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EXPEDIATĂ PRIN EMAIL ȘI FAX 

 
Re. Concursul pentru alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile 
 
Ne adresăm în contextul numirii, în viitorul apropiat, a noilor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor 
(CSP) din rândul societății civile. Conform art. 69 alin. (4) al Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 
2016, un membru al CSP este ales din rândul societății civile de către Președintele Republicii Moldova, iar 
ceilalți doi de Parlament și Academia de Științe a Moldovei. La 24 decembrie 2017 expiră mandatele membrilor 
CSP numiți pentru un mandat de 4 ani prin Hotărârea Parlamentului nr. 341 din 24 decembrie 2013.  
 
Prin Decizia Comisiei juridice, numiri şi imunități a Parlamentului nr. CJ-6 nr. 239 din 4 decembrie 2017, s-a 
decis desfășurarea concursului la funcția de membri al CSP din partea societății civile. În același timp, până la 
12 decembrie 2017, Președintele Republicii Moldova nu a anunțat despre termenii și procedura pentru 
depunerea actelor și selectarea candidaților. Din aceste considerente, solicităm Președintelui Republicii 
Moldova reglementarea de urgență a unei proceduri pentru selectarea membrilor CSP din rândul societății 
civile.  
 
Luând în considerare termenii optimi pentru inițierea unei proceduri corecte și transparente pentru 
reprezentanții societății civile care vor fi aleși de Președintele Republicii Moldova, solicităm inițierea unui 
concurs public pentru selectarea membrilor CSP din rândul societății civile, pe cât de curând posibil, cu 
respectarea următoarelor prevederi: 
- Elaborarea unui Regulament pentru selectarea membrilor CSP din rândul societății civile de către 

Președintele Republicii Moldova.  
- Desemnarea / crearea Comisiei pentru organizarea concursului respectiv.  
- Stabilirea termenului limită suficient pentru depunerea actelor.  
- Indicarea actelor care confirmă experiența relevantă, inclusiv viziunea candidatului asupra activității în 

cadrul CSP. 
- Stabilirea criteriilor clare de departajare a candidaților și asigurarea unui proces transparent de apreciere 

a candidaților.  
 

Cu deosebit respect,  

 

 

 

Vladislav Gribincea 

Președinte 
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