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HOTĂRÂREA nr.1-75/2022 

cu privire la nominalizarea experților naționali titulari și supleanți în organele 

de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei  

 

26 aprilie 2022                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând demersul cu privire la nominalizarea experților naționali titulari și  

supleanți în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, 

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 

domnului Veaceslav Dobîndă, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrării Europene, prin care s-a solicitat nominalizarea sau reconfirmarea experților 

naționali titulari și supleanți în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei. 

Demersul în speță a fost înaintat în contextul desfășurării procesului de 

actualizare a rețelei de experți guvernamentali ai Republicii Moldova în organele de 

lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în temeiul noilor termeni de 

referință pentru comitetele interguvernamentale/monitorizare ale organului decizional 

statutar al Consiliului Europei, având în vedere modificările operate în statele de 

personal ale instituțiilor, inclusiv a schimbărilor guvernamentale de ordin 

organizațional. 

Pe această dimensiune Consiliul Superior al Procurorilor notează că în scopul 

asigurării participării eficiente a Republicii Moldova la activităţile organelor de lucru 

ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, ridicării nivelului de coordonare a 

activităţii ministerelor şi altor organe centrale de specialitate în domeniul cooperării 

Republicii Moldova cu Consiliul Europei, prin Hotărârea Guvernului nr.1209/2003 a 

fost aprobat Regulamentul cu privire la reprezentarea Republicii Moldova în organele 

de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. 

Actul normativ în speță determină modul de reprezentare a Republicii Moldova 

la conferințele ministeriale europene, comitetele europene, comitetele directorii, 

comitetele de experți, grupurile de lucru şi în alte organe, create în baza deciziilor 

Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, precum şi modul de desemnare şi 

participare a experților guvernamentali ai Republicii Moldova la lucrările acestor 

organe. 

În accepțiunea dispozițiilor punctelor 3, 4 și 5 din Regulamentul menționat 

supra, în calitate de experţi guvernamentali în organele de lucru ale Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei pot fi numiţi funcţionarii publici din cadrul Aparatului 

Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, a organelor administraţiei 

publice centrale, precum şi colaboratori ai Procuraturii şi Serviciului de Informaţii şi 

Securitate, în funcţie de nivelul şi domeniul de activitate a organelor de lucru ale 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. 

Experţii guvernamentali formează în ansamblu Reţeaua de experţi naţionali ai 

Republicii Moldova în Consiliul Europei. Membrii Reţelei de experţi naţionali pot fi 

desemnaţi prin coordonare cu Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor 
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Externe, în procesul de elaborare a rapoartelor guvernamentale în cadrul proceselor de 

monitorizare tematice, iniţiate de Consiliul Europei. 

Totodată, candidaţii pentru desemnare în calitate de experţi guvernamentali în 

organele de lucru ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei trebuie să aibă 

experienţă de lucru de cel puţin un an în domeniul ce ţine de activitatea organului de 

lucru al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei și să cunoască bine una dintre 

limbile oficiale ale Consiliului Europei (limba engleză sau franceză). 

În ședința din 26.04.2022, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, în 

rezultatul exprimării votului de către membri prezenți în ședință, Consiliul Superior al 

Procurorilor a decis propunerea candidaturilor domnului Dumitru Robu, Procuror 

General interimar și a doamnei Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor, pentru a fi numiți în calitatea de experți naționali titulari și supleanți în 

organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și anume în cadrul 

Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni. 

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 –  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. Se propune numirea în calitatea de experți naționali titulari și supleanți în 

organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și anume în cadrul 

Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni a domnului Dumitru Robu, Procuror 

General interimar și a doamnei Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

2. A remite prezenta hotărâre Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene 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 semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 
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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 
 

 

 


