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HOTĂRÂREA nr.1-61/2022 

cu privire la desemnarea unui membru  

în componența Consiliului de Integritate 

 

 

24 martie 2022              municipiul Chișinău  

 

 

Examinând subiectul referitor la desemnarea unui membru în componența 

Consiliului de Integritate și audiind informația prezentată de către domnul Constantin 

Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 4 martie 2022 Consiliul Superior al Procurorilor a decis încetarea calității 

de membru al Consiliului de Integritate a doamnei Mariana Gornea, procuror-șef al Secției 

justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale1, în temeiul art.12 alin.(5) lit. c) din  Legea nr.132/2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate. 

În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor constată că se impune 

desemnarea unui alt reprezentant în calitate de membru al Consiliului de Integritate, 

avându-se în vedere criteriile de eligibilitate prescrise în actul normativ menționat.  

Astfel, pentru soluționarea subiectului, Consiliul Superior al Procurorilor reține 

raționamentele de fapt și de drept aferente acestui exercițiu.  

Potrivit dispoziției art.12 alin.(1) lit.d) din Legea nr.132/2016, Consiliul de 

Integritate este constituit din 7 membri, dintre care un reprezentant e desemnat de 

Consiliul Superior al Procurorilor. 

În egală măsură, notăm prevederile alin.(3) ale aceluiași articol, care stipulează că 

poate fi numită în funcția de membru al Consiliului de Integritate persoana care 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții: deține cetățenia Republicii Moldova, nu este 

supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei, are studii superioare, nu are 

antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă 

penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, nu a fost privată de dreptul de a 

ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau 

complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, nu are, în ultimii 5 ani, în 

cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al 

testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) 

lit. a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în privința căreia 

nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, 

al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, în privința căreia nu există o hotărâre 

irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate, nu 

este și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo 

activitate politică, este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției 

 
1 Hotărârea nr.1-55/2022 din 04.03.2022 cu privire la încetarea calității de membru al Consiliului de Integritate 



2 

 

conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii, cunoaște limba de 

stat, nu a avut, până în anul 1991 inclusiv, statut de colaborator operativ al serviciilor de 

informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii, nu are 

interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

În accepțiunea alin.(4) al aceluiași articol, mandatul de membru al Consiliului de 

Integritate este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, și 

încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care 

a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al persoanei. În 

cazul încetării mandatului înainte de termen, entitățile vizate desemnează, în termen de 20 

de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului în condițiile alin.(1) al art.12 din lege.   

 Din spectrul de competențe ale Consiliului Superior al Procurorilor stabilite în 

pct.4 secțiunea IV lit.d) din Regulamentul instituțional de activitate, se identifică și 

atribuția de desemnare a unui reprezentant în cadrul Consiliului de Integritate.  

Pe dimensiunea vizată, Consiliul Superior al Procurorilor accentuează importanța 

realizării obiective și echidistante a exercițiului privind desemnarea reprezentanților în 

calitate de membri ai Consiliului de Integritate, ținând cont de rolul semnificativ deținut 

de această entitate în desfășurarea activității de către Autoritatea Națională de Integritate 

și realizarea misiunii legale de asigurare a integrității în exercitarea funcției publice sau 

funcției de demnitate publică și prevenirii corupției prin realizarea controlului averii și al 

intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.  

Este important să consemnăm că, din perspectiva ponderii rolului său 

constituțional, Consiliul Superior al Procurorilor se aliniază eforturilor de a spori eficiența 

activității autorităților statale specializate în activitatea de combatere și prevenire a 

corupției în societate, în corespundere cu standardele internaționale. 

În cadrul ședinței, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, Consiliul Superior 

al Procurorilor, în rezultatul discuțiilor și analizei profesionale, a decis să o desemneze în 

calitate de membru al Consiliului de Integritate pe doamna Svetlana Balmuș, membru al 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute și având în vedere prevederile 

art.12 alin.(1), (3) și (4) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate, art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.4 secțiunea IV lit. d) 

din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-

225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. A o desemna în calitate de membru al Consiliului de Integritate, pentru un mandat 

de 5 ani, pe doamna Svetlana Balmuș, membru al Consiliului Superior al Procurorilor. 

2. A remite prezenta hotărâre Consiliului de Integritate, pentru informare. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 
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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.  Ceslav PANICO absent 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

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 

 

 

 


