
HOTĂRÂREA nr.12-3d -228/11 
cu privire la aprobarea Codului de etică al procurorului 

  
 

4 octombrie 2011                                                                                     mun. Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire aprobarea Codului de etică al procurorului, 
audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,  

 
                         C O N S T A T Ă: 
  

Conform pct. 2.2. lit. l) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 
aprobat prin hotărârea CSP nr. 2-2d-1/10 din 16.02.2010 (cu completări efectuate 
prin hotărârea CSP nr. 2-3d-81/10 din 30.03.2010), una din atribuţiile Consiliului 
Superior al Procurorilor este adoptarea Codului de etică al procurorilor. 

 Pentru asigurarea funcţionării acestor prevederi, Consiliul Superior al 
Procurorilor,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A aproba Codul de etică al procurorului conform Anexei 1. 
Procurorii în funcţie vor lua cunoştinţă  de prevederile Codului de etică al 

procurorului contra semnătură. 
A identifica donatori pentru multiplicarea Codului de etică al procurorului. 
 
 

 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                   Iurie Garaba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr.1 
„APROBAT” 

                                                                                    prin Hotărârea Consiliului 
  Superior al Procurorilor 
  nr.12-3d-228/11 din 04.10.2011 

- 
 
 
 

 C O D U L 
         de etică al procurorului 

 
Codul de etică al procurorului constituie un ansamblu de norme de conduită 

care îi revin procurorului în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu şi în viaţa 
privată. 
 Codul de etică al procurorului (în continuare - Cod) este elaborat în 
conformitate cu Constituţia Republicii Moldova; Legea cu privire la Procuratură; 
Legea cu privire la statutul persoanelor de demnitate publică; Legea privind Codul de 
conduită al funcţionarului public; Legea cu privire la prevenirea şi combaterea 
corupţiei; Ghidul cu privire la rolul procurorilor, adoptat la Congresul 8 al Naţiunilor 
Unite cu privire la prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor în 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; Ghidul european al eticii şi 
conduitei procurorului „Ghidul de la Budapesta”, adoptat la Conferinţa Procurorilor 
Generali din Europa la 31 mai 2005. 
 
                                                        Capitolul I 

Dispoziţii generale 
 

 1. Potrivit dreptului naţional şi standardelor internaţionale relevante procurorul 
apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile 
omului şi cetăţeanului, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în 
instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii. 

 
        2. Codul de etică are drept scop instituirea principiilor de bază ale conduitei şi 
eticii procurorului, conformarea restricţiilor şi exigenţelor speciale faţă de procuror, 
stabilirea responsabilităţilor şi asigurarea comportamentului ireproşabil al 
procurorului. 

 



3. Normele de conduită prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru toţi 
procurorii. Orice încălcare a prezentului cod poate fi calificată drept abatere 
disciplinară, în funcţie de gravitatea acesteia, în conformitate cu Legea cu privire la 
Procuratură. 

 
Capitolul II  

Principiile eticii procurorului 
 

4. Normele de etică şi conduită se bazează pe următoarelor principii de bază:  
legalităţii; egalităţii şi nediscriminării; imparţialităţii; transparenţei;  
profesionalismului şi  confidenţialităţii. 

 
Capitolul III  

Norme de conduita profesională  
 

5.  Procurorul este obligat:  
a)  să îndeplinească atribuţiile de serviciu în conformitate cu legea şi actele    

internaţionale la care Republica Moldova este parte;  
b) să respecte regulile deontologice ale procurorilor şi să se abţină de la fapte care 

compromit onoarea şi demnitatea profesiei 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 exerciţiul funcţiei; 

g) să nu utilizeze în alte scopuri, decât cele de serviciu nici o informaţie la care a 
avut acces în legătură cu exercitarea funcţiei;   

 
6. În exerciţiul funcţiei procurorul trebuie: 

     a) să exercite atribuţiile just, imparţial, consecvent şi prompt; 
     b) să fie bine informat, instruit şi în pas cu evoluţiile juridice şi sociale;  
     c) să fie corect în relaţiile cu toate persoanele, pentru a nu jigni onoarea şi 
demnitatea lor; 

d) să evite conflictele în colectivele de muncă şi în relaţiile cu alte persoane, cu 
reprezentanţii autorităţilor publice şi ai altor organe şi instituţii; 
     e) 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, opinii 



politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate 
naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie;   
     f) să evite conflictele de interese şi să informeze superiorii despre apariţia lor; 
     g) să păstreze secretul de stat şi de serviciu; 
     h) să nu aplice, să nu încurajeze şi să nu tolereze acte de tortură, tratamente sau 
pedepse inumane sau degradante; 
     i) să asigure protejarea demnităţii umane; 
     j) să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie; 
     k) să aibă în exerciţiul funcţiei ţinuta adecvată; 
     l) să promoveze normele de conduită şi să asigure respectarea acestora de către 
procurorii din subordine;  
     m) să întreprindă acţiuni necesare pentru prevenirea corupţiei în rândul 
procurorilor; 
     n) să se abţină de la fapte care compromit  onoarea şi demnitatea de procuror. 

 
7. Procurorul nu poate: 

a) să folosească sau să permită folosirea numelui său, însoţit de calitatea de 
procuror, a imaginii sale publice, a vocii sau semnăturii sale pentru orice formă de 
publicitate, cu excepţia publicităţii gratuite în scopuri  caritabile; 

b) să dea preferinţe unor persoane fizice sau juridice la elaborarea şi emiterea de 
decizii; 

c) să intervină în procesul de examinare a cazului ce nu îi este repartizat pentru 
soluţionare; 

d) să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri sau alte avantaje care îi sânt 
destinate personal sau familiei, rudelor, prietenilor, persoanelor fizice sau juridice, cu 
care  a avut relaţii de afaceri sau de natură politică, ce îi pot influenţa corectitudinea 
în exercitarea funcţiei deţinute sau pot fi considerate drept recompensă în raport cu 
atribuţiile de serviciu. 

 
Capitolul IV  

Norme de conduită în afara exercitării atribuţiilor de serviciu 
 

 8. În afara exercitării atribuţiilor de serviciu procurorul: 
a) va dispune de un comportament care ar păstra şi consolida încrederea 

populaţiei în imparţialitatea şi prestigiul activităţii de procuror, va respecta şi se va 
conforma legii; 

b) nu va face pariuri şi mize, participînd la jocuri de hazard cu bani şi cu alte 
valori;  

c) se va comporta în familie şi în societate adecvat normelor de convieţuire  
unanim recunoscute; 



d) se va comporta într-un mod în care să promoveze şi să menţină încrederea 
publicului în profesia de procuror;  

e) nu trebuie să accepte cadouri, beneficii, recompense sau semne de 
ospitalitate de la terţe persoane sau să îndeplinească însărcinări care ar putea fi 
percepute drept acte ce compromit integritatea, probitatea şi imparţialitatea lui ca 
procuror. 
 

Capitolul V 
Dispoziţii finale 

 
9. Procurorul poate fi tras la răspundere disciplinară pentru abatere de la 

îndatoririle de serviciu prevăzute în Legea cu privire la Procuratură, pentru încălcarea 
prevederilor prezentului Cod şi a jurământului procurorului. 
  
         10. 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. 


