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HOTĂRÂREA nr.1-83/2022 

cu privire aprobarea planului instituțional  

de acțiuni al Consiliului Superior al Procurorilor în vederea executării Planului 

de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și 

integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025 

 

26 aprilie 2022                                                                             municipiul Chişinău 

 

Examinând Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind 

asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025, 

audiind informația prezentată de către domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 06.12.2021, prin Legea nr.211/2021, Parlamentul Republicii 

Moldova a adoptat Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului 

justiției pentru anii 2022–2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia (în 

continuare – Strategie). 

Calitatea justiției constituie un angajament asumat de Republica Moldova în 

procesul de integrare europeană și devine o dominantă în instaurarea, prin actul de 

justiție, a unui stat de drept, a ordinii, a dreptății și adevărului în societate. În acest 

proces de asigurare a valorilor democratice, standardele Consiliului Europei în 

domeniul justiției, al supremației legii, al combaterii corupției și al protecției 

drepturilor omului constituie instrumente-cheie. Succesul realizărilor în sectorul 

justiției trebuie să constituie principalul imbold care condiționează afirmarea 

Republicii Moldova ca stat democratic și partener credibil în raport cu comunitatea 

internațională.  

Conjugarea eforturilor de consolidare a sectorului justiției prin asumarea 

responsabilităților de către toți actorii sistemului judecătoresc, ai autorităților publice, 

ai profesiilor liberale, precum și de către societatea civilă, determină trasarea în 

continuare a unor obiective ce vor permite crearea unui sistem eficient, transparent, 

modern, care să fie adaptat cerințelor societății și să răspundă provocărilor viitorului. 

Strategia 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.  

Obiectivul general, direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei 

țintesc problemele critice și vulnerabilitățile sectorului justiției, atestate în rapoartele 

de evaluare și în discuțiile cu actorii din sector și se concentrează pe asigurarea 

coerenței și a continuității reformelor precedente, pe modernizarea în continuare a 

sectorului, pe sporirea eficienței, a calității și accesului la justiție, precum și se 

orientează spre noile tendințe moderne, abordate în domeniul justiției de mai multe 

structuri europene.  

Fiecare direcție strategică și obiectiv cuprinse în Strategie se subsumează 

principiilor, a căror respectare este esențială pentru realizarea unui sistem judiciar 

modern, printre care sunt: respectarea statului de drept, a supremației legii și a 

drepturilor omului, garantarea unei reale separații și a echilibrului puterilor în stat 

prin consolidarea independenței și a integrității puterii judecătorești, asigurarea 
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stabilității cadrului normativ și instituțional, consolidarea instituțională și cooperarea 

loială dintre instituțiile cu atribuții în administrarea sistemului judiciar și înfăptuirea 

justiției. 

În accepțiunea art.2 din Legea nr.211/2021, autoritățile și instituțiile publice 

vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului 

justiției pentru anii 2022–2025. 

Consiliul Superior al Procurorilor este identificat ca autoritate implementatoare 

pe cele 3 direcții strategice pentru realizarea obiectivelor specifice, având misiunea de a 

asigura reflectarea obiectivelor/măsurilor din Strategie și din Planul de acțiuni în 

propriile planuri anuale de activitate, cu planificarea resurselor financiare pentru 

executarea acestora. 

Din analiza Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei deducem că 

Consiliul Superior al Procurorilor este vizat în calitate de instituție responsabilă de 

realizarea a 28 de acțiuni, atât prin asumarea responsabilității instituționale, cât și prin 

conjugarea efortului comun cu Ministerul justiției, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Institutul Național al Justiției și Procuratura Generală. 

Totodată, potrivit capitolului VI din Strategie, raportarea și monitorizarea 

implementării acestui document de politici se realizează în cadrul instituțional, în 

baza metodologiei de monitorizare și evaluare, prin prisma măsurilor concrete 

reflectate în Planul de acțiuni. 

Rapoartele privind implementarea Strategiei și a Planului de acțiuni se prezintă 

secretariatului grupului de monitorizare de către instituțiile implementatoare, 

semestrial și anual, până la data de 15 a lunii următoare termenului scadent.  

La evaluarea Strategiei și a Planului de acțiuni se analizează eficiența și 

impactul scontat al obiectivelor și al măsurilor, precum și modul de folosire a 

resurselor alocate în vederea implementării acestora.  

În raportul de evaluare se enumeră factorii ce contribuie la succes sau eșec, la 

sustenabilitatea rezultatelor și la impactul Strategiei și al Planului de acțiuni. 

Evaluarea impactului Strategiei se realizează, la fiecare doi ani, în privința măsurilor 

realizate cu cel puțin un an înainte, precum și la expirarea unui an de la termenul-

limită de acțiune a Strategiei și a Planului de acțiuni. 

Ținând cont de raționamentele care au generat acest exercițiu de referință, în 

rezultatul deliberării și exprimării votului de către membrii prezenți în ședință, 

Consiliul Superior al Procurorilor a concluzionat asupra acțiunilor care urmează a fi 

incluse în Planul instituțional de acțiuni în vederea executării Planului de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității 

sectorului justiției pentru anii 2022–2025, în redacția reflectată în anexă, parte-

integrantă a hotărârii emise.  

În considerarea celor expuse și în temeiul art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire 

la Procuratură, art.2 din Legea nr.211/2021, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba Planul instituțional de acțiuni al Consiliului Superior al 

Procurorilor în vederea executării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–

2025, potrivit anexei, parte-integrantă a hotărârii emise. 
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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, 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 

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 

 

 

 


