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H O T Ă R Â R E A nr.1-11/2022 

cu privire la examinarea demersului Ministerului Justiției privind desemnarea 

reprezentanților în componența Grupului sectorial de lucru pentru elaborarea 

Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2023-2025 

 

 

26 ianuarie 2022                                                                                 municipiul Chișinău  

 

  Examinând demersul Ministerului Justiției referitor la desemnarea reprezentanților 

în componența Grupului sectorial de lucru pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu (CBTM) pentru anii 2023-2025, audiind informația prezentată de către doamna 

Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul 

secretarului general al Ministerului Justiției, doamna Stela Ciobanu, prin care s-a solicitat 

desemnarea reprezentanților în componența Grupului sectorial de lucru pentru elaborarea 

Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2023-2025. 

Demersul în speță a fost înaintat în contextul necesității elaborării Strategiei 

sectoriale de cheltuieli pe sectorul „Justiția”- parte componentă a CBTM, Ministerul 

Justiției fiind autoritatea responsabilă de coordonarea procesului de referință. 

 Consiliul Superior al Procurorilor notează că Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07 2014 este actul normativ care stabilește 

cadrul juridic general privind elaborarea și aprobarea proceselor de pregătire și aprobare 

a CBTM.  

În sens definitoriu, Cadrul Bugetar pe Termen Mediu este documentul prin care se 

stabilesc obiectivele politicii bugetar-fiscale și se determină cadrul de resurse și cheltuieli 

ale bugetului public național și ale componentelor acestuia în perspectiva de trei ani. 

Astfel, cadrul bugetar pe termen mediu cuprinde: cadrul macroeconomic; politica bugetar-

fiscală; cadrul macro-bugetar și cadrul de cheltuieli. 

Cadrul bugetar pe termen mediu se elaborează de către Ministerul Finanțelor, în 

comun cu alte autorități publice responsabile, în conformitate cu principiile și regulile 

bugetar-fiscale stabilite de legea menționată.  

Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprobă cadrul bugetar pe 

termen mediu și îl prezintă spre informare Parlamentului. 

În ședința din 26.01.2022, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, Consiliul 

Superior al Procurorilor a decis asupra candidaturilor domnului Constantin Șușu, membru  

detașat din rândul procurorilor, și a doamnei Irina Nicuța, șef al Secției finanțe și 

contabilitate, contabil-șef din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, 

pentru a fi desemnați în calitate de reprezentanți în componența Grupului sectorial de lucru 

pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2023-2025. 

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.77 din 

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

 

http://demo.weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/LPLP20140725181/specialview/1
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H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. A-i desemna pe domnul Constantin Șușu, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, procuror-detașat, și pe doamna Irina Nicuța, șef al Secției finanțe și 

contabilitate, contabil-șef din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, în 

componența Grupului sectorial de lucru pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu (CBTM) pentru anii 2023-2025. 

2. A transmite prezenta hotărâre Ministerului Justiției pentru informare. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. 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 absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Inga FURTUNĂ semnat 

4.  Andrei ROȘCA semnat 

5.  Constantin ȘUȘU  semnat 

6.  Eduard VARZAR semnat 

7.   Lilia POTÎNG semnat 

8.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                                     Angela MOTUZOC 

 

 
 


