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H O T Ă R Â R E A nr.1-162/2021 

cu privire la desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor 

pentru participarea la sesiunea plenară a Comisiei Europene pentru Democrație 

prin Drept din 10-11 decembrie 2021 

 

2 decembrie 2021                                                                              municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul referitor la desemnarea unor membri ai Consiliului Superior 

al Procurorilor pentru participarea la sesiunea plenară a Comisiei Europene pentru 

Democrație prin Drept a Consiliului Europei din 10-11 decembrie 2021, Consiliul 

Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Acționând în considerarea rolului deosebit al forurilor europene de promovare a 

valorilor statului de drept, în special prin monitorizarea aspectelor ce țin de statutul 

procurorilor, la 23 septembrie 2021, doamna Angela Motuzoc, președinte al Consiliului 

Superior al Procurorilor și domnul Alexandr Stoianoglo, Procuror General, au înaintat o 

adresare către Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei 

(Comisia de la Veneția). 

Prin adresarea în speță, Comisia de la Veneția a fost invitată să formuleze opinia sa 

de specialitate asupra compatibilității modificărilor legislative efectuate de Parlamentul 

Republicii Moldova prin adoptarea la 24.08.2021 a Legii nr.102 pentru modificarea Legii 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, ce se referă la procedurile de tragere la răspundere 

disciplinară și la evaluarea performanțelor Procurorului General, precum și la modificarea 

componenței Consiliului Superior al Procurorilor, cu standardele europene de specialitate. 

În registrul contextual expus, prin scrisoarea Secretariatului Comisiei din 26 

noiembrie 2021 a fost anunțată adoptarea Opiniei cu privire la modificările din 24 august 

2021 la Legea cu privire la Procuratură, în cadrul celei de-a 129 sesiune plenară, care se 

va desfășura în perioada 10-11 decembrie 2021 la Veneția, Italia. 

Totodată, a fost solicitată participarea reprezentanților Consiliului Superior al 

Procurorilor la lucrările sesiunii plenare de referință pentru realizarea unui schimb de 

opinii cu membrii Comisiei de la Veneția, înainte de adoptarea avizului. 

Consiliul Superior al Procurorilor apreciază efortul experților Comisiei de la 

Veneția care contribuie la identificarea celor mai bune soluții legislative pentru asigurarea, 

la nivel național, a procedurilor corecte, obiective și legale în privința funcționarilor din 

justiție în acord cu așteptările societății. Angajamentul ferm al Consiliului Superior al 

Procurorilor este de a se alinia la standardele promovate la nivel european, de aceea 

recomandările Comisiei de la Veneția sunt apreciate ca fiind valoroase pentru 

consolidarea calității actelor normative din sistemul național de drept. 

Având în vedere cele expuse, în cadrul ședinței, deliberând asupra tuturor 

aspectelor invocate, Consiliul Superior al Procurorilor a discutat și a propus candidaturile 

doamnei Angela Motuzoc și domnului Andrei Roșca, pentru a fi desemnați în vederea 

participării la cea de-a 129 sesiune plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin 

Drept din 10-11 decembrie 2021. 
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Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.art.70 și 77 

din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A-i desemna pe doamna Angela Motuzoc și domnul Andrei Roșca, membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participare la cea de-a 129 sesiune plenară a 

Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept din 10-11 decembrie 2021. 

2. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

3. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Natalia MOLOȘAG absentă 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.   Lilia POTÎNG semnat 

11.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                            semnat                                 Angela MOTUZOC 
 


