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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: 

 

Evaluarea performanțelor Procurorului General are ca obiectiv aprecierea 

activității Procurorului General de către o comisie independentă în vederea stabilirii 

nivelului corespunderii activității Procurorului General standardelor de bună 

guvernare, misiunii constituționale şi interesului public şi vizează îmbunătățirea 

performanțelor instituționale, creșterea eficienței activității Procuraturii, creșterea 

încrederii publice în Procuratură, menținerea şi consolidarea calității sistemului 

Procuraturii. 

Pe această dimensiune, în temeiul prevederilor art.311 din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, prin Hotărârea nr.1-148/2021 din 22.11.2021 Consiliul 

Superior al Procurorilor a aprobat Regulamentul privind procedura de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 

Astfel, Regulamentul în speță stabilește procedura de evaluare a performanțelor 

Procurorului General, fiind consemnate toate etapele ce urmează a fi parcurse în 

cadrul acestei proceduri de evaluare. 

Consiliul Superior al Procurorilor apreciază ca fiind de o importanță majoră 

existența unui cadru normativ raportat la cerințele de calitate a legii, astfel încât toate 

domeniile relevante să fie dezvoltate și reglementate într-o manieră clară și 

previzibilă.  

Este de remarcat că, orice act normativ trebuie să respecte principiile și 

normele constituționale, precum și exigențele de tehnică legislativă, menite să asigure 

claritatea, previzibilitatea, predictibilitatea și accesibilitatea actului pentru subiecții 

cărora li se adresează textul legal. 

Conducându-se de aceste principii, Consiliul Superior al Procurorilor a evaluat 

prevederile actelor normative instituționale în raport cu cele ale cadrului normativ 

superior și a constatat necesitatea operării unor modificări, în speță, se impune 

amendarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor Procurorului General. 

Astfel, din analiza conținutului normativ al dispozițiilor Regulamentului în 

speță, au fost identificate unele aspecte aferente desfășurării activității comisiei de 

evaluare a performanţelor Procurorului General, care pot fi îmbunătățite prin alinierea 

la prevederile Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Amendamentele propuse sunt necesare pentru sporirea transparenței și 

previzibilității modului de constituire a Comisiei de evaluare a performanțelor 

Procurorului General, desemnării membrilor în componența acesteia, precum și 

pentru clarificarea unor aspecte referitoare la întocmirea raportului final realizat 

urmare a evaluării performanțelor Procurorului General. În particular, acestea vor 
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contribui la asigurarea unei proceduri de evaluare a performanţelor Procurorului 

General obiective, transparente și în termeni rezonabili. 

Totodată, modificările vor înlătura disonanțele dintre reglementările normative 

instituționale în raport cu prevederile Legii nr.3/2016, garantând unitatea de 

terminologie, astfel încât textul Regulamentului privind evaluarea performanțelor 

Procurorului General să corespundă principiului coerenței normelor juridice. 

Din perspectiva exigențelor normative, se reține că potrivit competențelor 

stabilite în art.311 alineatele (3)-(5) și (7), art.70 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3/2016, 

Consiliul Superior al Procurorilor elaborează și aprobă regulamentele privind 

activitatea sa, privind funcționarea colegiilor sale și alte regulamente care îl vizează, 

inclusiv, aprobă regulamentul în baza căruia se efectuează procedura de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 

Pornind de la raționamentele descrise supra, Consiliul Superior al Procurorilor, 

în rezultatul dezbaterilor privind actele instituționale cu caracter normativ, care 

urmează a fi amendate în vederea actualizării și alinierii acestora la prevederile Legii 

nr.3/2016, a concluzionat asupra conținutului modificărilor pentru Regulamentul 

privind procedura de evaluare a performanțelor Procurorului General, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-148/2021 din 22.11.2021, în 

redacția reflectată în anexă, parte-integrantă a hotărârii emise. 

În considerarea celor expuse și în temeiul art.311 alineatele (3)-(5) și (7), art.70 

alin.(1) lit.a) și art.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 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 absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Inga FURTUNĂ semnat 

4.  Andrei ROȘCA semnat 

5.  Constantin ȘUȘU  semnat 
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6.  Eduard VARZAR semnat 

7.   Lilia POTÎNG semnat 

8.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                           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. 

 


