Proiect
CODUL
de etică al procurorului
Procuratura, în numele societăţii şi în interes public, asigură aplicarea legii,
apără ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeanului, conduce şi exercită
urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţa de judecată, participă, în
condiţiile legii, la judecarea cauzelor civile, inclusiv de contencios administrativ
şi contravenţionale, în care procedura a fost intentată de ea, asigură asistenţa
juridică şi colaborarea internaţională în domeniul său de activitate,
implementează politica penală a statului, asigură protecţie martorilor şi victimelor
infracţiunii, altor participanţi la proces, intentează acţiune civilă în cazurile
prevăzute de lege, exercită controlul respectării legilor în locurile de detenţie
preventivă şi în penitenciare, exercită controlul legalităţii în Forţele Armate,
exercită controlul asupra executării hotărîrilor judecătoreşti în cauzele penale.
Codul de etică al procurorului are drept scop instituirea unui comportament
ireproşabil al procurorului şi include un ansamblu de principii morale şi de
conduită, menite să stabilească responsabilităţile care îi revin în apărarea
intereselor generale ale societăţii, apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, conformarea în activitatea sa exigenţelor de conduită şi etică,
promovarea imaginii Procuraturii în societate.
Capitolul I
Dispoziţii generale
1. Codul de etică al procurorului (în continuare Cod) este elaborat în
corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la
Procuratură, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, Ghidului cu privire la Rolul
Procurorilor adoptat la Congresul 8 al Naţiunilor Unite cu privire la prevenirea
crimei şi tratamentul delicvenţilor (Havana, 27 august – 7 septembrie 1990),
Standardele de responsabilitate profesională şi declaraţia privind drepturile şi
obligaţiile esenţiale ale procurorilor, adoptate de către Asociaţia internaţională a
Procurorilor la 23 aprilie 1999, Recomandările Consiliului Europei REC(2000)
10 din 11 mai 2000 privind codurile de conduită pentru funcţionarii publici şi
REC(2000) 19 cu privire la rolul Procuraturii în cadrul sistemului de justiţie
penală, Ghidului european al eticii şi conduitei procurorului „Ghidul de la
Budapesta”, adoptat la Conferinţa Procurorilor Generali din Europa, la 31 mai
2005 şi stabileşte principiile de bază a eticii procurorului, restricţiile şi exigenţele
speciale faţă de procuror, responsabilităţile lui, comportamentul procurorului în
exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în societate.
2. În sensul prezentului Cod se definesc următoarele noţiuni:
a) comportament ireproşabil al procurorului – comportamentul demn şi
adecvat în societate, bazat pe principiile moralităţii, eticii profesionale şi culturii
generale, menit să asigure buna reputaţie a procurorului şi funcţionarea eficientă a
Procuraturii;
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b) comportament coruptibil – acţiuni compromiţătoare care constituie
abateri de la principiile moralităţii şi eticii profesionale şi care deviază de la
îndatoririle de serviciu ale procurorului, orientate spre săvârşirea unor acţiuni
interzise de actele normative, pasibile de sancţionare disciplinară,
contravenţională sau penală, caracterizate prin utilizarea atribuţiilor de serviciu în
interes personal, de grup sau corporativ şi care au drept scop pretinderea ori
obţinerea unor privilegii sau beneficii nelegitime, care diminuează imaginea
organelor Procuraturii în societate;
c) conflict de interese – situaţia în care procurorul are sau ar putea avea un
interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor ce îi revin, potrivit
Constituţiei şi altor acte normative, precum şi interesul public; situaţia în care
procurorul trebuie să ia o hotărîre sau să ia parte la luarea unei hotărîri, sau să
întreprindă alte acţiuni în exercitarea atribuţiilor sale; situaţie care influenţează
sau poate influenţa asupra intereselor personale, intereselor persoanelor apropiate
acesteia ori interesului public;
d) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori
obţinut de către procuror, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul,
prin folosirea funcţiei, reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor şi informaţiilor
la care are acces, în virtutea exercitării atribuţiilor sale.
Capitolul II
Principiile eticii procurorului
3. Imaginea de bună reputaţie a organelor Procuraturii şi a procurorului se
creează în baza următoarelor principii:
- legalităţii, potrivit căruia procurorul, în acţiunile sale, este obligat să
respecte cu stricteţe legea, drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, în
corespundere cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative şi normative, tratate
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
- egalităţii, imparţialităţii şi nediscriminării, care presupun că, în
îndeplinirea atribuţiilor profesionale, procurorul aplică tratamente egale tuturor
persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a normelor
de drept, fără a fi influenţat de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie,
vârstă, gen, orientare sexuală, avere, stare socială, opinie politică sau de orice
altă opinie;
- transparenţei, ce presupune claritatea şi deschiderea pe care procurorul
trebuie să le manifeste faţă de societate şi persoană în limitele stabilite de lege;
- profesionalismului, potrivit căruia, procurorul este obligat să-şi
îndeplinească atribuţiile de serviciu cu competenţă, responsabilitate, eficienţă,
promptitudine şi corectitudine, aplicând adecvat cunoştinţele teoretice şi
deprinderile practice;
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- confidenţialităţii, ce determină procurorul de a garanta securitatea datelor
şi informaţiilor obţinute în exercitarea obligaţiilor de serviciu;
- controlului ierarhic, potrivit căruia, procurorul este responsabil pentru
îndeplinirea atribuţiilor sale funcţionale în faţa procurorului ierarhic superior.
- loialităţii, care se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţia Procuraturii
şi valorile promovate de ea, obligaţia de a se abţine de la orice act sau fapt ce
poate prejudicia prestigiul, imaginea sau interesele legale ale Procuraturii.
Capitolul III
Conduita profesională
4. Procurorul întotdeauna şi în orice circumstanţe trebuie:
a) să menţină în permanenţă onoarea şi demnitatea profesiei lui, să respecte,
protejeze şi susţină demnitatea umană şi drepturile omului;
b) să se comporte întotdeauna profesional, în conformitate cu legea, normele
şi etica profesiei lui;
c) să exercite atribuţiile just, imparţial, consecvent şi prompt;
d) să exercite în permanenţă înalte standarde de integritate şi responsabilitate;
e) să depună orice efort pentru a fi perceput ca fiind consecvent independent
şi imparţial;
f) în toate cazurile să protejeze dreptul persoanei acuzate la un proces
echitabil şi, în special, să se asigure că probele favorabile acuzatului sunt
prezentate în conformitate cu legea sau cerinţele unui proces echitabil;
g) să conştientizeze faptul că acţionează în numele societăţii şi în interes
public;
h) să menţină echilibrul dintre interesul general al societăţii şi interesele şi
drepturile fiecărui cetăţean;
i) să exercite funcţiile în baza evaluării personale a faptelor şi în conformitate
cu legea, liber de orice influenţă neavenită;
j) să fie bine informat, instruit şi în pas cu evoluţiile juridice şi sociale;
k) să-şi onoreze obligaţiunile de serviciu fără teamă, favoritism sau
prejudecăţi;
l) să fie liber de influenţa intereselor individuale sau colective şi în afara
presiunilor publice sau din partea mijloacelor de informare în masă;
m) să respecte dreptul tuturor persoanelor la egalitate în faţa legii şi să se
abţină de la discriminarea altor persoane pe motiv de sex, rasă, culoare, limbă,
religie, convingere politică, orientare sexuală, origine naţională sau socială,
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naţionalitate, sănătate, handicap sau
orice alt motiv;
n) să respecte confidenţialitatea profesională;
o) să ţină cont de viziunile, interesele legitime, viaţa privată şi preocupările
persoanelor pe care le întâlneşte în procesul de exercitare a funcţiei;
p) să trateze cu respect şi amabilitate instanţele de judecată, organele poliţiei
şi alte autorităţi publice, precum şi membrii profesiei juridice;
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q) să acorde asistenţă procurorilor şi autorităţilor publice din alte jurisdicţii în
conformitate cu legea şi în vederea promovării maxime a cooperării
internaţionale;
r) să nu admită ca interesele financiare sau personale ale sale sau ale familiei
sale, relaţiile sociale sau de altă natură să influenţeze negativ conduita în calitate
sa de procuror, în special, acesta se va abţine de a acţiona în calitate de procuror
public în cazurile în care el, familia lui sau partenerii de afaceri au un interes
personal, de asociat, privat sau financiar.
Capitolul IV
Incompatibilităţi, restricţii şi exigenţe de serviciu faţă de procuror
5. Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice.
6. În exerciţiul atribuţiilor de serviciu procurorul este obligat să se abţină
de la orice activitate legată de exercitarea funcţiei în cazurile în care
presupun existenţa unui conflict între interesele sale, pe de o parte, şi interesul
public, al justiţiei sau al apărării intereselor generale ale societăţii, pe de altă
parte, cu excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus în scris la
cunoştinţă conducătorului organului Procuraturii la care activează şi s-a
considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează îndeplinirea
imparţială a atribuţiilor de serviciu.
7. Procurorul nu are dreptul:
a) să participe în proces de judecată dacă se află cu judecătorul, cu avocatul
sau cu un alt participant la proces interesat în rezultatele procesului în relaţii de
căsătorie, de rudenie sau de afinitate de până la gradul II inclusiv;
b) să facă parte din partide sau din formaţiuni politice, să desfăşoare ori să
participe la activităţi cu caracter politic, iar în exercitarea atribuţiilor să exprime
sau să manifeste în orice mod convingerile sale politice;
c) să fie lucrător operativ, inclusiv sub acoperire, informator sau colaborator al
organului care exercită activitate operativă de investigaţii;
d) să-şi exprime public opinia cu privire la dosare, la procese, la cauze aflate
în curs de desfăşurare sau cu privire la cele despre care dispune de informaţie în
legătură cu funcţia exercitată, altele decât cele care sânt în gestiunea sa;
e) să desfăşoare activitate de întreprinzător sau activitate comercială, direct
sau prin persoane interpuse;
f) să desfăşoare activitate de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă
natură;
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g) să acorde consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar în cazul
în care cauza respectivă este examinată de un organ al Procuraturii, altul decât
acela în cadrul căruia îşi exercită funcţia, cu excepţia soţului
(soţiei), copiilor şi părinţilor şi nu poate îndeplini nici o altă activitate care,
potrivit legii, este efectuată de avocat;
h) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organul de conducere, de
administrare sau de control al unei societăţi comerciale, inclusiv în bancă sau în o
altă instituţie de credit, în societate de asigurări ori în societate
financiară, în companie naţională, în societate naţională sau în regie autonomă;
i) să folosească sau să permită folosirea numelui, însoţit de calitatea de
procuror, a imaginii publice, a vocii sau semnăturii procurorului pentru orice
formă de publicitate, cu excepţia publicităţii gratuite în scopuri caritabile;
j) să dea preferinţe la elaborarea şi emiterea de decizii unor persoane fizice
sau juridice, inclusiv a rudelor sale apropiate;
k) să folosească în interese personale şi de grup informaţia obţinută, în
virtutea atribuţiilor sale de serviciu, dacă aceasta nu este pasibilă de divulgare,
sau să caute acces la informaţiile de serviciu la care nu are atribuţie în virtutea
exercitării funcţiei;
l) să intervină în procesul de examinare a cazului care nu-i este repartizat
pentru soluţionare;
m) să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri sau alte avantaje care îi
sînt destinate personal sau familiei, rudelor, prietenilor, persoanelor fizice sau
juridice cu care are sau a avut relaţii de afaceri, care îi pot influenţa corectitudinea
în exercitarea funcţiei deţinute sau pot fi considerate drept recompensă în raport
cu atribuţiile sale de serviciu.
n)
să accepte invitaţii de a efectua călătorii turistice, de tratament şi de
reconfortare în republică sau în alte ţări pe contul persoanelor fizice şi juridice din
ţară şi din străinătate, cu excepţia călătoriilor întreprinse la invitaţia rudelor
apropiate sau în cazurile prevăzute de acorduri internaţionale.
Procurorul poate accepta conform normelor de politeţe şi de ospitalitate
unanim recunoscute semne de atenţie şi suvenire simbolice a căror valoare nu
depăşeşte un salariu minim pe ţară stabilit de legislaţia în vigoare.
Cadourile acceptate cu încălcarea prevederilor acestui articol se transmit în
modul prevăzut de lege.
Dacă procurorului i se propune un avantaj necuvenit, el trebuie să ia
măsurile necesare pentru a-şi asigura protecţia, inclusiv:
- să refuze avantajul necuvenit şi acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit
ca probă;
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- să încerce să identifice persoana care i-a făcut propunerea;
- să se asigure cu martori;
- să înscrie detaliat aceste acţiuni în registrul oficial special;
- să raporteze imediat această tentativă procurorului conducător;
- să-şi desfăşoare activitatea în mod normal, în special cea pentru care i s-a
oferit avantajul necuvenit.
8. În exerciţiul funcţiei procurorul, de asemenea, trebuie:
a) să-şi îndeplinească atribuţiile respectând Constituţia, actele legislative,
normative şi prezentul Cod, să fie obiectiv şi să nu dea dovadă de tergiversări şi
birocratism;
b) să-şi asigure un grad înalt de informare profesională, intelectuală şi alte
cunoştinţe, care i-ar permite exercitarea atribuţiilor onorabil şi cu demnitate;
c) să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi
proprietate;
d) să fie onest, imparţial şi consecvent la îndeplinirea sarcinilor care îi
revin, aplicând capacităţile sale cu competenţă şi înţelegere, luând în considerare
doar interesul public şi circumstanţele reale ale cazului examinat;
e) să fie politicos în relaţiile cu cetăţenii şi colegii pentru a nu jigni
onoarea şi demnitatea lor;
f) să evite conflictele care pot apărea în colectivele de muncă sau în
relaţiile cu cetăţenii, reprezentanţii autorităţilor publice locale centrale şi ai altor
organe şi să manifeste respect;
g) să fie responsabil la executarea ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor
legale ale procurorilor ierarhic superiori;
h) să informeze superiorii despre apariţia situaţiilor de conflict de interese,
în care procurorul are un interes personal de natură să influenţeze executarea
imparţială şi obiectivă a atribuţiilor de serviciu. Conflictul de interese declarat de
procurorul promovat în grad sau în funcţie sau de candidatul la funcţia de
procuror, urmează a fi soluţionat până la numirea în funcţie sau conferirea
gradului superior;
i) să informeze superiorii, în cazul în care i se propune să acţioneze ilegal,
în detrimentul intereselor de serviciu sau moralei publice, ceea ce ar putea
favoriza comiterea unei crime sau prejudicia imaginea organelor Procuraturii şi
încălcarea prevederilor prezentului Cod şi despre orice altă încălcare a Codului de
către lucrătorii organelor Procuraturii;
j) să păstreze secretul de stat şi de serviciu;
k) să aplice arma de foc numai în cazurile prevăzute în legislaţie;
l) să nu aplice, să nu încurajeze şi să nu tolereze acte de tortură, tratamente
sau pedepse inumane sau degradante, în orice circumstanţă s-ar afla;
m) să aibă în exerciţiul funcţiei ţinuta vestimentară prevăzută de lege;
n) să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte
legile şi obiceiurile ţării gazdă pe parcursul aflări în deplasare de serviciu. În
relaţiile cu reprezentanţii altor state, procurorului îi este interzis să exprime opinii
personale privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale.
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o) să manifeste respect şi politeţe faţă de procurorii ierarhic superiori şi
subalternii săi, să nu persecute subalternii pentru critica făcută de ei privind
executarea obligaţiilor de serviciu;
p) să promoveze normele de conduită şi să asigure respectarea acestora de
către procurorii din subordine;
q) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rândul
procurorilor din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile
survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în cauză;
r) să respecte regimul de lucru stabilit, disciplina muncii şi executorie, să
folosească timpul de lucru, precum şi bunurile care aparţin Procuraturii numai în
scopul desfăşurării activităţilor aferente funcţiei;
s) să menţină birourile de serviciu în starea corespunzătoare destinaţiei;
t) să asigure păstrarea cauzelor penale, documentelor de serviciu conform
regulilor stabilite;
u) să se conformeze altor restricţii prevăzute de legislaţie şi să se abţină de
la faptele care ar putea compromite onoarea şi demnitatea de procuror.
Capitolul V
Conduita în viaţa privată.
Restricţiile faţă de procuror în afara
executării atribuţiilor de serviciu
9. În viaţa privată procurorul:
a) nu trebuie să compromită integritatea, probitatea şi imparţialitatea reală sau
rezonabil percepută a sistemului procuraturii prin activităţile din viaţa privată;
b) întotdeauna va respecta şi se va conforma legii.
c) se va comporta într-un mod în care să promoveze şi să menţină încrederea
publicului în profesia lui.
d) nu va utiliza nici o informaţie la care a avut acces în legătură cu serviciul
pentru a promova nejustificat propriile lui interese sau interesele altora.
e) nu trebuie să accepte cadouri, beneficii, recompense sau semne de
ospitalitate de la terţe persoane sau să îndeplinească unele însărcinări care ar
putea fi percepute drept compromiţând integritatea, probitatea şi imparţialitatea
lui ca procuror.
10. În afara orelor de serviciu procurorul trebuie:
a) să dispună de un comportament ireproşabil care ar păstra şi ar consolida
încrederea populaţiei în imparţialitatea şi prestigiul activităţii autorităţilor publice;
b) să respecte drepturile şi libertăţile cetăţenilor consfinţite în Constituţie,
legislaţia naţională şi normele dreptului internaţional;
c) să nu difuzeze informaţii, care ar prejudicia imaginea şi prestigiul
organelor Procuraturii sau a altor autorităţi publice;
d) să nu se pronunţe în public asupra chestiunilor ce ţin de politica internă
şi externă a statului sau de promovarea unor ideologii improprii unui stat
democratic şi de drept;
e) să nu facă pariuri şi mize la hipodrom, să nu participe la jocuri de
hazard cu bani şi cu alte valori; să manifeste intoleranţă faţă de comportamentul
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amoral, abuzul de alcool, încălcarea ordinii publice, consumul de substanţe
narcotice;
f) să se abţină de la comentariile acţiunilor superiorilor săi, să nu difuzeze
informaţii despre personalitatea lor fără acordul persoanelor respective;
g) să se comporte în familie şi în societate adecvat regulilor unanim
recunoscute de convieţuire, pentru a se bucura de stimă şi respect şi pentru a nu
defăima titlul de procuror;
h) să nu poarte uniforma de serviciu în locurile de agrement;
i) să nu răspândească cărticele de vizită persoanelor necunoscute şi celor
cu comportament antisocial;
j) să nu folosească legitimaţia de serviciu în detrimentul obligaţiilor de
serviciu;
k) să se conformeze altor reguli de conduită şi restricţiilor legitime
prevăzute pentru toţi membrii societăţii.
Capitolul VI
Responsabilităţile procurorului
11. Procurorul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile de serviciu în strictă conformitate cu Constituţia
şi cu legile Republicii Moldova;
b) să respecte regulile deontologice ale procurorilor şi să se abţină de la fapte
care ar discredita imaginea Procuraturii sau ar compromite titlul de procuror;
c) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi la
proprietate;
d) să respecte regimul de incompatibilităţi şi restricţii impus procurorilor şi
funcţionarilor publici prin lege;
e) să execute prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul
Procuraturii;
f) să întreprindă măsuri în vederea relevării şi înregistrării tuturor încălcărilor
de lege care i-au devenit cunoscute atât în exerciţiul funcţiei, cât şi în timpul în
care nu se află în acest exerciţiu.
12. Procurorul poate fi tras la răspundere disciplinară pentru abatere de la
îndatoririle de serviciu, precum şi pentru comportament care prejudiciază
interesele de serviciu şi discreditează imaginea Procuraturii, cât şi pentru
încălcarea prevederilor prezentului Cod.
Constituie abatere disciplinară:
a) îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;
b) interpretarea sau aplicarea incorectă sau tendenţioasă, în mod intenţionat
sau din neglijenţă gravă, a legislaţiei, dacă acest lucru nu este justificat de
schimbarea practicii de aplicare a normelor juridice stabilite în actualul sistem de
drept sau în sistemul practicii judiciare;
c) imixtiunea în activitatea altui procuror sau intervenţiile de orice natură pe
lângă autorităţi, instituţii sau funcţionari pentru o soluţionare alta decât în limitele
prevederilor legale a unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor
personale sau ale membrilor familiei sale;
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d) încălcarea intenţionată, în exerciţiul funcţiei, a legii, dacă aceasta nu atrage
răspundere penală, civilă sau contravenţională;
e) participarea la activităţi publice cu caracter politic;
f) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţia cu privire la venituri
şi proprietate;
g) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu;
h) absenţele nemotivate de la serviciu, întârzierea, ori plecarea înainte de
program;
i) atitudinea nedemnă, în exerciţiul funcţiei, faţă de colegi, judecători,
avocaţi, experţi, martori sau faţă de orice alte persoane;
j) încălcarea normelor prezentului Cod;
13. Drept îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu pot fi
calificate:
a) tergiversarea examinării de către procuror a sesizărilor cu privire la
infracţiuni şi a urmăririi penale;
b) lipsa de reacţie din partea procurorului, în cazurile de neînregistrare şi
tergiversare a examinării sesizărilor despre infracţiuni, neexecutare de către
organul de urmărire penală a indicaţiilor pe cauzele penale, în înaintarea
demersurilor formale la prelungirea termenelor şi a propunerilor la terminarea
urmăririi penale;
c) adoptarea hotărîrilor vădit ilegale şi neîntemeiate de refuz în pornirea
urmăririi penale, inclusiv ca urmare a examinării superficiale şi neobiective a
sesizărilor despre infracţiuni şi aprecierii unilaterale a circumstanţelor cazurilor
examinate;
d) efectuarea superficială a urmăririi penale, cercetarea nu sub toate
aspectele, completă şi obiectivă a circumstanţelor infracţiunii, neîntreprindrea
tuturor măsurilor legale pentru constatarea infracţiunii şi a persoanei vinovate pe
cauzele penale aflate în gestiunea lui;
e) încălcarea flagrantă de către procurorul subordonat a prevederilor
Codului de procedură penală referitoare la competenţa efectuării urmăririi penale.
f) adoptarea hotărîrilor vădit ilegale şi neîntemeiate de scoatere a
persoanei de sub urmărire penală, de încetare, de clasare, de suspendare, inclusiv
condiţionată a urmăririi penale;
g) încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la aplicarea măsurilor
procesuale de constrângere, reţinere şi arestare; motivarea incorectă şi ilegală a
demersurilor despre arestarea preventivă şi prelungirea ei;
h) tragerea neîntemeiată a persoanei la răspundere penală, punerea ilegală
sub învinuire, inclusiv în lipsa probelor suficiente şi concludente sau în baza
aprecierii unilaterale şi neobiective a lor.
i) întocmirea agramată, necalitativă şi cu elemente de formalism a
ordonanţelor de punere sub învinuire, a rechizitoriilor, a ordonanţelor de refuz în
pornirea urmăririi penale, de încetare, suspendare, clasare, a altor acte
procedurale.
j) încălcarea prevederilor legale cu privire la ridicarea, păstrarea şi
adoptarea hotărîrilor referitoare la corpurile delicte.
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k) trimiterea de către procuror a cauzei penale în judecată, cu încălcări
esenţiale ale normelor procesual penale, care duc la pronunţarea unei sentinţe de
achitare, precum şi solicitarea pronunţării unei sentinţe de condamnare în lipsa
probelor ce confirmă vinovăţia inculpatului;
l) încălcarea drepturilor procesuale ale părţilor într-un proces penal.
m) încălcarea legii de procedură la administrarea probatoriului,
formalismul, lipsa planificării acţiunii, incompetenţa şi lipsa de cunoştinţe
elementare în materie de procedură, drept material, criminalistică, la efectuarea
audierilor, percheziţiilor, ridicărilor, cercetării la faţa locului, numirea
expertizelor, pregătirea necalitativă pentru reprezentarea învinuirii în instanţa de
judecată, amânarea examinării cauzei penale din motive neîntemeiate;
n) administrarea pasivă a probelor, manifestată prin inacţiuni în situaţii
procesuale, ce solicită implicarea acuzatorului de stat în conformitate cu
prevederile art.art.326, 327 Cod procedură penală, precum şi exercitarea
necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu la constatarea infracţiunilor de
audienţă, art.335 Cod procedură penală, examinarea superficială a comunicatelor
inculpaţilor privind aplicarea metodelor nepermise de efectuare a urmăririi
penale;
o) neatacarea hotărîrilor judecătoreşti ilegale, în condiţiile şi termenele
prevăzute de lege, inclusiv şi în cazurile când poziţia procurorului diferă esenţial
de soluţia cazului;
p) necoordonarea cu procurorul şef a susţinerilor verbale, raportarea
intenţionat greşită sau cu întârziere, ori neraportarea rezultatelor examinării
cauzei penale;
q) concluziile eronate, neobiective ale membrilor grupului de control al
subdiviziunilor organelor Procuraturii la aprecierea activităţii procurorului
conducător şi a colectivului de procurori;
r) discuţiile despre cauză cu participanţii la proces sau cu alte persoane, în
afara acţiunilor de urmărire penală şi în afara şedinţelor de judecată;
s) neexecutarea, executarea necalitativă sau cu încălcarea termenelor a
ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Procurorului General, hotărîrilor
Colegiului Procuraturii Generale şi Consiliului Superior a Procurorilor.
t) alte încălcări care afectează activitatea şi imaginea organelor
Procuraturii.
Capitolul VII
Dispoziţii finale
14. Dispoziţiile prezentului Cod fac parte din condiţiile de muncă ale
lucrătorului Procuraturii începând cu momentul în care acesta a certificat faptul
luării de cunoştinţă cu prevederile codului şi şi-a asumat obligaţia să le execute.

Eugen Rusu
Procuror General adjunct
Preşedintele grupului de lucru
t. 22 65 00
07.02.2011
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