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DISPOZITIV 

HOTĂRÂREA nr.1-1/2022 

cu privire la modificarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor 

Procurorului General 

26 ianuarie 2022                                                                                municipiul Chişinău 

 

Examinând proiectul de modificare a Regulamentului privind evaluarea 

performanțelor Procurorului General, audiind informația prezentată de către domnul 

Eduard Varzar, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

[…] 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba modificarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor 

Procurorului General, aprobat prin Hotărârea nr.1-148/2021 din 22.11.2021, potrivit 

proiectului de modificare din 26.01.2022 din anexă, parte-integrantă a hotărârii emise. 

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, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau 

notificarea acesteia. 

  

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ  

2.  Sergiu LITVINENCO   

3.  Inga FURTUNĂ  

4.  Andrei ROȘCA  

5.  Constantin ȘUȘU   

6.  Eduard VARZAR  

7.   Lilia POTÎNG  

8.  Svetlana BALMUȘ  

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                                  Angela MOTUZOC 
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Anexa la Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor  

nr.1-1/2022 din 26.01.2022 

 

 

Proiect de modificare  

a Regulamentului privind evaluarea performanțelor Procurorului General, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al  

Procurorilor nr.1-148/2021 din 22.11.2021 

26 ianuarie 2022 

 
A modifica Regulamentul privind evaluarea performanțelor Procurorului General, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-148/2021 din 

22.11.2021, după cum urmează: 

1. Pct.7 va avea următorul cuprins: 

,,7. Lucrările comisiei sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor 

indicați în actul de constituire.” 

2. După pct.21 se completează cu pct.211 cu următorul cuprins: 

„211. În caz de intervenire a circumstanțelor care determină imposibilitatea 

exercitării calității de membru al comisiei, la sesizarea comisiei sau din oficiu, CSP 

asigură inițierea desemnării altui membru, în condițiile prevăzute de art.311 alin.(4) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și prezentul Regulament, de către autoritatea 

corespunzătoare cu drept de înaintare a propunerii pentru componența acesteia.” 

3. Pct.52 va avea următorul cuprins: 

„52.În urma evaluării performanțelor Procurorului General, comisia va întocmi un 

raport narativ, constituit din capitole, în termen de cel mult 30 de zile.” 

4. Pct.54 se abrogă. 
 

 


