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H O T Ă R Â R E A nr.1-17/2022 

cu privire la desemnarea unui membru din partea Consiliului Superior  

al Procurorilor în componența Comisiei de evaluare a   

performanțelor Procurorului General 

 

4 februarie 2022                                                                                 municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul referitor la desemnarea unui membru din partea Consiliului 

Superior Procurorilor  în componența Comisiei  de evaluare a performanțelor Procurorului 

General și audiind informația prezentată de către domnul Eduard Varzar, Consiliul 

Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 
 

 Prin Hotărârea nr.1-142/2021 din 11.11.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a 

decis inițierea procedurii de evaluare a performanțelor Procurorului General, Alexandr 

Stoianoglo (suspendat de drept din funcție), în temeiul sesizării Președintelui Republicii 

Moldova, Maia Sandu.   

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. 

Din perspectiva cadrului normativ relevant,  se rețin  prevederile art.311 alin.(1) din 

Legea nr.3/2016, potrivit cărora, în scopul aprecierii activității și a corespunderii cu 

funcția deținută, performanțele Procurorului General se evaluează de către o Comisie 

constituită ad-hoc de Consiliul Superior al Procurorilor. 

 Potrivit alineatului (3) al aceluiași articol, Comisia de evaluare a performanţelor 

Procurorului General se constituie din 5 membri, dintre care unul este propus de 

Preşedintele Republicii, unul de Ministerul Justiţiei, unul de Consiliul Superior al 

Magistraturii, unul de Consiliul Superior al Procurorilor şi unul de Procurorul General.  

În cadrul ședinței din 23.11.2021 Consiliul Superior al Procurorilor a făcut publice 

candidaturile propuse de autoritățile cu drept de înaintare a membrilor în componența 

Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General, stabilite la art.311 alin.(3) 

din Legea nr.3/2016, și prin Hotărârea nr.1-151/2021 a constituit Comisia respectivă în 

componența, după cum urmează: Drago Kos (expert internațional anticorupție, propus de 

Președintele Republicii Moldova), Angela Popil (avocată, propusă de Ministerul 

Justiției), Lidia Bulgac (ex-judecător, propusă de Consiliului Superior al Magistraturii), 

Ion Matușenco (avocat, propus de Procurorul General (suspendat de drept din funcție), 

Alexandr Stoianoglo) și Mariana Alexandru (procuror la Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, propusă de Consiliul 

Superior al Procurorilor). 

Aferent candidaturii doamnei procuror Mariana Alexandru la activitatea Comisiei 

de referință, Consiliul Superior al Procurorilor a fost informat de către Procurorul General 
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al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României că prin prisma 

principiilor, incompatibilităților și interdicțiilor stabilite de Legea nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor și procurorilor, în special de art.5 alin.(1), funcțiile de judecător, 

procuror, magistrat-asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții 

publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, așa cum 

acestea sunt definite de legislația în vigoare, iar participarea unui procuror român într-o 

comisie de evaluare profesională presupune aplicarea de către acesta a legislației 

Republicii Moldova privind organizarea Procuraturii și cea procedural penală. 

Raportând aspectele invocate la prevederile normative instituționale, se 

menționează că potrivit pct.211 din Regulamentul privind evaluarea performanțelor 

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

Astfel, în conjunctura cadrului normativ precitat, având în vedere circumstanțele de 

fapt expuse și pentru a asigura continuitatea activității Comisiei de evaluare a 

performanțelor Procurorului General, Consiliul Superior al Procurorilor va soluționa 

aspectele în partea ce vizează identificarea unui candidat pentru a fi înaintat în calitate de 

membru în componența Comisiei de referință. 

 În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor va lua în considerație condițiile 

expres prevăzute de norma legală pentru deținerea calității de membru al Comisiei de 

evaluare a performanţelor Procurorului General, prescrise în alin.(4) din art. 311 din Legea 

3/2016, potrivit cărora persoanele trebuie să dispună de calificare în domeniul dreptului, 

al managementului public, având experienţă de cel puţin 10 ani în domeniul de activitate 

profesională şi o reputaţie ireproşabilă. 

Pe cale de consecință, ținând cont de raționamentele care au generat acest exercițiu 

de referință, a fost stabilită ca fiind corespunzătoare cerințelor caracteristice nominalizării 

deduse spre soluționare, candidatura domnului Artur Reguș, avocat în cadrul Cabinetului 

Avocatului „Artur Reguș”. 

 Potrivit datelor adiționale referitoare la profilul profesional al candidatului 

nominalizat se constată că domnul Artur Reguș a acumulat peste 12 ani vechime de muncă 

în funcția de procuror în diferite subdiviziuni ale Procuraturii și din anul 2010 până în 

prezent desfășoară activitatea de avocat. 

Astfel, constatând cumulativ lipsa factorilor de incompatibilitate sau prezența 

circumstanțelor care să împiedice decizia, în rezultatul deliberării și exprimării votului de 

către membrii prezenți în ședință, Consiliul Superior al Procurorilor propune pe domnul 

Artur Reguș în calitate de membru în componența Comisiei de evaluare a performanțelor 

Procurorului General. 

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art. 311 alin.(3) 

și (4), art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. A-l propune pe domnul Artur Reguș în componența Comisiei de evaluare a 

performanțelor Procurorului General.  

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 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                         semnat                             Angela MOTUZOC 

 

 
 


