HOTĂRÂREA nr.12-34/14
cu privire la informaţia Procurorului General despre eventuala încălcare a
Codului de etică al procurorului, de către procurorul Elena Neaga
27 februarie 2014

mun. Chişinău

Audiind informaţia Procurorului General despre eventuala încălcare a
Codului de etică al procurorului de către procurorul Elena Neaga, Consiliul
Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 26 februarie 2014 în mijloacele de informare în masă, s-a relatat despre
proprietăţile şi unele imagini cu caracter privat aparţinînd procurorului Elena
Neaga, adjunct al procurorului sect.Buiucani, mun.Chişinău.
Procurorul General a informat Consiliul că, mass-media a difuzat mai multe
fotografii ce reprezintă locuinţa familiei procurorului Elena Neaga, precum şi poze
care o reprezintă pe aceasta în diferite ipostaze ce, aparent, nu sunt demne de
comportamentul unui procuror.
S-a constatat că, la moment, nu există informaţie privind modalitatea în care
au apărut fotografiile în spaţiul public şi Procurorul General a solicitat Secţiei
securitate internă a Procuraturii Generale să demareze un control în acest sens,
conform art.120 din Legea cu privire la Procuratură, prin prisma încălcării Codului
de etică al procurorului.
Totodată, Procurorul General a solicitat Comisiei Naţionale de Integritate să
iniţieze procedura de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al
declarării veniturilor şi proprietăţilor de către E.Neaga.
În altă ordine de idei, Ministrul Justiţiei a intervenit cu propunerea de
completare a Codului de etică al procurorului cu norme ce să reglementeze
comportamentul procurorilor în utilizarea reţelelor de socializare, inclusiv plasarea
imaginilor private în spaţiul informatic.
Audiind informaţia Procurorului General şi în temeiul art.82 alin.(3) lit.a),
art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A lua act de informaţia Procurorului General.
2. Se solicită Secţiei securitate internă să informeze Consiliul Superior al
Procurorilor despre rezultatul investigaţiilor referitor la pretinsa încălcare a
Codului de etică al procurorului de către procurorul Elena Neaga.
3. Se solicită Colegiului disciplinar şi Secţiei securitate internă să prezinte
propuneri privind completarea Codului de etică al procurorului sub aspectul
comportamentului în utilizarea reţelelor de socializare şi plasarea imaginilor
private în spaţiul informatic.
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