HOTĂRÎREA nr.4
a Adunării Generale a Procurorilor
mun.Chișinău

27 mai 2016

Adunarea Generală a Procurorilor declarată deliberativă, examinînd în baza
ordinii de zi aprobate chestiunea cu privire la aprobarea Codului de etică al
procurorului,CONSTATĂ:
Potrivit ordinii de zi aprobate a Adunării Generale a Procurorilor din
27.05.2015, cea de-a patra chestiune o reprezintă aprobarea Codului de etică al
procurorului.
Potrivit informației prezentate de președintele de ședință, elaborarea
proiectului Codului de etică al procurorului a fost precedată de mai multe etape:
- în lunile iunie-iulie 2015, sub egida Consiliului Superior al Procurorilor a
fost constituit și a activat un grup de lucru, constituit din membri ai Consiliului
Superior al Procurorilor, ai Colegiului disciplinar și reprezentanți ai societății
civile, inclusiv reprezentanți ai partenerilor externi de dezvoltare, care a elaborat
proiectul Codului de etică și conduită al procurorului;
- potrivit reglementărilor legale în vigoare la acel moment, Codul de etică și
conduită al procurorului a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al
Procurorilor nr.12-173/15 din 30.07.2015;
- la 25.03.2016 în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.3 din
25.02.2016 cu privire la Procuratură, care va intra în vigoare la data de 01.08.2016.
În conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) lit.d) din Legea prenotată, aprobarea
Codului de etică al procurorilor şi a modificărilor la acesta, este competență
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 context, după ședința din 22.04.2016, secretariatul
Consiliului Superior al Procurorilor a expediat încă odată Codul de etică și
conduită al procurorilor, în redacția prin care a fost aprobat prin Hotărîrea
Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-173/15 din 30.07.2015, pentru avizare
tuturor procurorilor;
- ulterior, secretariatul consiliului a sistematizat amendamentele primite,
pregătindu-le pentru a le supune votului în ședința Adunării Generale.
După expunerea etapelor ce au precedat elaborarea proiectului, în ședința
Adunării Generale au fost formulate două versiuni de amendare a textului
pct.6.7.3. al proiectului de Cod, după cum urmează:
- pct.6.7.3. din proiect - textul ultimei propoziții: De asemenea, procurorul
se va abţine să comenteze sau să se pronunţe asupra legalităţii sau temeiniciei

unui act al procurorului sau, după caz, judecătoresc de dispoziţie rămas
irevocabil, să fie exclus.
- pct.6.7.3. din proiect - în textul ultimei propoziții, după cuvîntul pronunțe,
să se completeze cu cuvîntul public.
Urmare a votului exercitat separat pentru fiecare din cele două redacții de
amendamente menționate supra, Adunarea Generală a Procurorilor a aprobat cu
majoritate de voturi cea de-a doua variantă de amendament.
Fiind supus votului exercitat deschis de către reprezentanții Adunării
Generale a Procurorilor întreg textul proiectului Codului de etică al procurorilor,
inclusiv amendamentul anterior operat, în temeiul art.67 alin.(1) lit.d) din Legea
nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, pct.7 lit.f) din Regulamentul
Adunării Generale a Procurorilor adoptat prin Hotărîrea Adunării Generale a
Procurorilor nr.3 din 27.05.2016, cu vot unanim, Adunarea Generală a
Procurorilor,HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Codul de etică al procurorilor (se anexează).
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 01 august 2016.
A asigura publicarea prezentei hotărîri pe paginile web oficiale ale
Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Procurorilor.
A asigura publicarea Codului de etică al procurorilor pe pagina web oficială
a Procuraturii Generale.
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