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Principiile răspunderii procurorului pentru încălcări de Etică şi Disciplină.
Constituie abatere disciplinară fapta procurorului privind:
• Îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;
• Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei, dacă acest
lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor
stabilite în sistemul de drept;
• Imixtiunea ilegală în activitatea unui alt procuror sau intervenţiile de orice
natură pe lîngă autorităţi, instituţii sau funcţionari pentru soluţionarea
oricărei chestiuni;
• Împiedicarea intenţionată, prin orice mijloace, a activităţii Inspecţiei
procurorilor;
• Încălcarea gravă a legii;
• Atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viaţă care aduc atingere
onoarei, integrităţii, probităţii profesionale, prestigiului Procuraturii sau
care încalcă Codul de etică al procurorilor.
Sesizarea cu privire la abaterea disciplinară
•
•
•
•

•

•

Se depune în scris şi este semnată de autor;
În anumite condiţii, ea poate fi depusă şi electronic (vezi pct. 3.2 al
Regulamentului cu privire la sesizare);
Conţinutul sesizării este prevăzut de Anexa nr. 1 a Regulamentului cu
privire la sesizare;
Nu se admit sesizările:
• Anonime;
• Nelizibile, care nu pot fi citite sau care conţin informaţii insuficiente
sau neconcludente;
• Cele cu limbaj licenţios sau ofensator, şi
• Cele care cer tragerea la răspundere a tuturor procurorilor din cadrul
unei procuraturi (cu caracter declarativ, neargumentat).
Sunt vădit neîntemeiate sesizările:
• Care nu se referă la abateri disciplinare;
• Depuse după expirarea termenului de prescripţie;
• Depuse, în mod repetat, fără să conţină probe noi.
Sesizarea este înregistrată, i se acordă un număr de corespondenţă şi
este transmisă de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) Inspecţiei
Procurorilor
Notă: Plîngerile cu privire la contestarea unei hotărîri sau act
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procedural al procurorului se adresează în conformitate cu
prevederile legislaţiei de procedură penală sau în ordine de
contencios administrativ.
Verificarea sesizării de către Inspecţia procurorilor
•

Potrivit Regulamentului Inspecţiei procurorilor:
• Inspecţia procurorilor examinează sesizările cu privire la faptele ce 		
pot constitui abateri disciplinare în acţiunile procurorilor; şi
• Ţine evidenţa statistică a tuturor sesizărilor şi a rezultatelor
verificării acestora
Verificarea sesizării presupune:
• Stabilirea faptelor imputate procurorului şi consecinţele 			
acestora;
• Circumstanţele în care au fost comise faptele;
• Orice informaţii din care ar rezulta existenţa sau inexistenţa
elementelor constitutive ale unei abateri disciplinare.
Inspecţia procurorilor întocmeşte raportul privind rezultatele verificării,
la care anexează materialele pertinente şi le transmite Colegiului de
Disciplină şi Etică (CDE)
Revocarea sesizării nu afectează procedura disciplinară iniţiată
Decizia inspectorului de încetare a procedurii disciplinare poate fi
contestată la CDE în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționare.

•

•
•
•

Procedura în faţa Colegiului de Disciplină şi Etică
•
•

Preşedintele CDE desemnează membrul – raportor pe dosarul disciplinar;
Membrul raportor:
• Studiază şi pregăteşte raportul privind cauza disciplinară;
• Prezintă cauza în CDE şi propune soluţia;
• Redactează proiectul hotărârii CDE.
CDE examinează documentele şi materialele cauzei şi audiază procurorul
vizat, reprezentantul Inspecţiei procurorilor şi persoana care a depus
sesizarea, dacă aceștia doresc să depună mărturie;
Pot fi audiaţi martori şi alte persoane care au legătură cu examinarea
cauzei;
Hotărârea CDE se pronunţă public de către Preşedintele CDE.

•
•
•
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Hotărârile Colegiului de Disciplină şi Etică
•

•

CDE adoptă următoarele hotărâri:
• Constată o abatere disciplinară (vezi art. 38 Legea cu privire la
procuratură - LP) şi aplică o sancţiune disciplinară (vezi art. 39 LP);
• Constată o abatere disciplinară şi sistează procedura Disciplinară
dacă au expirat termenele de tragere la răspundere disciplinară (vezi
art. 40 LP);
• Constată o abatere disciplinară şi sistează procedura disciplinară
dacă procurorul şi-a încetat raporturile de serviciu înainte de emiterea
hotărârii CDE
• Încetează procedura disciplinară dacă nu a fost comisă o abatere
disciplinară.
Membrii CDE pot avea opinii separate, care se anexează la dosar.
Contestarea hotărârilor CDE

•
•
•
•

Hotărârile CDE se contestă la CSP
CSP poate adopta următoarele decizii:
• Menţine hotărârea CDE
• Admite contestaţia şi adoptă o nouă hotărâre
În al doilea caz, prevederile cu privire la procedura de examinare şi
conţinutul hotărârii CDE se aplică şi CSP
Hotărârile CSP pot fi contestate la CSJ. Contestaţiile respective sunt
examinate de către completul de judecată care examinează contestaţiile
împotriva hotărârilor CSM.
Sesizările cu privire la abaterile disciplinare ale
procurorilor se depun:
La Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor în zilele lucrătoare, în
intervalul orelor 08.00-12.00 şi 13.00-17.00
Date de contact:
mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, bir. 71,
tel. 0(22) 22-65-60, email: csp@procuratura.md
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APROBAT
Prin Hotărîrea
Adunării Generale a Procurorilor
nr. 4 din 27 mai 2016
CODUL
DE ETICĂ AL PROCURORILOR
I. PREVEDERI GENERALE
1. Sarcina Procuraturii Republicii Moldova este de a contribui la respectarea
ordinii de drept, efectuarea justiţiei, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei și societăţii.
2. Procurorul reprezintă autoritatea publică care, în numele societăţii şi al interesului public, asigură aplicarea legii, ţinînd cont de drepturile persoanei
şi eficienţa justiţiei.
3. Codul de etică al procurorilor (în continuare: Codul) este un document public, care stabileşte principiile şi standardele de etică profesională obligatorii
pentru procurori. Acesta conţine norme de conduită ale procurorului în
exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în viaţa privată.
4. Codul se adoptă în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea
cu privire la Procuratură și alte acte legislative care reglementează activitatea procurorilor și a procuraturii, standardele internaţionale stabilite de
Organizaţia Naţiunilor Unite, Ghidul european al eticii şi conduitei procurorilor (Ghidul de la Budapesta), Avizul nr. 9 (2014) al Consiliului Consultativ
al Procurorilor Europeni (Carta de la Roma), Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, jurisprudenţa Curţii europene
pentru drepturile omului (CEDO) şi alte recomandări sau acte relevante
adoptate de instituţiile europene.
5. Codul are ca scop asigurarea eficienței activității procuraturii și a integrității procurorilor.
II. PRINCIPIILE ETICII ŞI CONDUITEI
Procurorul trebuie să se bucure de o reputaţie ireproșabilă şi să respecte
cele mai înalte standarde de etică şi conduită potrivit următoarelor principii:
- legalităţii;
- independenţei;
- integrităţii;
- imparţialităţii;
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- profesionalismului;
- colegialităţii;
- confidenţialităţii;
- corectitudinii.
6. Principiul legalităţii
Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:
6.1.1. Să respecte legislaţia naţională şi internaţională, practica judiciară şi
jurisprudenţa CEDO, actele departamentale, interdepartamentale şi ale
organelor reprezentative şi de autoadministrare ale procurorilor;
6.1.2. Să acţioneze în mod echitabil şi onest;
6.1.3. Să respecte prezumţia nevinovăţiei;
6.1.4. Să respecte drepturile şi interesele legitime ale părţilor şi participanţilor
la proces, persoanelor fizice şi juridice.
6.2. Principiul independenţei
Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:
6.2.1. Să-şi exercite atribuţiile în mod independent, imparţial, onest, ireproşabil,
dînd dovadă de o înaltă ţinută morală şi maximă corectitudine şi
să contribuie la realizarea eficientă şi efectivă a actului de justiţie.
Independenţa nu este un privilegiu sau o prerogativă conferită procurorilor
în interes personal, ci o garanţie a unei justiţii echitabile, imparţiale şi
efective, care protejează interesul public şi privat în societate;
6.2.2. Să fie independent în luarea deciziilor şi în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, asigurînd respectarea principiilor separării puterilor în stat,
legalităţii, independenţei instituţionale şi responsabilităţii; în activitatea
procurorului nu se admit acțiuni de lobby, imixtiuni sau influenţe din
exterior, inclusiv din partea celor care activează în politică, economie,
finanţe, culte sau media;
6.2.3. În luarea deciziilor, inclusiv a celor discreţionare, să acţioneze în
mod independent şi imparţial în conformitate cu legea, respectînd
prevederile prezentului Cod şi ale tuturor actelor departamentale şi
interdepartamentale;
6.2.4. Să ia decizii bazate pe evaluarea imparţială şi obiectivă a probelor, ţinînd
cont de toate circumstanţele pertinente ale cauzei, să-şi îndeplinească
atribuţiile fără teamă, favoritism sau prejudecăţi;
7
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6.2.5. Să nu folosească prerogativele funcţiei pentru a influenţa deciziile altor
instituţii sau persoane care activează atît în domeniul public, cît şi în cel
privat;
6.2.6. Să nu facă parte din partide, mișcări sau formaţiuni social-politice ori
să desfăşoare activităţi cu caracter politic sau, care nefiind politice,
cheamă la schimbarea orînduirii politice existente, iar în exercitarea
atribuţiilor, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod,
a convingerilor sau viziunilor lui politice;
6.2.7. Să nu execute indicaţiile sau solicitările politicienilor, ale persoanelor cu
funcții de demnitate publică, ale funcţionarilor de stat şi ale reprezentanţilor
instituţiilor de drept, dacă acestea sunt contrare legislaţiei, altor acte
normative sau principiilor prezentului Cod, cu excepţia indicaţiilor scrise
ale procurorului ierarhic superior, date în strictă conformitate cu legea.
În cazul în care va primi asemenea indicaţii sau solicitări, să informeze
imediat procurorul ierarhic superior, iar în caz dacă această indicaţie sau
solicitare conţine elementele unei infracţiuni, să se autosesizeze.
6.2.8. Să promoveze şi să apere independenţa profesiei.
6.3. Principiul integrităţii
Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:
6.3.1. Să respecte cele mai înalte standarde de integritate şi responsabilitate
pentru a asigura încrederea societăţii în procuratură;
6.3.2. Fiind conştient de riscurile corupţiei, să nu admită comportament
coruptibil în activitatea sa, să nu pretindă şi să nu accepte cadouri,
favoruri, beneficii sau alte remunerații ilicite pentru îndeplinirea sau, după
caz, neîndeplinirea atribuţiilor funcţionale sau în virtutea funcţiei deţinute;
6.3.3. Să se abţină de la luarea deciziilor atunci cînd interesele sale, ale
persoanelor înrudite prin sînge, adopţie, afinitate sau ale altor persoane
apropiate familiei sale ar putea influenţa corectitudinea deciziilor;
6.3.4. Să nu acţioneze în calitate de procuror şi să nu ofere consultaţii altor
persoane în cazurile în care procurorul, familia sa sau partenerii de afaceri
ai acesteia au un interes personal, privat sau financiar. Ca excepţie,
procurorul poate oferi consultaţii părinţilor, soţului (soţiei), copiilor săi,
precum şi persoanelor aflate sub tutela sau curatela sa;
6.3.5. Să nu facă promisiuni privind deciziile pe care urmează să le ia, să se
8
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comporte onest şi decent, prin exemplul personal, să creeze o reputaţie
impecabilă a procurorului;
6.3.6. Să nu ofere temei de a se considera drept o persoană pretabilă comiterii
unor acte de corupţie sau abuzuri;
6.3.7. Să nu folosească contrar legii proprietatea statului, a persoanelor fizice
sau juridice;
6.3.8. Să nu folosească simbolurile procuraturii şi actele oficiale ale procurorilor
în alte scopuri decît în interes de serviciu.
6.4. Principiul imparţialiţăţii
Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:
6.4.1. Să respecte egalitatea tuturor persoanelor în faţa legii, asigurîndu-le un
tratament nediscriminatoriu, indiferent de naţionalitate, origine etnică şi
statut social, sex, rasă, dezabilitate, avere, limbă, vîrstă, religie, viziuni
politice, orientare sexuală sau alte criterii.
6.5. Principiul profesionalismului
Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:
6.5.1. Să conştientizeze că cel mai înalt nivel al competenţelor profesionale este
una din principalele premise pentru un serviciu eficient al procuraturii,
precum şi pentru încrederea publicului în acest serviciu;
6.5.2. Să contribuie la perfecţionarea abilităţilor profesionale, să fie la curent cu
legislaţia, jurisprudenţa modernă şi standardele privind drepturile omului;
6.5.3. Să folosească resursele disponibile ale Procuraturii în mod rațional,
optim şi responsabil; să-şi extindă continuu cunoştinţele şi să-şi dezvolte
aptitudinile profesionale;
6.5.4. 		Să ia atitudine faţă de orice încălcare a legii, a normelor de etică şi
conduită admisă de către judecători, avocaţi, ofiţeri de urmărire penală şi
alte părți sau participanți la proces;
6.5.5. 		Să fie corect în relaţiile cu toate persoanele pentru a nu leza onoarea şi
demnitatea acestora, iar în cazul unor abateri în exercitarea atribuţiilor
sale, să suporte consecinţele şi să facă concluziile de rigoare;
9
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6.5.1. 		În exerciţiul funcţiunii, să aibă o ţinută vestimentară adecvată, iar în
ședințele de judecată să poarte mantie.
6.6. Principiul colegialităţii
Potrivit acestui principiu, procurorul urmează:
6.6.1. Să facă schimb de experienţă cu colegii săi, să împărtăşească
cunoştinţele şi abilităţile profesionale cu procurorii începători, fără a le
influenţa decizia privind fondul cauzei;
6.6.1. Să se abţină de la comentarii publice privind activitatea altor procurori,
să nu facă declaraţii ofensatoare sau denigratoare şi să nu admită
discriminarea profesională;
6.6.1.		Să stabilească relaţii de colegialitate cu procurorii din ţară şi din
străinătate, să coopereze cu ei în domeniile de activitate ale Procuraturii,
conform legii şi uzanţelor internaţionale;
6.6.1. Să manifeste respect şi politeţe în raportul de subordonare ierarhică
superioară şi viceversa;
6.6.1. Să evite conflictele la serviciu şi în relaţiile cu alte persoane;
6.6.1. Să beneficieze de dreptul de a participa la diverse manifestări culturale,
sociale şi sportive, organizate sub egida procuraturii.
6.7. Principiul confidenţialităţii
Potrivit acestui principiu, procurorul beneficiază de dreptul la libera
exprimare respectînd următoarele prevederi:
6.7.1. Să nu divulge, să nu comenteze şi să nu folosească în interese personale
informaţiile confidenţiale sau secrete de care a luat cunoştinţă în
exercitarea atribuţiilor sale;
6.7.2. Să nu facă publice informaţiile care pot prejudicia activitatea procuraturii,
a altor organe de drept şi instituţii publice;
6.7.3. În comunicarea dintre procurori şi mass-media, să ţină cont de prezumţia
de nevinovăţie, dreptul la viaţă privată şi demnitate, dreptul la informare
şi libertatea presei, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare,
integritate, eficienţa şi confidenţialitatea investigaţiilor. Procurorul se va
abţine să dea o interpretare tendenţioasă probelor administrate în cadrul
cauzelor penale aflate în gestiunea sa sau aflate pe rolul instanţelor de
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judecată, atît în favoarea, cît şi în defavoarea acuzării. De asemenea,
procurorul se va abţine să comenteze sau să se pronunţe public
asupra legalităţii sau temeiniciei unui act al procurorului sau, după caz,
judecătoresc de dispoziţie rămas irevocabil.
6.8. Principiul corectitudinii
Potrivit acestui principiu, procurorul trebuie:
6.8.1. să dea dovadă de precauţie şi responsabilitate la frecventarea anumitor
locuri publice şi private; în luarea deciziei de a frecventa aceste locuri, să ia în
considerare reputaţia localului şi a persoanelor care-l frecventează;
6.8.2. să se comporte întotdeauna în mod onorabil şi demn, respectînd
regulile de conduită general acceptabile;
6.8.3. să nu-şi exercite atribuţiile de serviciu sub influenţa alcoolului, şi să
nu consume, în nici un caz, substanţe narcotice, psihotrope sau alte substanţe
interzise;
6.8.4. să adopte un comportament lipsit de aroganţă, bazat pe respect şi
politeţe faţă de colegii săi, participanţii la proces, instanţele de judecată,
organele de urmărire penală şi investigaţie, reprezentanţii autorităţilor publice şi
ai instituţiilor de drept, să reacţioneze adecvat în cazul apariţiei unor divergenţe;
6.8.5. să se comporte în familie şi în societate adecvat normelor de convieţuire
socială unanim recunoscute pentru a se bucura de respect şi să nu compromită
statutul de procuror;
6.8.6. să evite relaţiile cu persoane care ar putea compromite reputaţia
procurorului.
6.8.7. să nu admită postarea de mesaje, înregistrări video, fotografii şi
alte informaţii în mass-media, surse on-line sau reţelele de socializare ce ar
compromite statutul de procuror.
III. DISPOZIŢII FINALE.
Fiind conştienţi de importanţa respectării prevederilor enunţate, Adunarea
Generală a Procurorilor aprobă prezentul Cod. Codul poate fi modificat şi
completat prin aceeaşi procedură, dacă legea nu prevede altfel.
Consiliul Superior al Procurorilor va întreprinde măsurile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă tuturor procurorilor a prevederilor prezentului Cod, care
fac parte din cerinţele de muncă ale procurorului.
Consiliul Superior al Procurorilor și Procurorul General urmează să întreprindă
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măsurile necesare, în limitele competenţei, privind asigurarea condiţiilor de
respectare a prezentului Cod.
Încălcarea normelor prevăzute de prezentul Cod se investighează de către
Inspecția Procurorilor și se examinează de către Colegiul de disciplină şi etică şi
poate atrage, după caz, sancţiuni disciplinare.
Colegiul de disciplină şi etică va elabora îndrumări suplimentare scrise cu
privire la interpretarea normelor de etică cu care se vor confrunta procurorii,
inclusiv vor veni cu exemple practice privind încălcarea prevederilor prezentului
Cod. Acordarea consilierii confidenţiale în anumite cauze concrete, la cererea
procurorului interesat, va fi asigurată de persoane desemnate din cadrul
Inspecţiei procurorilor, care au pregătirea şi expertiza necesară în domeniu.
Codul intră în vigoare la 1 august 2016, cu excepția propoziției a doua din
pct.6.5.6 care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.
La data intrării în vigoare a prezentului cod, Codul de etică și conduită al
procurorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12173/15 din 30.07.2015 se abrogă.

Extras din Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PROCURORILOR
inclusiv pentru încălcarea eticii de procuror
Articolul 36. Răspunderea disciplinară
(1) Procedura disciplinară este aplicabilă procurorilor în funcţie şiprocurorilor
care şi-au încetat raporturile de serviciu.
(2) Procurorii sînt sancţionaţi disciplinar pentru comiterea abaterilordisciplinare
prevăzute la art.38.
Articolul 37. Principiile procedurii disciplinare privind procurorii
Procedura disciplinară privind procurorii se bazează pe principiile:
a) legalităţii;
b) respectării independenţei decizionale a procurorului;
c) echităţii;
d) proporţionalităţii sancţiunii cu abaterea disciplinară comisă;
e) transparenţei.
Articolul 38. Abaterile disciplinare
Constituie abatere disciplinară:
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a) îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;
b) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei, dacă
acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor
stabilite în sistemul de drept;
c) imixtiunea ilegală în activitatea unui alt procuror sau intervenţiile de orice
natură pe lîngă autorităţi, instituţii sau funcţionari pentru soluţionarea oricărei
chestiuni;
d) împiedicarea intenţionată, prin orice mijloace, a activităţii Inspecţiei
procurorilor;
e) încălcarea gravă a legii;
f) atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viaţă care aduc atingere
onoarei, integrităţii, probităţii profesionale, prestigiului Procuraturii sau care
încalcă Codul de etică al procurorilor.
Articolul 39. Sancţiunile disciplinare
(1) În funcţie de gravitatea abaterilor şi în condiţiile legii, procurorului i se
aplică, prin hotărîrea Colegiului de disciplină şi etică din subordinea Consiliului
Superior al Procurorilor, următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare;
c) reducere a salariului;
d) retrogradare din funcţie;
e) eliberare din funcţia de procuror.
(2) Avertismentul constă în atenţionarea, în formă scrisă, a procurorului asupra
abaterii disciplinare comise şi recomandareafăcută acestuia de a respecta pe
viitor dispoziţiile legale.
(3) Mustrarea este o critică exprimată în formă scrisă privind faptele comise
de procuror.
(4) Reducerea salariului reprezintă micşorarea salariului lunarcu 15%–30%
pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 1 an şi seaplică cu începere din luna
calendaristică ulterioară datei lacare hotărîrea privind cauza disciplinară a rămas
irevocabilă.
(5) Retrogradarea din funcţie presupune transferul din funcţia de procuror-şef
într-o funcţie de procuror sau transferul procurorului de la Procuratura Generală
ori de la o procuratură specializatăla o procuratură teritorială. Retrogradarea din
funcţie se faceîn baza hotărîrii de sancţionare, prin ordinul Procurorului General.
(6) Eliberarea din funcţia de procuror în sensul alin.(1) reprezintă încetarea
atribuţiilor procurorului ca urmare a comiterii unei abateri disciplinare.
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Eliberarea din funcţia de procuror pe bazahotărîrii de sancţionare se face prin
ordinul Procurorului General.
(7) În temeiul hotărîrii privind sancţionarea cu eliberarea din funcţie, imediat
după pronunţarea acesteia, procurorul esteînlăturat de drept de la exercitarea
atribuţiilor de serviciu.
Articolul 40. Termenele procedurii disciplinare
(1) Procurorul poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de 1 an de la
data comiterii abaterii disciplinare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), în cazul comiterii unei abateri
disciplinare în activitatea procesuală, termenul de tragere la răspundere
disciplinară este de 3 ani de la data comiterii abaterii respective.
(3) Procedura disciplinară se derulează, de regulă, într-un termen de 6 luni
de la depunerea sesizării privind fapta ce poate constitui abatere disciplinară.
Termenul de 6 luni nu reprezintă termen de prescripţie pentru tragerea la
răspundere disciplinară.
(4) Procedura disciplinară iniţiată în temeiul art.34 alin.(4) se desfăşoară întrun termen de 30 de zile de la pornirea urmăririi penale, acesta nefiind un termen
de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară.
(5) Dacă, în momentul depunerii cererii de demisie, împotriva procurorului:
a) există o procedură disciplinară, aceasta se finalizează în termen de pînă la
30 de zile de la depunerea cererii de demisie;
b) a fost depusă o sesizare pînă la demisie, procedura disciplinară se
finalizează în termen de 30 de zile de la depunerea sesizării.
(6) Pînă la emiterea hotărîrii pe cauza disciplinară menţionată la alin.(5),
cererea de demisie nu se examinează, iar în cazul în care ordinul cu privire la
demisie a fost emis, acesta se suspendă.
(7) În termenele indicate la alin.(3), (4) şi (5) nu se include perioada aflării
în concediul de odihnă anual sau în concediul medical a persoanei în privinţa
căreia se derulează procedura disciplinară.
Articolul 41. Condiţiile şi consecinţele aplicării sancţiunilor disciplinare
(1) Sancţiunile disciplinare se aplică procurorilor în funcţie.
(2) Sancţiunea disciplinară se aplică procurorului proporţional cu gravitatea
abaterii disciplinare comise şi în funcţie de circumstanţele personale ale
acestuia. Gravitatea abaterii disciplinare este determinată de natura faptei
comise şi de consecinţele produse. Consecinţele produse sînt evaluate avînd în
vedere atît efectele asupra persoanelor implicate în activităţile în cadrul cărora
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s-a comis fapta, cît şi efectele asupra imaginii şi prestigiului Procuraturii.
(3) Termenul de acţiune al sancţiunii disciplinare este de un an de la data
aplicării.
(4) Comiterea unei abateri disciplinare în perioada de acţiune a sancţiunii
disciplinare anterioare, indiferent de tipul abaterii disciplinare comise, constituie
circumstanţă agravantă şi se ia în considerare la stabilirea sancţiunii pentru
următoarea abatere disciplinară comisă.
(5) În termen de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare, procurorul nu
poate fi promovat şi nu poate beneficia de nicio măsură de încurajare.
Articolul 42. Procedura disciplinară
Procedura disciplinară începe de drept în momentul sesizării şi include
următoarele etape:
a) depunerea sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară;
b) verificarea sesizării de către Inspecţia procurorilor;
c) examinarea cauzei disciplinare de către Colegiul de disciplină şi etică;
d) adoptarea unei hotarîri pe cauza disciplinară.
Articolul 43. Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere
disciplinară.
(1) Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară comisă
de procuror poate fi înaintată de:
a) orice persoană interesată;
b) membrii Consiliului Superior al Procurorilor;
c) Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor, în condiţiile art.31 alin.(5);
d) Inspecţia procurorilor, în urma controalelor efectuate.
(2) Subiecţii prevăzuţi la alin.(1) pot înainta sesizarea cu privire la faptele ce leau devenit cunoscute fie în exerciţiul drepturilor sau al atribuţiilor lor funcţionale,
fie în baza informaţiilor difuzate de mass-media sau de alte surse de informare.
(3) În cazul în care mai multe sesizări privesc aceeaşi faptă şi acelaşi procuror,
sesizările se conexează.
(4) Revocarea sesizării nu afectează procedura disciplinară.
Articolul 44. Condiţiile de formă şi de conţinut ale sesizării
(1) Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere
disciplinară se depune în scris. Procedura de depunere şi conţinutul sesizării
se reglementează prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor.
(2) Sesizările anonime nu se examinează.
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(3) Se consideră vădit neîntemeiată sesizarea în care sînt invocate fapte ce nu
fac referinţă la abateri disciplinare, a expirat termenul de prescripţie prevăzut la
art.40 alin.(1) sau (2), precum şi sesizarea depusă în mod repetat fără a aduce
noi probe.
Articolul 45. Înregistrarea şi repartizarea sesizărilor
(1) Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară se
depune la secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor. Sesizarea se
înregistrează şi se transmite la Inspecţia procurorilor în cel mult 3 zile lucrătoare
de la recepţionare.
(2) Dacă sesizarea nu corespunde condiţiilor de formă şi de conţinut,
inspectorul, în termen de 5 zile lucrătoare din ziua în care sesizarea i-a fost
repartizată pentru verificare prealabilă, o restituie autorului printr-o decizie
nesusceptibilă de atac, indicînd asupra neajunsurilor stabilite şi asupra dreptului
de a depune o nouă sesizare.
Articolul 46. Verificarea sesizării
(1) Verificarea sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară
reprezintă etapa în cadrul căreia se stabilesc faptele imputate procurorului şi
consecinţele acestora, circumstanţele în care acestea au fost comise, precum
şi orice alte informaţii concludente din care să se poată deduce existenţa sau
inexistenţa elementelor constitutive ale abaterii disciplinare.
(2) Inspectorul căruia i-a fost repartizată sesizarea este obligat:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru a verifica faptele invocate de
autorul sesizării şi a stabili existenţa sau inexistenţa elementelor constitutive ale
abaterii disciplinare;
b) să solicite opinia scrisă a procurorului vizat în sesizare cu privire la
circumstanţele invocate, cu informarea conducătorului procurorului vizat;
c) să întocmească dosarul cauzei disciplinare, care va include sesizarea cu
privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară, toate materialele şi alte
informaţii obţinute în urma verificării.
(3) În procesul de verificare a sesizării, inspectorul are dreptul:
a) să facă copii de pe documentele relevante, inclusiv din dosarele la
examinarea cărora se afirmă că au fost comise faptele descrise în sesizare;
b) să solicite alte informaţii necesare de la conducătorul procurorului vizat
în sesizare, precum şi de la alte autorităţi publice, persoane cu funcţii de
răspundere sau persoane private;
c) să solicite, în caz de necesitate, de la persoana care a depus sesizarea
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explicaţii verbale şi scrise, precum şi alte informaţii suplimentare legate de
faptele invocate în sesizare;
d) să întreprindă alte măsuri necesare pentru verificarea sesizării.
Articolul 47. Termenele de verificare a sesizării
(1) Verificarea sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară
se efectuează în termen de pînă la 30 de zile de la data recepţionării sesizării de
către Inspecţia procurorilor.
(2) Inspectorul poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificării
cu cel mult 10 zile lucrătoare dacă există motive întemeiate care justifică
prelungirea termenului, informînd cu privire la acest fapt pe autorul sesizării.
(3) În cazurile prevăzute la art.40 alin.(4) şi (5), verificarea sesizării se face în
termen de cel mult 10 zile.
Articolul 48. Drepturile şi obligaţiile procurorului împotriva căruia a fost
depusă sesizarea la etapa verificării
(1) Procurorul împotriva căruia a fost depusă o sesizare, la etapa verificării
acesteia, are dreptul:
a) să cunoască conţinutul sesizării;
b) să prezinte explicaţii scrise şi verbale;
c) să prezinte probe care demonstrează sau infirmă anumite fapte invocate în
sesizare sau care sînt relevante pentru examinarea sesizării;
d) să fie asistat de un avocat sau de un reprezentant;
e) să participe la examinarea cauzei disciplinare.
(2) Procurorul împotriva căruia a fost depusă o sesizare, la etapa verificării
acesteia, este obligat:
a) să nu împiedice în niciun fel verificarea iniţiată de inspector;
b) să nu contacteze personal, nici prin reprezentant, cu autorul sesizării, decît
în prezenţa inspectorului.
Articolul 49. Rezultatele verificării sesizării
(1) După finalizarea verificării sesizării cu privire la fapta ce poate constitui
abatere disciplinară, inspectorul emite una din următoarele decizii motivate:
a) de încetare a procedurii disciplinare, dacă nu identifică niciun temei de
tragere la răspundere disciplinară;
b) de transmitere a materialelor la Colegiul de disciplină şi etică, dacă
identifică un temei de tragere la răspundere disciplinară.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.b), decizia inspectorului, împreună cu raportul
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întocmit de acesta în baza verificării şi dosarul cauzei disciplinare, în termen
de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, se prezintă la Colegiul de disciplină şi
etică spre examinare şi se aduce la cunoştinţa autorului sesizării în scris sau, la
solicitare, în format electronic.
(3) Modelul raportului privind rezultatele verificării sesizării cu privire la fapta
ce poate constitui abatere disciplinară se aprobă de către Consiliul Superior al
Procurorilor, la propunerea Colegiului de disciplină şi etică.
(4) Decizia de încetare a procedurii disciplinare poate fi contestată de către
autorul sesizării la Colegiul de disciplină şi etică în termen de 10 zile lucrătoare
de la data recepţionării acesteia.
Articolul 50. Examinarea cauzei disciplinare
(1) Cauza disciplinară se examinează la Colegiul de disciplină şi etică cu
citarea obligatorie a procurorului vizat în sesizarea cu privire la fapta ce poate
constitui abatere disciplinară, a reprezentantului Inspecţiei procurorilor şi a
persoanei care a depus sesizarea.
(2) La examinarea cauzei disciplinare, procurorul şi persoana care a depus
sesizarea pot fi reprezentaţi sau asistaţi de un avocat sau de o altă persoană
aleasă de ei în calitate de reprezentant.
(3) Neprezentarea fără motive întemeiate a procurorului sau a persoanei
care a depus sesizarea fie a reprezentanţilor acestora la şedinţa Colegiului de
disciplină şi etică nu împiedică examinarea cauzei disciplinare.
(4) Inspecţia procurorilor este reprezentată de inspectorul care a efectuat
verificarea sesizării sau de un alt inspector desemnat de conducătorul Inspecţiei
procurorilor. Prezenţa reprezentantului Inspecţiei procurorilor este obligatorie.
(5) La examinarea cauzei disciplinare poate fi solicitată audierea martorilor
sau a altor persoane relevante pentru examinarea cauzei.
(6) Colegiul de disciplină şi etică urmează să adopte decizia cu privire la cauza
disciplinară de regulă în cel mult 2 luni de la primirea materialelor de la Inspecţia
procurorilor.
(7) Procedura de examinare a cauzei disciplinare la Colegiul de disciplină
şi etică este reglementată prin regulament aprobat de Consiliul Superior al
Procurorilor.
(8) Dacă persoana care a depus sesizarea sau cea împotriva căreia a fost
depusă sesizarea este membru al Colegiului de disciplină şi etică, aceasta nu
are dreptul să participe la examinarea cauzei disciplinare.
Articolul 51. Hotărîrea privind cauza disciplinară
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(1) După examinarea cauzei disciplinare, Colegiul de disciplină şi etică adoptă
una din următoarele hotărîri:
a) privind constatarea abaterii disciplinare şi aplicarea unei sancţiuni
disciplinare;
b) privind constatarea abaterii disciplinare şi sistarea procedurii disciplinare,
în cazul în care au expirat termenele de tragere la răspundere disciplinară;
c) privind constatarea abaterii disciplinare şi sistarea procedurii disciplinare,
în cazul în care procurorul şi-a încetat raporturile de serviciu înainte de emiterea
hotărîrii cu privire la cauza disciplinară;
d) privind încetarea procedurii disciplinare, în cazul în care nu a fost comisă
o abatere disciplinară.
(2) În cazul în care procedura disciplinară a fost iniţiată în temeiul art.40 alin.
(4), hotărîrea pe cauza disciplinară prevede şi propunerea de aplicare sau nu a
suspendării din funcţie.
(3) Dacă un membru al Colegiului de disciplină şi etică are o opinie separată
privind hotărîrea adoptată, acesta o expune în scris, cu indicarea motivelor,
opinia fiind anexată la dosar.
(4) Hotărîrile sînt semnate de preşedintele şedinţei şi de membrii Colegiului
de disciplină şi etică care au participat la examinarea cauzei. Hotărîrile
Colegiului de disciplină şi etică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care
au fost pronunţate, se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al
Procurorilor.
(5) Copii ale hotărîrii Colegiului de disciplină şi etică se expediază participanţilor
în cauza disciplinară şi se anexează la dosarul personal al procurorului vizat.
(6) După examinarea cauzei disciplinare, Colegiul de disciplină şi etică poate
formula adiţional o recomandare adresată Consiliului Superior al Procurorilor
privind dispunerea evaluării extraordinare a performanţelor procurorului vizat
dacă circumstanţele şi materialele cauzei demonstrează necesitatea evaluării
performanţelor acestuia.
(7) Hotărîrea cu privire la aplicarea sancţiunii de retrogradare din funcţie şi
hotărîrea cu privire la aplicarea sancţiunii de eliberare din funcţia de procuror
se transmit Consiliului Superior al Procurorilor pentru a înainta propunerea
corespunzătoare Procurorului General. Propunerea se prezintă după expirarea
termenului de contestare a hotărîrii.
(8) Hotărîrea privind cauza disciplinară se constituie din partea introductivă,
partea descriptivă, partea motivatorie şi partea dispozitivă. Forma şi conţinutul
hotărîrii se aprobă prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor.
19

Etica procurorului.
APROBAT
prin Hotărîrea
Consiliului Superior al Procurorilor
nr.12-240/16 din 29.09.2016
REGULAMENT
privind conținutul și procedura de depunere a sesizării cu privire la abaterea
disciplinară comisă de procuror
1. Regulamentul privind conținutul și procedura de depunere a sesizării cu
privire la abaterea disciplinară comisă de procuror (în continuare Regulament)
este elaborat în corespundere cu prevederile art.43, 44 și 45 din Legea cu privire
la Procuratură, Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Regulamentul
Inspecției procurorilor și urmărește să reglementeze:
a) subiecții sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror;
b) condiţiile de formă ale sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă
de procuror;
c) conținutul sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror;
d) efectele încălcării condițiilor de formă și conținut ale sesizării cu privire la
abaterea disciplinară comisă de procuror;
e) procedura de înregistrare a sesizărilor cu privire la abaterile disciplinare
comise de procurori.
1.1 Regulamentul vizează sesizările cu privire la abaterile disciplinare comise
de procurori. Sub incidența prezentului Regulament nu cad sesizările cu privire la
abaterile disciplinare comise de către alte categorii de personal al procuraturii: a)
funcţionarii publici; b) funcţionarii publici cu statut special; c) personalul tehnic,
precum și sesizările cu privire la săvîrșirea infracțiunilor sau contravențiilor.
2. Subiecții sesizării cu privire la abaterile disciplinare săvîrșite de procurori
2.1 Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară comisă
de procuror poate fi înaintată de:
a) orice persoană interesată;
b) membrii Consiliului Superior al Procurorilor;
d) membrii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor în condițiile
art.31 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură;
e) Procurorul General;
f) procurorii-șefi;
g) Inspecţia procurorilor, în urma controalelor efectuate.
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2.2 Subiecţii prevăzuţi la pct.2.1 pot înainta sesizarea cu privire la faptele
ce le-au devenit cunoscute fie în exerciţiul drepturilor sau al atribuţiilor lor
funcţionale, fie în baza informaţiilor difuzate de mass-media sau din alte surse
de informare.
2.3 Drept sesizare cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere
disciplinară se consideră și Hotărîrea Colegiului de evaluare a performanţelor
procurorilor sau, după caz, sesizarea președintelui / membrului Colegiului de
evaluare a performanţelor procurorilor care a verificat activitatea unui procuror
în legătură cu evaluarea ordinară sau extraordinară.
3. Condiţiile de formă și conţinut ale sesizării
3.1 Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere
disciplinară se depune în scris, fiind semnată de autor.
3.2 Prin derogare de la pct.3.1, sesizarea cu privire la abaterea disciplinară
comisă de procuror poate fi depusă și în formă electronică, cu obligația de a
întruni cumulativ următoarele condiții:
a) să fie creată, prelucrată, expediată, recepţionată, păstrată, modificată şi/
sau nimicită cu ajutorul mijloacelor tehnice şi/sau de program;
b) să conţină, pentru confirmarea autenticităţii acesteia, una sau mai multe
semnături electronice ce corespund condiţiilor şi cerinţelor stabilite de Legea
nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;
c) să fie creată şi utilizată prin metode şi într-o formă ce ar permite identificarea
semnatarului;
d) să fie afişată într-o formă perceptibilă;
e) să permită utilizarea sa repetată.
3.3 Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere
disciplinară se depune în limba română sau într-o altă limbă în conformitate cu
Legea nr.3465-XI din 01.09.1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe
teritoriul Republicii Moldova.
3.4 Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere
disciplinară urmează să conțină următoarele elemente de bază (anexa 1 model):
a) adresatul (Consiliul Superior al Procurorilor / președintele Consiliului, unu
sau cîțiva membri ai Consiliului);
b) date de identificare și de contact ale autorului sesizării (nume și prenume,
adresă de domiciliu, nr. de telefon, adresă de e-mail, alte date relevante);
c) obiectul sesizării (descrierea circumstanțelor abaterii comise de către
procuror, cu indicarea timpului și locului producerii evenimentului, dosarului/
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materialului/ petiției, în legătură cu derularea căreia se pretinde că s-a comis
abaterea disciplinară, după caz, consecințele, prejudiciul material sau moral);
d) probele care confirmă acuzațiile autorului sesizării în materie disciplinară;
e) anexele la sesizare (copii de pe acte, fotografii, înregistrări audio / video
etc);
f) mențiunea despre angajarea răspunderii autorului pentru veridicitatea
aspectelor sesizate în conformitate cu prevederile art.3521 alin.(1) Cod penal;
g) data depunerii și semnătura autorului sesizării.
4. Efectele încălcării condițiilor de formă și conținut ale sesizării cu privire la
abaterea disciplinară comisă de procuror
4.1 Nu se vor examina sesizările:
a) anonime;
b) în care se va solicita tragerea la răspundere a tuturor procurorilor organelor
procuraturii;
c) cu un conținut care nu este lizibil şi nu poate fi citit sau care conţine
informaţii insuficiente şi neconcludente;
d) care vor conține un limbaj licențios sau ofensator.
4.2 Sesizările se vor considera vădit neîntemeiate, dacă:
a) vor fi invocate alte fapte decît cele ce se referă la abateri disciplinare;
b) a expirat termenul de prescripţie prevăzut la art.40 alin.(1) sau (2) din
Legea cu privire la Procuratură;
c) vor fi depuse în mod repetat, fără a conține noi probe.
5. Procedura înregistrării sesizărilor
5.1 Sesizările cu privire la abaterile disciplinare comise de procurori se depun
la secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor sau, după caz, se expediază
la adresa de e-mail a Consiliului Superior al Procurorilor www.csp@procuratura.
md.
5.2 Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor înregistrează sesizarea
imediat sau în termen de 1 zile lucrătoare de la data recepționării într-un
Registru special.
5.3 Hotărîrea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor, în care
se constată aparențe de abatere disciplinară, se înregistrează la secretariatul
Consiliului Superior al Procurorilor după expirarea termenului de contestare.
5.4 Fiecărei sesizări cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror i se
acordă un număr de corespondență.
5.5 În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea sesizării, secretariatul
Consiliului Superior al Procurorilor prezintă sesizarea președintelui Consiliului
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Principiile răspunderii procurorului pentru încălcări de Etică şi Disciplină.
Superior al Procurorilor sau membrului Consiliului care asigură interimatul
funcției, care decide transmiterea acesteia către Inspecţia procurorilor sau, după
caz, către alte organe competente.
6. Dispoziții finale și tranzitorii
6.1 Sesizările cu privire la abaterile disciplinare comise de procurori, înaintate
pînă la data aprobării prezentului Regulament, se vor considera conforme și vor
produce efecte juridice, chiar dacă nu corespund condițiilor de formă și conținut
prevăzute de Regulament.
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Etica procurorului.
Anexă nr.1
la Regulamentul privind conținutul și procedura de depunere
a sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de
procuror, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al
Procurorilor nr.12-240/16 din 29.09.2016.

CONSILIULUI SUPERIOR AL PROCURORILOR
Subsemnata/Subsemnatul ______________________________________________,
numele, prenumele și prenumele tatălui

domiciliată/domiciliat în localitatea ________________, strada ______________, nr.______,
apartament _____, vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte constatate în activitatea procurorului
/ procurorilor____________________________________________________________,
numele și prenumele

de la Procuratura ______________________________ şi solicit să luaţi măsurile legale pentru
denumirea procuraturii

sancţionarea disciplinară a acestuia/acestora pentru comiterea abaterii disciplinare prevăzute de
art.38 lit.____) din Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură.
Motivele sesizării sunt următoarele:
În fapt, la data de ______________________________________________
(se vor prezenta într-o formă lizibilă, de preferat, dactilografiată) concisă, dar cît mai completă,
aspectele criticate de autor în activitatea sau etica procurorului)_________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
În susţinerea afirmaţiilor, în anexă ataşez (copii ale actelor considerate relevante, înregistrări
audio sau video etc.)
_____________________________________________________________________
În egală măsură, cele relatate pot fi confirmate prin următoarele probe cu martori:
1.________________________________
2. ______________________________
Data: __ _______ 201__

Semnătura________________

Despre răspunderea penală potrivit art.3521 alin.(1) Cod penal, pentru declarație necorespunzătoare
adevărului, sînt avertizat.
Data: __ _______ 201__
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Semnătura________________

Această broșură a fost publicată cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene
de Asistență în Procesul de Investigare Pre-Judiciară, Urmărire Penală și
Organizare a Apărării în Republica Moldova.
Responsabilitatea integrală pentru conținutul acesteia revine autorilor.

