HOTĂRÂREA nr.12-169/18
cu privire la constituirea grupului de lucru pentru consultarea opiniei
corpului de procurori asupra proiectului de modificare a
Codului de etică al procurorului
municipiul Chişinău

12 decembrie 2018

Examinând informația cu privire la amendarea Codului de etică al procurorului,
prezentată de către domnul Adrian Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
În contextul realizării obiectivelor Consiliului Superior al Procurorilor, printre care a fost
anunțată și elaborarea unui îndrumar detaliat privind aplicarea Codului de etică al
procurorului, a fost identificat un grup de deficiențe în ce privește conținutul Codului.
Pe cale de consecință, ținând cont de practica de aplicare a Codului, precum și de
opiniile partenerilor de dezvoltare, în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor au demarat
lucrări de elaborare a unor amendamente la Codul de etică al procurorului, care țin de
următoarele scopuri:
- includerea în Cod a valorilor instituției (obiective generale ale Procuraturii), care să
devină concomitent și puncte de referință pentru interpretarea acestui act;
- descrierea mai detaliată a unor principii și reguli de conduită pentru procurori;
- definirea transparenței, drept o regulă și un factor capabil de a crește încrederea în
Procuratură;
- dezvoltarea institutului consilierii etice, etc.
În conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) lit.d) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu
privire la Procuratură, aprobarea Codului de etică al procurorilor şi a modificărilor la acesta
este competența exclusivă a Adunării Generale a Procurorilor.
Potrivit prevederilor art.70 alin.(1) lit.o) din aceeași Lege, Consiliul Superior al
Procurorilor elaborează proiectul Codului de etică al procurorilor, precum şi proiectele de
modificare a acestuia, şi le propune spre aprobare Adunării Generale a Procurorilor.
În scopul asigurării unui proces transparent și efectiv de consultare publică cu întreg
corpul de procurori a proiectului de modificare a Codului, Consiliul își propune instituirea
unui grup de lucru, pentru distribuirea proiectului colectivelor de procurori, recepționarea și
sistematizarea opiniilor parvenite și definitivarea proiectului, care să fie prezentat spre
aprobare Adunării Generale a Procurorilor.
În considerarea celor expuse și în temeiul art.67 alin.(1) lit.d), art.70 alin.(1) lit.o), art.77 și
art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al
Procurorilor –
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A constitui grupul de lucru pentru consultarea opiniei corpului de procurori
asupra proiectului de modificare a Codului de etică al procurorului, în următoarea
componență:

- domnii Adrian Bordianu, Constantin Șușu și Andrei Roșca, membri ai Consiliului
Superior al Procurorilor, aleși din rândul procurorilor;
- domnul Vladislav Guțan, membru al Colegiului de disciplină și etică din subordinea
CSP, ales din rândul procurorilor;
- domnul Ruslan Popov, procuror-șef interimar al Secției avizare și propuneri de
legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii
Generale.
2. Asistența logistică și activitatea de secretariat al grupului de lucru instituit vor fi
asigurate de către Aparatul CSP.
3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, www.procuratura.md, link-ul
Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul Hotărâri.
4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea Supremă de
Justiţie, în temeiul art.79 din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016.

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1

HARUNJEN Eduard

semnat

2

IFTODI Victoria

absentă

3

MICU Victor

absent

4

FURTUNĂ Inga

semnat

5

ROȘCA Andrei

semnat

6

BORDIANU Adrian

semnat

7

ȘUȘU Constantin

semnat

8

MĂRGINEANU Lilia

semnat

9

GUCEAC Ion

semnat

10

PULBERE Dumitru

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC

