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HOTĂRÂREA nr.1-15/2022 

cu privire la modificarea unor acte normative ale  

Consiliului Superior al Procurorilor 

 

4 februarie 2022                                                                          municipiul Chişinău 

 

 

Examinând proiectul de modificare a cadrului normativ instituțional, audiind 

informația prezentată de către domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Legile nr.102/2021, nr.103/2021 și nr.11/2022 au fost operate modificări la 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, fiind vizate inclusiv procedurile ce țin de 

mecanismul de realizare a transferului procurorilor prin concurs, fortificarea rolului 

Consiliului Superior al Procurorilor la desemnarea câștigătorilor concursurilor, precum 

și aspecte referitoare la mandatul Procurorului General și adjuncților acestuia. 

Adițional, o atenție deosebită a fost acordată reglementării criteriilor de alegere 

a candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, fiind 

validată vechimea în muncă de cel puțin 3 ani efectiv lucrați și lipsa sancțiunilor 

disciplinare sau termenul expirat al acestora.    

Modificarea cadrului normativ instituțional se prezintă o necesitate firească, 

dedusă din logica juridică inerentă situațiilor de modificare a legii care, prin efectul 

ricoșeu, impun remaniere la nivelul textelor normative subsecvente.  

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 reglementate să fie dezvoltate într-o manieră clară și previzibilă. 

Pentru transpunerea în practică a acestor principii, Consiliul Superior al 

Procurorilor a constatat necesitatea operării modificărilor relevante în Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor și în Regulamentul cu privire la Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, 

conținutul cărora urmează a fi actualizat în corespundere cu schimbările conceptuale 

introduse de legiuitor privind aspecte de gestionare a carierei procurorilor. 

 Astfel, notăm că Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor este actul 

determinant care stabilește modul de organizare, funcționare și realizare a 

competențelor Consiliului Superior al Procurorilor, reglementând, inclusiv și 

exigențele privind desfășurarea procedurilor de transfer, selecție și carieră a 

procurorilor. 

Pentru Consiliul Superior al Procurorilor este foarte importantă menținerea 

abordării imparțiale în contextul reglementărilor privind cariera procurorilor, fapt ce 

rezultă expres din rolul constituțional atribuit de garant al independenței și 

imparțialității acestora. 

La acest compartiment reținem viziunea Consiliului Consultativ al Procurorilor 

Europeni exprimată în avizele și recomandările formulate, conform cărora statul este 

obligat să ia măsuri pentru ca recrutarea, promovarea și transferul procurorilor să aibă 

la bază proceduri echitabile și imparțiale, excluzând orice discriminare, iar derularea 
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carierei, evaluarea profesională, promovarea și mobilitatea procurorilor să fie 

guvernate de criterii transparente și obiective, cum ar fi competența și experiența.1 

Garanția definitorie pentru aprecierea corectă a procedurilor de transfer o 

reprezintă competiția transparentă, în considerarea căruia mobilitatea funcțională se 

realizează exclusiv în sensul criteriului de meritocrație. 

În egală măsură, se consideră necesară racordarea la dispozițiile art.22 alin.(5) 

din Legea nr.3/2016 a prevederilor din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor în partea ce se referă la ținerea Registrului candidaților pentru suplinirea 

funcțiilor vacante și structura compartimentelor acestuia. 

Adițional, o atenție individualizată a fost acordată reglementării, la nivel 

subsecvent, a operațiunilor administrative necesar a fi îndeplinite în cazul încetării 

mandatului de adjunct al Procurorului General, ca efect al legii, în condițiile art.18 

alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu respectarea garanțiilor prevăzute la art.18 alin.(6) din 

aceiași lege. 

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor reține și necesitatea modificării 

prevederilor din Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, din perspectiva 

armonizării cu cadrul normativ superior a regulilor aplicabile în procesul de evaluare a 

procuror care doresc transferul. 

În acest mod, amendamentele stabilesc fișă de evaluare separată  pentru 

procurorii care doresc transferul.  

Din perspectiva exigențelor normative, se reține că potrivit competențelor 

stabilite în art.54 alin.(1) și 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 și stabilește procedura 

de transfer a procurorilor. 

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 

Consiliului Superior al Procurorilor și Regulamentul cu privire la Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, în 

redacția reflectată în anexa la prezenta hotărâre. 

În considerarea celor expuse și în temeiul art.54 alin.(1), 70 alin.(1) lit.a) art.77 

și art.83 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 Consiliului Superior al Procurorilor, 

adoptat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 și a Regulamentului cu privire la 

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție şi carieră a 

procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 

din 23.02.2017, potrivit proiectului de modificare din 04.02.2022 din anexă, parte-

integrantă a prezentei hotărârii. 

 
1 Avizul nr.9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni privind normele și principiile europene referitoare 

la procurori (Carta de la Roma), pct.51 din Nota explicativă. 
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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 semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                           Angela MOTUZOC 


