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H O T Ă R Â R E A nr.1-76/2022 

privind desemnarea persoanei responsabile pentru completarea chestionarului 

Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană 

 

26 aprilie 2022                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul privind desemnarea persoanei responsabile pentru 

completarea chestionarului Comisiei Europene cu privire la cererea Republicii Moldova 

de aderare la Uniunea Europeană, audiind informația prezentată de către domnul 

Constantin Șușu, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe data de 03.03.2022 Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea 

Europeană. Cererea în speță este una asumată și se circumscrie deplin în angajamentul 

Guvernului Republicii Moldova de a avansa pe calea integrării europene. 

Depunerea cererii de aderare a declanșat procedura oficială de elaborare a opiniei 

Comisiei Europene cu privire la nivelul de pregătire a țării pentru obținerea statutului de 

candidat. Ulterior, opinia Comisiei Europene este transmisă statelor membre ale Uniunii 

Europene pentru aprobarea deciziei politice privind oferirea statutului de candidat și, 

eventual, deschiderea negocierilor de aderare. 

Opinia Comisiei Europene este elaborată în baza unui chestionar, care urmează a fi 

completat de țara ce a depus cererea de aderare. Chestionarul cuprinde întrebări referitoare 

la nivelul de respectare a Criteriilor de la Copenhaga, precum și a situației aferente celor 

35 de capitole sectoriale, în baza cărora, ulterior, se desfășoară negocierile de aderare la 

Uniunea Europeană. De regulă, astfel de chestionare includ între 2500-4500 de întrebări, 

care necesită atât răspunsuri descriptive, cât și analitice. Completarea chestionarului 

presupune un exercițiu realizat la nivel național cu implicarea tuturor instituțiilor statale 

vizate. 

În registrul contextual expus, se menționează că pe data de 11.04.2022, Republica 

Moldova a recepționat oficial chestionarul Comisiei Europene cu privire la aderare la 

Uniunea Europeană, având la dispoziție 4 săptămâni pentru prezentarea informației 

solicitate. La nivel central procesul de completare a chestionarului este gestionat de către 

grupul de coordonare format din reprezentații Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, Cancelariei de Stat și președinții grupurilor de lucru. 

La data de 12.04.2022 Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a fost 

înregistrat circulara parvenită de la grupul de coordonare cu parametrii generali referitori 

la procesul de completare a chestionarului Comisiei Europene. 

Totodată, potrivit documentului de referință, în scopul asigurării unui proces 

eficient de completare a chestionarului este necesară mobilizarea tuturor autorităților și 

prioritizarea acestei sarcini în activitatea desfășurată. Astfel, pentru formularea 

răspunsurilor cu privire la fiecare capitol din chestionar vor fi create grupuri de lucru 

conduse de instituțiile responsabile, care vor desemna președinții la nivel de secretar de 

stat, prezidarea realizându-se exclusiv de reprezentanții instituțiilor guvernamentale. În 

dependență de conținutul întrebărilor, președinții vor atrage în componența grupurilor de 

lucru inclusiv, instituțiile autonome, precum și experții necesari din cadrul instituțiilor 
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publice vizate și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale specializate. Toate 

autoritățile publice implicate în procesul de completare a chestionarului Comisiei 

Europene vor asigura un nivel sporit de cooperare reciprocă.  

Grupul de coordonare a redistribuit chestionarul pe instituții, fiind circumscrise 

domeniului de responsabilitate. 

Respectiv, s-a solicitat din partea fiecărei instituții  desemnarea persoanei care va fi 

implicată în procesul de formare a răspunsurilor, pentru completarea chestionarului 

Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană, conform 

domeniilor de competență. 

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

al Procurorilor, în rezultatul discuțiilor și analizei profesionale, a concluzionat desemnarea 

domnului Constantin Șușu, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, responsabil 

pentru completarea chestionarului Comisiei Europene cu privire la cererea Republicii 

Moldova de aderare la Uniunea Europeană. 

Prin urmare, în considerarea celor expuse și în temeiul art.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-l desemna pe domnul Constantin Șușu, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, responsabil pentru completarea chestionarului Comisiei Europene cu privire 

la cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. 

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 absent 

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 

 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                     semnat                                        Angela MOTUZOC 
 


