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H O T Ă R Â R E A nr.1-143/2021 

cu privire la examinarea demersului Ministerului Justiției privind desemnarea 

reprezentanților în componența grupului de lucru pentru elaborarea  

Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor 

 

 

11 noiembrie 2021                                                                                 municipiul Chişinău  

 

  Examinând demersul Ministerului Justiției referitor la desemnarea reprezentanților 

în componența grupului de lucru pentru elaborarea Conceptului de evaluare externă a 

judecătorilor și procurorilor, 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 

secretarului de stat al Ministerului Justiției, doamna Veronica Mihailov-Moraru, prin care 

s-a solicitat desemnarea reprezentanților în componența grupului de lucru pentru 

elaborarea Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. 

Demersul în speță a fost înaintat în contextul realizării prevederilor Planului de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.235/2021, potrivit căruia, la capitolul III Justiție și Anticorupție, este stabilit obiectivul-

cheie: eradicarea factorilor de corupție și a abuzurilor din sistem și asigurarea unei justiții 

de calitate, eficiente și transparente, cu actori independenți, imparțiali, responsabili, 

integri și profesioniști, aceasta constituind o așteptare legitimă a întregii societăți și o 

condiție esențială pentru dezvoltarea unei societăți democratice în care supremația legii și 

respectarea drepturilor și a libertăților omului reprezintă valori supreme și garantate.  

În vederea realizării acestor deziderate, politicile promovate vor fi orientate spre: 

- eliminarea corupției și responsabilizarea actorilor din sistem; 

- sporirea independenței sistemului judecătoresc; 

- asigurarea calității actului de justiție; 

- asigurarea unei administrări eficiente și moderne a sectorului justiției.   

În egală măsură, consemnăm că unul din obiectivele specifice stabilite este 

3.3.Crearea unui mecanism eficient de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, 

pentru realizarea căruia urmează ca până în luna februarie 2022, Ministerul Justiției să 

elaboreze și să promoveze proiectul de lege cu privire la evaluarea externă a judecătorilor 

și procurorilor în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. 

Având în vedere necesitatea implementării acțiunii menționate, Ministerul Justiției 

a anunţat inițierea procesului de elaborare a Conceptului de evaluare externă a 

judecătorilor și procurorilor. Proiectul urmează să prevadă principiile și criteriile de 

evaluare, procedura evaluării, componența și activitatea organului care va efectua 

evaluarea respectivă și alte aspecte relevante atingerii obiectivului-cheie propus. 

Astfel, în considerarea realizării obiectivelor stabilite în Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2021-2022, s-a solicitat desemnarea reprezentanților Consiliului 

Superior al Procurorilor în grupul de lucru, care urmează a fi constituit prin ordinul 
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ministrului justiției, în vederea elaborării Conceptului de evaluare externă a judecătorilor 

și procurorilor și ulterior, a proiectului legii privind evaluarea externă a judecătorilor și 

procurorilor. 

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

al Procurorilor a discutat și a propus candidaturile membrilor Inga Furtună și Eduard 

Varzar, procurori detașați, pentru a fi desemnați în calitate de participanți la lucrările 

grupului de lucru pentru elaborarea Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și 

procurorilor. 

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 Ş T E: 

 

1. A-i desemna pe Inga Furtună și Eduard Varzar, membri ai Consiliului Superior 

al Procurorilor, pentru participare la lucrările grupului de lucru pentru elaborarea 

Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. 

2. A transmite prezenta hotărâre Ministerului justiției 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.  Natalia MOLOȘAG semnat 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  absentă 
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9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.   Lilia POTÎNG semnat 

11.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                                Angela MOTUZOC 

 
 


