedintele Comisiei de concurs.

. • V ’  .

5. Cancelaria de Stat va asigura publicarea anunţului concursului privind 
selectarea de către Guvern a unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul 
Superior al Procurorilor. Anunţul urmează a fi publicat cu cel puţin 5 zile înainte 
de expirarea datei-limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs.
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6. Anunţul despre desfăşurarea concursului se plasează pe pagina web a 
Guvernului. Acesta poate fi făcut public şi prin alte mijloace de informare în masă. 
Anunţul conţine următoarele informaţii ce ţin de organizarea concursului:

1) cerinţele de participare la concurs;
2) documentele ce urmează a fi prezentate;
3) data-limită de depunere a documentelor;
4) modalitatea de depunere a documentelor;
5) datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informaţiilor 

suplimentare şi de primirea documentelor.
/ \

7. In termenul indicat în anunţ, candidaţii depun, personal sau prin e-mail, 
dosarul de participare la concurs, care va conţine:

1) scrisoarea de motivare (cel mult 2 pagini);
2) curriculum vitae;
3) copia buletinului de identitate;
4) copia diplomei (diplomelor) de studii superioare juridice sau a 

echivalentului acesteia;
5) declaraţia pe proprie răspundere privind întrunirea condiţiilor stabilite la 

art. 69 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură;
6) scrisoarea de recomandare a organizaţiei din care fac parte sau cu care 

conlucrează ori, după caz, a unei instituţii de învăţămînt superior în care activează 
(opţional).

8. Dosarul de participare la concurs care nu conţine toate actele indicate la 
pct. 7 se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost 
înlăturate neajunsurile depistate şi dacă nu a expirat termenul pentru depunerea 
acestuia.

9. Pînă la numirea în funcţie, Comisia de concurs solicită candidatului 
selectat prezentarea documentelor originale în vederea verificării veridicităţii 
acestora. Candidaţii pot prezenta, opţional, actele autentificate notarial.

10. La expirarea termenului de depunere a documentelor, Cancelaria de Stat 
va publica lista tuturor candidaţilor pe pagina web a Guvernului.

11. Concursul privind alegerea unui reprezentant al societăţii civile în 
Consiliul Superior al Procurorilor se realizează prin intermediul unei selecţii a
candidaţilor în baza dosarelor depuse.

, *

12. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor, Comisia de concurs examinează, în şedinţă închisă, dosarele 
candidaţilor şi reputaţia profesională a acestora şi selectează persoana pentru a fi 
propusă Guvernului spre numire.
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13. Selectarea unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al 
Procurorilor se efectuează în baza următoarelor criterii:

1) nivelul studiilor formale;
2) experienţa profesională în domeniul dreptului (experienţa în domeniul 

dreptului şi procedurii penale constituie un avantaj);
3) reputaţia ireproşabilă;
4) autoritatea profesională în domeniul de activitate;
5) motivaţia candidatului de a ocupa funcţia de membru al Consiliului 

Superior al Procurorilor.

14. Membrii Comisiei de concurs decid asupra candidatului prin vot. 
Candidatul care va acumula cel mai mare număr de voturi ale membrilor Comisiei 
de concurs va fi selectat. Membrii Comisiei de concurs sînt obligaţi să declare 
orice conflict de interese cu candidaţii participanţi la concurs şi să se abţină de la 
vot cu privire la persoanele respective.

15. în baza rezultatelor concursului, Comisia de concurs emite o decizie, 
semnată de către preşedintele şi secretarul comisiei, în care se indică data, locul, 
ora adoptării şi numele persoanei selectate propuse spre numire de către Guvern. 
Decizia se transmite Prim-ministrului şi se publică pe pagina web a Guvernului.

. V  *
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