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H O T Ă R Â R E A nr.1-22/2022 

privind desemnarea reprezentanților în componența Grupului de monitorizare a 

implementării Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului 

justiției pentru anii 2022-2025 

 

4 februarie 2022                                                                              municipiul Chişinău  

 

Examinând demersul Ministerului Justiției referitor la desemnarea reprezentanților 

în componența Grupului de monitorizare a implementării Strategiei pentru asigurarea 

independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, 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 de stat al Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, prin care s-a 

solicitat desemnarea reprezentanților în componența Grupului de monitorizare a 

implementării Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 

pentru anii 2022-2025. 

Demersul în speță a fost înaintat în contextul necesității asigurării implementării 

consecvente și în termeni a măsurilor trasate în Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 

2022–2025, care a fost aprobată prin Legea nr.211/2021. 

Acest document de politici își propune să răspundă provocărilor legate de 

îmbunătățirea sectorului justiției și să demonstreze angajamentul statului de a asigura un 

sector al justiției independent, imparțial, responsabil și eficient. Astfel, se intenționează 

continuarea proceselor lansate și implementate, care au reprezentat o nouă etapă în 

edificarea unui sector al justiției modern și care au contribuit la crearea unei noi 

infrastructuri normative și instituționale. Consolidarea sectorului judecătoresc determină 

abordarea mai multor componente ale acestui proces, toate obiectivele fiind subsumate 

unui obiectiv general și fundamental, celui privind asigurarea unui sector al justiției 

accesibil, transparent, eficient și responsabil. O justiție modernă, căreia să îi fie asigurate 

independența și eficiența, reprezintă mai mult decât un deziderat. 

Strategia în speță se orientează pe 3 direcții strategice și anume: 

- Independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției; 

- Accesul la justiție și calitatea actului de justiție; 

- Administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției. 

Subsecvent pentru fiecare direcție strategică sunt stabilite obiectivele care urmează 

a fi îndeplinite în următorii 4 ani. 

În egală măsură, potrivit prevederilor referitoare la procedurile de raportare și 

monitorizare a implementării Strategiei, stabilite în capitolului VI din Strategie, va fi 

constituit Grupul de monitorizare, prin ordin al ministrului justiției, din reprezentanții 

instituțiilor implementatoare și reprezentanții societății civile. În sarcina grupului de 

monitorizare va fi evaluarea semestrială a gradului de implementare a Strategiei și a 

Planului de acțiuni, potrivit metodologiei de monitorizare și evaluare a implementării 

acestora.  
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Grupul de monitorizare va semnala riscurile de executare tardivă sau de 

neexecutare a măsurilor din Planul de acțiuni. Un aspect important al activității grupului 

de monitorizare ține de aprecierea realizării obiectivelor din Strategie și evaluarea 

impactului scontat al acestora. Organizarea și funcționarea grupului de monitorizare vor 

fi reglementate în regulamentul aprobat de ministrul justiției. 

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

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

domnului Constantin Șușu și domnului Eduard Varzar, membri ai Consiliului Superior al 

Procurorilor, pentru a fi desemnați în componența Grupului de monitorizare a 

implementării Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 

pentru anii 2022-2025. 

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 domnii Constantin Șușu și Eduard Varzar, membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor, în componența Grupului de monitorizare a 

implementării Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 

pentru anii 2022-2025. 

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.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 
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8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                              semnat                               Angela MOTUZOC 
 


