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Lista de surse și abrevieri 
 
CRM/1994 - Constituţia Republicii Moldova din  29.07.1994 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496 
 
LPM294/2008 – Legea Nr. 294 din  25.12.2008 cu privire la Procuratură 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331011 
 
Buget 2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31.03.2011  
Anexa nr. 2, Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 
113. Procuratura Generală 
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2011/mo233-236md/an.2_52.doc 
 
Buget 2012 - Legea bugetului de stat pe anul 2012 Nr.282 din  27.12.2011 
Anexa nr. 2, Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 
113. Procuratura Generală 
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2012/mo252-253md/an.2_282.doc 
 
Buget 2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 Nr.249 din  02.11.2012 
Anexa nr. 2, Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 
113. Procuratura Generală 
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2012/mo263-269md/an.2_249.doc 
 
HPC78/2010 - Hotărîrea Parlamentului Nr. 78 din  04.05.2010 privind aprobarea organelor Procuraturii, 
a localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de personal 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334615 
 
LPM355/2005 - Lege Nr. 355 din  23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315367 
 
LPM48/2012 - Lege Nr. 48 din  22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342642 
 
HCSP12-291/12 – Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12- 291/12 cu privire la aprobarea 
Programului de dezvoltare strategică a Procuraturii pentru anii 2012-2014 
http://www.procuratura.md/file/PDS%20procuratura%202012-2014.pdf 
 
HCSP12-228/11 - Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d -228/11 cu privire la 
aprobarea Codului de etică al procurorului 
http://www.procuratura.md/file/2011-10-04%20228%20Codul%20de%20etica.pdf 
http://www.procuratura.md/md/CE/ 
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Capitolul I. Conducerea și numirea 
 
STANDARDE INTERNAȚIONALE - Autorităţile de procuratură 

Consiliul Europei1 
 
1. Aceste atribuţii arată cu necesitate faptul că pot ocupa funcţia de procuror numai persoanele cu un 

caracter bun şi înaltă ţinută morală. Calităţile cerute unui procuror, sunt similare cu cele ale 
judecătorilor şi impun existenţa unor proceduri adecvate de numire şi promovare. La nevoie, 
procurorul, ca şi judecătorul, va avea ocazia de a lua anumite decizii nepopulare care pot fi 
subiectele criticii în mass media şi pot de asemenea deveni subiect de controversă politică. Din 
aceste motive, este necesar să se asigure un mandat adecvat şi proceduri specifice pentru 
promovarea, răspunderea disciplinară şi eliberarea din funcţie care vor garanta astfel că 
procurorii nu vor fi victimizaţi pentru luarea unor decizii nepopulare. (par. 18); 
 

2. În statele în care Procurorul General este ales de Parlament, pericolul evident de politizare a 
procesului de numire ar putea fi redus prin pregătirea alegerii de către o comisie parlamentară 
care ar trebui să ia în considerare părerea experţilor. Utilizarea unei majorităţi calificate 
pentru alegerea procurorului general ar putea fi privit ca un mecanism pentru atingerea 
consensului în privinţa numirii... (par. 35); 
 

3. … Ar trebui solicitată o părere în privinţa calificării profesionale a candidaţilor din partea 
unor persoane relevante, cum ar fi reprezentanţii comunităţii juridice (incluzând procurori) şi 
ai societăţii civile (par. 35); 
 

4. Procurorii ar trebui să fie numiţi până la pensionare. Numirile pentru perioade limitate cu 
posibilitatea de reînvestire în funcţie prezintă riscul ca procurorul să ia decizii nu pe baza legii, ci pe 
baza ideii de a face pe placul celor care îl vor renumi în funcție. 
 

5. Un Procuror General ar trebui să fie numit permanent sau pentru o perioadă de timp relativ 
mare fără posibilitatea de a fi reinvestit la finalul mandatului. Perioada mandatului nu ar 
trebui să coincidă cu mandatul Parlamentului. Acest lucru ar asigura o mai mare stabilitate a 
procurorului şi l-ar face independent de schimbările politice. (par. 37). 

  

                                                             
1 Raportul Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) privind standardele europene referitoare 

la independenţa sistemului judiciar, Partea II – Procuratura şi organele de urmărire penală, (Veneţia, 17-18 decembrie 
2010 nr. CDL-AD(2010)040)  
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CRITERII DE EVALUARE: 
 
1) Autonomia și 
securitatea 
mandatului 

2) Cerințele pentru 
numire 

3) Procedura de 
numire 

4) Condițiile si 
procedura de 
eliberare 

5) Proceduri de 
promovare internă 

Stabilit prin lege Prevăzute prin lege Prevăzută prin lege Prevăzute prin lege  Prevăzute prin lege 
 

Mai lung decât 
mandatul 
parlamentului 

Educație superioară, 
experiența relevantă 

Numire prin votul 
majorității deputaților 
aleși în Parlament 

Motive clare, 
relevante, 
proporționale 

Rolul cheie al 
conducătorului si nu 
parților din afara, 
factorilor politici 

Un singur mandat, nu 
poate fi reînnoit 

Ținuta morală, 
imaginea în societate 

Recomandare de 
numire de către un 
organ colegial legitim 
cu reprezentarea 
principalului, altor 
stakeholderi 

Procedura 
transparentă 
(motivele dezvăluite) 

Proces concurențial, 
bazat pe merite 

Nu coincide cu 
mandatul Parla-
mentului, organului 
politic electiv 

Absența cerințelor 
restrictive 

Participarea 
grupurilor 
profesionale, 
societății civile 

Pluralism de opinii: 
recomandare de 
eliberare de către un 
organ colegial legitim 

Procedura 
transparentă (criterii 
cunoscute) 

Organizarea si 
numirea in termenii 
prevăzuți de lege, 
asigurarea continuării 
legitime a 
conducătorului 

Incompatibilitatea cu 
anumite alte activități 
(alte funcții publice si 
private, apartenența 
la partid politic, 
conflict de interese) 

Procedură 
concurențială (mai 
mulți candidați, 
evaluare competențe, 
viziune) 

Participarea 
grupurilor 
profesionale 

Participarea 
grupurilor 
profesionale 

  Transparentă, accesul 
publicului la info 
despre candidați și 
rezultatele concursului 

Persoana care 
urmează a fi eliberată 
are drept la cuvânt  
 

  

      Eliberare prin votul a 
2/3 deputați în 
parlament 

  

 
REZULTATE: 
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1) Autonomia și securitatea mandatului 3 din 5 60 % 

• Mandatul stabilit prin lege 1 

• Mai lung decît mandatul parlamentului 1 

• Nu coincide cu mandatul Parlamentului 1 

CRM/1994, Articolul 125 Mandatul procurorilor 
(3) Mandatul procurorilor este de 5 ani; 

LPM294/2008, Articolul 40 Numirea în funcţie a procurorilor   
(1) Procurorul General este numit în funcţie de către Parlament, la propunerea Preşedintelui 
Parlamentului, pentru un mandat de 5 ani. 

• Nu poate fi reînnoit  0 

LPM294/2008, Articolul 40 Numirea în funcţie a procurorilor   
(7) Procurorul General, prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului general nu pot deţine mai mult de 2 
mandate consecutive în aceeaşi funcţie.   

• Organizarea şi numirea în termenii prevăzuţi de lege,  
asigurarea continuării legitime a conducătorului 0 

Prevederea lipseşte 
 

2) Cerințele pentru numire 4.5 din 5 90% 

• Prevăzute prin lege 1 

• Educaţie superioară, experienţă relevantă 1 

• Ţinuta morală, imaginea în societate 0.5 

• Absența cerințelor restrictive 1 

LPM294/2008, Articolul 36.  Condiţiile de numire în funcţia de procuror 
(1) Poate fi numită în funcţia de procuror persoana care întruneşte următoarele condiţii:  
    c) este licenţiată în drept; 
    d) are vechimea în muncă necesară pentru a fi numită în funcţia respectivă şi se bucură de o bună 
reputaţie sau a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei; 
(2)   În funcţia de Procuror General poate fi numită persoana a cărei calificare profesională şi exsperienţă 
de lucru din ultimii 15 ani sînt corespunzătoare realizării sarcinilor Procuraturii, iar în funcţia de adjunct 
al acestuia, persoana care a activat în funcţia de procuror în ultimii 10 ani.   
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• Incompatibilitatea cu anumite alte activităţi (alte funcţii  
publice şi private, apartenenţa la partid politic) 1 

CRM/1994, Articolul 125 Mandatul procurorilor 
(4) Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii 
didactice şi ştiinţifice. 

LPM294/2008, Articolul 34 Incompatibilităţi 
Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţilor 
didactice şi ştiinţifice. 

Articolul 35.  Interdicţii 
(1) Procurorul este obligat să se abţină de la orice activitate legată de exercitarea funcţiei sale în cazuri 
care pesupun existenţa unui conflict între interesele sale, pe de o parte, şi interesul public, al justiţiei sau 
al apărării intereselor generale ale societăţii, pe de alta, cu excepţia cazurilor în care conflictul de 
interese a fost adus în scris la cunoştinţă conducătorului organului Procuraturii în care activează şi s-a 
considerat că existența conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de 
serviciu. 
(2) Procuratorul este supus unui regim de interdicţii conform căruia 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 pîmă 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 decît cele 
care sînt 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; 
    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 decît 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. 
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3) Procedura de numire 1 din 6 17% 

• Prevăzută de lege 1 

CRM/1994, Articolul 125 Mandatul procurorilor 
(1) Procurorul  General este numit în funcţie de către Parlament, la propunerea Preşedintelui acestuia. 

LPM294/2008, Articolul 40 Numirea în funcţie a procurorilor   
(1) Procurorul General este numit în funcţie de către Parlament, la propunerea Preşedintelui 
Parlamentului, pentru un mandat de 5 ani. 

• Numire prin votul majorității deputaților aleși în Parlament 0 

Nu este specificat dacă pentru numirea în funcție a Procurorului General este necesar votul majorității 
deputaților aleși sau a celor prezenți. 

• Recomandare de numire de către un organ colegial legitim 
cu reprezentarea principalului, altor stakeholderi 0 

• Participarea grupurilor profesionale, societății civile 0 

• Procedură concurențială  
(mai mulți candidați, evaluare competente, viziune) 0 

• Procedura transparentă (accesul publicului la info  
despre candidați și rezultatele concursului) 0 

Prevederi lipsesc. Candidatura pentru funcția de Procuror General poate fi propusă unilateral de 
Președintele Parlamentului. 
 

4) Condițiile si procedura de eliberare 2 din 7 29% 

• Prevăzute prin lege 1 

• Motive clare, relevante, proporționale 1 

LPM294/2008, Articolul 66. Eliberarea din funcţie  
(1) Procurorul este eliberat din funcţie în cazul:  
    a) demisiei în condiţiile art.67 alin.(2);  
    b) depunerii cererii de eliberare din proprie iniţiativă; 
    g) pronunţării unei sentinţe definitive de condamnare;  
    h) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;  
(4) Procurorul General poate fi eliberat din funcţie înainte de expirarea mandatului de către Parlament, la 
propunerea Preşedintelui Parlamentului, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a), b), g), h). 
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• Procedura transparentă (motivele dezvăluite) 0 

• Pluralism de opinii:   
recomandare de eliberare de către un organ colegial legitim 0  

• Participarea grupurilor profesionale 0 

• Persoana care urmează a fi eliberată are drept la cuvânt 0 

• Eliberare prin votul a 2/3 deputați în parlament 0 

Nu este specificată procedura de eliberare a Procurorului General din funcție de către Parlament. 
Poate exista riscul presiunilor politice de a depune cererea de eliberare. 
 

5) Proceduri de promovare internă, numire a vicedirectorilor 4 din 5 80% 

• Prevăzute prin lege 1 

• Rolul cheie al conducătorului şi nu al părţilor  
din afară, factorilor politici 1 

CRM/1994, Articolul 125 Mandatul procurorilor 
(2)Procurorii  ierarhic inferiori sînt numiţi de Procurorul General şi îi sînt subordonaţi. 

LPM294/2008, Articolul 40 Numirea în funcţie a procurorilor  
(3) Prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului General sînt numiţi în funcţie de către Procurorul General, la 
propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 5 ani. 
(4) Procurorii ierarhic inferiori sînt numiţi în funcţie de Procurorul General, la propunerea Consiliului 
Superior al Procurorilor.  
(5) Procurorul UTA Găgăuzia este numit în funcţie de Procurorul General, la propunerea Adunării 
Populare a Găgăuziei. 

Articolul 58 Promovarea în serviciu  
(2) Propunerea de promovare în serviciu a procurorului poate fi făcută de procurorul ierarhic superior, de 
Procurorul General, de adjuncţii săi sau de Consiliul Superior al Procurorilor. Candidaturile pentru 
numire în funcţiile de prim-adjunct şi de adjunct al Procurorului General se înaintează Consiliului 
Superior al Procurorilor de către Procurorul General 
(3) Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor se aprobă de Consiliul Superior 
al Procurorilor. 
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• Proces concurenţial, bazat pe merite 0,5 

• Procedura transparentă (criterii cunoscute) 0,5 

• Participarea grupurilor profesionale 1 

LPM294/2008, Articolul 58 Promovarea în serviciu  
(1) Procurorul poate fi promovat în serviciu în vederea ocupării unei funcţii vacante pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, pentru capacităţile organizatorice şi decizionale atestate. 
(2) Propunerea de promovare în serviciu a procurorului poate fi făcută de procurorul ierarhic superior, de 
Procurorul General, de adjuncţii săi sau de Consiliul Superior al Procurorilor. Candidaturile pentru 
numire în funcţiile de prim-adjunct şi de adjunct al Procurorului General se înaintează Consiliului 
Superior al Procurorilor de către Procurorul General. 
(3) Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor se aprobă de Consiliul Superior 
al Procurorilor. 
(4) Promovarea în serviciu a procurorului se face pe principiul liberului consimţămînt, al transparenţei, 
al aprecierii performanţelor profesionale şi personale. 
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Capitolul II. Autonomia şi independența 
 
STANDARDE INTERNAȚIONALE - Autorităţile de procuratură 

Consiliul Europei2 
 
1. De aceea, Comisia se axează pe metode de limitare a riscului de influenţare nepotrivită, care variază 

de la conferirea independenţei pentru procurori – care pot fi însă supuşi unor modalităţi de 
reanalizare, inspecţie sau control a deciziilor intr-un mod adecvat - până la interzicerea formulării 
unor ordine în anumite cauze individuale şi chiar până la existenţa unor proceduri care să permită 
formularea de instrucţiuni în scris şi în mod public. Sub acest aspect, prezintă o importanţă 
deosebită existenţa unor mecanisme adecvate de a asigura consistenţa şi transparenţă în procesul de 
luare a deciziilor. (para 22), 
 

2. ...independenţa sau autonomia procuraturii nu este la fel de categorică ca cea a instanţelor. Chiar şi 
acolo unde procuratura este o instituţie independentă, poate exista un control ierarhic asupra 
deciziilor şi activităţilor procurorilor, alţii decât procurorul general. (para 28), 
 

3. Elementul principal al acestei independenţe „externe” a procuraturilor sau a Procurorului General, 
constă în imposibilitatea executivului să dea instrucţiuni în cauze individuale Procurorului 
General (şi desigur, direct altor procurori). Instrucţiunile de ordin general, cum ar fi de exemplu cele 
de a instrumenta cu severitate şi celeritate anumite tipuri de infracţiuni, sunt mai puțin problematice. 
Asemenea instrucţiuni pot fi considerate ca un aspect de politică care poate fi decis în mod 
corespunzător de Parlament sau Guvern. (para 30), 
 

4. Independenţa organului de urmărire penală trebuie privită distinct, de orice fel de “independenţă 
internă“ a procurorilor, alţii decât Procurorului General. Într-un sistem de subordonare ierarhică, 
procurorii sunt obligaţi să respecte ordinele, îndrumările şi instrucţiunile date de superiorii 
lor. Independenţa, în acest sens restrâns, poate fi privită ca un sistem unde exercitarea activităţilor 
legale de către procurori, alţii decât procurorul general, nu necesită obţinerea aprobării prealabile 
a superiorilor sau o confirmare a acţiunilor lor. Procurorii, alţii decât procurorului general, se 
bucură adesea mai degrabă de garanţii în privinţa neimplicării superiorului ierarhic. (para 31), 
 

5. Pentru a evita instrucţiuni neadecvate, este esenţială dezvoltarea unei liste care să cuprindă 
asumarea de garanţii de neinfluențare a activităţilor procurorului. Neinfluenţarea presupune 
asigurarea faptului că activităţile procurorului în faza de judecată nu sunt supuse nici 
presiunilor externe nici altor presiuni nepotrivite sau ilegale interne venite din interiorul 
sistemului de procuratură. Asemenea garanţii ar trebui să vizeze numirea, răspunderea 
disciplinară/eliberarea din funcţie, dar şi reguli specifice privind managementul de caz şi mecanisme 
de luare a deciziilor. (para 32), ... ar trebui exclusă responsabilitatea în faţa Parlamentului în cauze 
individuale cu privire la decizii de urmărire sau neurmărire penală. (para 42), 
 

                                                             
2 Raportul Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) privind standardele europene referitoare 

la independenţa sistemului judiciar, Partea II – Procuratura şi organele de urmărire penală, (Veneţia, 17-18 decembrie 2010 
nr. CDL-AD(2010)040)  
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6. Este important să se clarifice care aspecte din activitatea procurorului impun sau nu impun să fie 
făcute independent. Elementul crucial pare a fi cel privind decizia cu privire la începerea 
urmăririi penală, dacă să fie numai a procurorului, nu şi a executivului sau a legislativului. 
(para 43), 
 

7. Având în vedere calităţile speciale necesare pentru procurori, pare a fi nerecomandabil ca procesul 
de numire a lor să fie lăsat în întregime în seama procurorilor ierarhici superiori. Sunt diferite 
metode care pot ajuta în eliminarea pericolului din cadrul unui sistem de urmărire penală monolitic 
în care instrucţiunile venite de sus contează mai mult decât legea. În vederea pregătirii pentru 
numirea unor procurori competenţi ar fi utilă contribuţia unui expert. Aceasta - în mod ideal - 
poate fi realizată în cadrul unui organism independent cum ar fi un Consiliu al Procurorilor sau 
unui corp de procurori cu mare vechime (procurori seniori) a căror experienţă le va permite să 
propună candidaţi potriviţi pentru numire. Un astfel de organism ar putea acţiona la recomandarea 
Procurorului General, având dreptul ca pentru motive întemeiate să refuze a numi o persoană. 
(para 48), 
 

8. Prin urmare, atunci când un procuror, altul decât procurorul general, primeşte o instrucţiune, acesta 
are dreptul de a primi ordinul redactat în scris, dar Recomandarea 2000(19) nu împiedică ca 
ordinele presupuse a fi ilegale să fie totuşi date. Procurorul are, de asemenea, dreptul de a iniţia o 
procedură pentru a i se permite înlocuirea sa de către un alt procuror în cazul în care un 
ordin este considerat a fi ilegal sau contrar conştiinţei lui. Nu poate fi lăsată deschisă 
posibilitatea ca o astfel de procedură să fie iniţiată de superiorul ierarhic care ar avea un 
interes în înlocuirea unui procuror, altul decât procurorul general, care a avut îndrăzneala să 
conteste legalitatea ordinului dat. (para 58), 
 

9. Comisia este de părere că aceste garanţii nu sunt adecvate şi ar trebui să fie în continuare 
dezvoltate. O afirmaţie precum că un ordin este ilegal e foarte gravă şi ar trebui nu doar să aibă nu 
aibă un rezultat simplu constând în luarea cauzei de la procurorul care s-a plâns. Orice ordin care 
este contrar punctului de vedere al unui procuror inferior ar trebui motivat şi în cazul unei 
plângeri referitoare la ilegalitatea unui ordin, o instanţă sau o structură independentă, ca de 
exemplu, un Consiliu al Procurorilor ar trebui să decidă cu privire la legalitatea ordinului. 
(para 59), 
 

10. Un mijloc de influenţare a unui procuror este transferarea sa la o altă procuratură fără 
consimţământul său. Ameninţările cu astfel de transferuri pot fi folosite ca un instrument pentru a 
pune presiune asupra procurorului sau un procuror "neascultător" poate fi îndepărtat dintr-un caz 
delicat. Din nou, ar trebuie sa fie disponibilă o cale de atac adresată unui organism 
independent – ca, de exemplu, un Consiliu al Procurorilor sau un alt organism similar. (para 
60). 
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CRITERII DE EVALUARE:  
 

1) Garanții de 
independență 
(formale) 

4) Autonomia 
operaționala în 
luarea deciziilor 

5) Autonomia intra-
instituțională 

2) Autonomia 
bugetara  

3) Autonomia 
financiara 

Autonomia instituției 
asigurată prin lege 

Mandatul instituției 
stabilit prin lege, 
necontradictoriu, 
lipsa de suprapuneri 

Autonomia 
personalului în luarea 
deciziilor 
operaționale 

Finanțarea din 
bugetul de stat 

Sediul și personalul 
asigurat 

Concentrarea pe 
funcțiile de 
supraveghere si 
implementare a 
politicilor 

Instituția desfășoară 
doar activitățile 
prevăzute în lege 

Există un mecanism 
de denunțare a 
instrucțiunilor ilegale 
sau imorale în 
instanță sau organ de 
supraveghere 

Reducerea bugetului 
în comparație cu anul 
anterior doar cu 
justificare 

Funcțiile instituți-
onale de bază 
acoperite (în baza 
unei evaluări funcți-
onale sau indicatori-
lor numerici) 

Imunitatea 
operațională a 
conducerii și 
personalului 

Principalul are puteri 
de control doar dpdv 
a stabilirii priorități-
lor si evaluării imple-
mentării mandatului 

Personalul are drept 
la cuvânt și apel în 
cazuri disciplinare 
sau de transfer 

Bugetul instituției nu 
poate fi redus după 
aprobarea bugetului 
de stat 

Angajarea experților, 
instruirea 
personalului și 
echipament tehnic 
asigurate 

Interzicerea 
imixtiunii Principa-
lului, altora, inclusiv 
în gestionarea 
cazurilor individuale 

Judiciarul are doar 
puteri de control si 
supraveghere dpdv al 
legalității și respectă-
rii drepturilor omului 

Există proceduri de 
declanşare a 
investigaţiilor şi 
activităţilor operative 
de documentare 

Instituția își 
formulează propriul 
buget cu justificare 

Remunerarea și 
statutul angajaților 
comparabile cu 
benchmark-ul 
european 

Interzicerea 
recomandării politice 
de examinare şi 
investigare a unor 
situaţii şi cazuri 

Există un mecanism 
de denunțare și 
investigare a 
influențelor externe 
nejustificare 

Sancţiunile şi 
pedepsele pentru 
influenţe nelegitime 
prevăzute în lege, 
sunt proporționale, nu 
pot fi evitate 

Dacă instituția 
contribuie la 
returnarea resurselor 
financiare în bugetul 
de stat, o parte (10-
50%) se atribuie în 
bugetul instituției 

Structura salarială 
stabilă, cu sporuri 
legate de performanțe 
instituționale si 
individuale 

Prevederea 
pedepselor pentru 
imixtiunea si reco-
mandarea politică 

Sancțiuni pentru 
influențe din exterior 
clare prevăzute în 
lege 

    

  
REZULTATE: 
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1) Garanţii de independenţă formale 4 din 6 67% 

• Autonomia instituţiei asigurată prin lege 1 

CRM/1994, Articolul 125 Mandatul procurorilor 
(5) În exercitarea mandatului procurorii se supun numai legii. 

LPM294/2008, Articolul 1. Procuratura 
Procuratura este o instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi 
competenţei, apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată, în condiţiile legii. 

Articolul 2.  Principiile de organizare a activităţii Procuraturii  
Principiul independenţei exclude posibilitatea de subordonare a Procuraturii autorităţii legislative şi celei 
executive, precum şi de influenţă sau de imixtiune a unor alte organe şi autorităţi ale statului în 
activitatea Procuraturii. 

• Concentrarea pe funcțiile de supraveghere si implementare 
a politicilor 1 

CRM/1994, Articolul 124 Atribuţiile şi structura 
(1)Procuratura  reprezintă  interesele generale ale  societăţii  şi apără ordinea de drept, precum şi 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce ş exercită  urmărirea  penală, reprezintă  învinuirea   în 
instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. 

LPM294/2008, Articolul 5 Atribuţiile Procuraturii 
Procuratura:  
    a) în numele societăţii şi în interes public, asigură aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile şi 
libertăţile cetăţeanului atunci cînd încălcarea acestora atrage sancţiune penală;  
    b) conduce şi exercită urmărirea penală;  
    c) reprezintă învinuirea în instanţă de judecată;  
    d) participă, în condiţiile legii, la judecarea cauzelor civile, inclusiv de contencios administrativ, şi 
contravenţionale în care procedura a fost intentată de ea; 
    e) asigură asistenţa juridică şi colaborarea internaţională în domeniul său de activitate; 
    f) implementează politica penală a statului; 
    g) asigură protecţie eficientă martorilor, victimelor infracţiunii şi altor participanţi la proces; 
    h) intentează acţiune civilă în cazurile prevăzute de lege; 
    i) exercită controlul respectării legilor în locurile de detenţie preventivă şi în penitenciare; 
    j) exercită controlul legalităţii în Forţele Armate; 
    k) exercită controlul asupra executării hotărîrilor judecătoreşti în cauzele penale. 
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• Imunitatea operațională a conducerii și personalului 1 

LPM294/2008, Articolul 57 Inviolabilitatea procurorului 
(1) Inviolabilitatea procurorului asigură garanţii de protecţie împotriva oricăror intervenţii şi imixtiuni în 
activitatea sa.  
(2) Pătrunderea în locuinţa sau în încăperea de serviciu a procurorului, în mijlocul de transport personal 
sau de serviciu, efectuarea la faţa locului a controlului, percheziţiei sau a ridicării obiectelor, 
interceptarea convorbirilor telefonice, percheziţia corporală, controlul şi ridicarea corespondenţei, a 
obiectelor şi a documentelor care îi aparţin se admit numai după pornirea urmăririi penale şi în condiţiile 
Codului de procedură penală. 
(3) Procurorul nu poate fi tras la răspundere disciplinară sau patrimonială pentru opinia sa exprimată în 
cadrul urmăririi penale şi în procesul contribuirii la înfăptuirea justiţiei şi nici pentru decizia luată dacă 
vinovăţia lui nu va fi stabilită prin sentinţă definitivă de condamnare.  
(4) Urmărirea penală împotriva procurorului poate fi pornită numai de Procurorul General. 
(5) Urmărirea penală împotriva Procurorului General poate fi pornită doar de un procuror numit de 
Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului. 
(6) În cazul în care este bănuit că a săvîrşit o contravenţie sau o infracţiune, procurorul reţinut urmează a 
fi eliberat imediat după identificare, cu excepţia comiterii unei infracţiuni flagrante.  

• Interzicerea imixtiunii Principalului, altora,  
în activitatea instituției 1 

LPM294/2008, Articolul 2.  Principiile de organizare a activităţii Procuraturii  
Principiul independenţei exclude posibilitatea de subordonare a Procuraturii autorităţii legislative şi celei 
executive, precum şi de influenţă sau de imixtiune a unor alte organe şi autorităţi ale statului în 
activitatea Procuraturii. 

• Interzicerea recomandării politice de examinare şi investigare  
a unor situaţii şi cazuri 0 

• Prevederea pedepselor pentru imixtiunea si recomandarea  
politică 0 

Prevederi lipsesc. 
 

2) Autonomia operaţională în luarea deciziilor 2,5 din 6 42% 

• Mandatul instituției stabilit prin lege, necontradictoriu, 
lipsa de suprapuneri 1 

CRM/1994, Articolul 124 Atribuţiile şi structura 
(1)Procuratura  reprezintă  interesele generale ale  societăţii  şi apără ordinea de drept, precum şi 
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drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce ş exercită  urmărirea  penală, reprezintă  învinuirea   în 
instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. 

LPM294/2008, Articolul 1. Procuratura 
Procuratura este o instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi 
competenţei, apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată, în condiţiile legii. 

LPM294/2008, Articolul 5 Atribuţiile Procuraturii 
Procuratura:  
    a) în numele societăţii şi în interes public, asigură aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile şi 
libertăţile cetăţeanului atunci cînd încălcarea acestora atrage sancţiune penală;  
    b) conduce şi exercită urmărirea penală;  
    c) reprezintă învinuirea în instanţă de judecată;  
    d) participă, în condiţiile legii, la judecarea cauzelor civile, inclusiv de contencios administrativ, şi 
contravenţionale în care procedura a fost intentată de ea; 
    e) asigură asistenţa juridică şi colaborarea internaţională în domeniul său de activitate; 
    f) implementează politica penală a statului; 
    g) asigură protecţie eficientă martorilor, victimelor infracţiunii şi altor participanţi la proces; 
    h) intentează acţiune civilă în cazurile prevăzute de lege; 
    i) exercită controlul respectării legilor în locurile de detenţie preventivă şi în penitenciare; 
    j) exercită controlul legalităţii în Forţele Armate; 
    k) exercită controlul asupra executării hotărîrilor judecătoreşti în cauzele penale. 

• Instituția desfășoară doar activitățile prevăzute de lege 0,5 

CRM/1994, Articolul 124 Atribuţiile şi structura 
(3) Organizarea, competenţa şi modul de desfăşurare a activităţii Procuraturii sînt stabilite prin lege. 

Articolul 125 Mandatul procurorilor 
(5) În exercitarea mandatului procurorii se supun numai legii. 

• Principalul are puteri de control doar din perspectiva  
stabilirii priorităților si evaluării implementării mandatului 0 

Nu sunt specificate competențele de control parlamentar. 

• Judiciarul are doar puteri de control si supraveghere  
a legalității și respectării drepturilor omului 1 

LPM294/2008, Articolul 2. Principiile de organizare a activităţii Procuraturii 
(4) Procurorul îşi organizează activitatea şi o desfăşoară pe principiul autonomiei, asigurat prin 
independenţă procesuală şi control judecătoresc, care îi oferă posibilitatea de a lua  de sine stătător 
decizii în cauzele şi în cazurile pe care le examinează. 



Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO).  
Analiza independenţei unor instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului 

 

16 
 

(5) În activitatea Procuraturii, controlul ierarhic intern şi controlul judecătoresc sînt principii care asigură 
exercitarea dreptului procurorului ierarhic superior de a verifica legalitatea deciziilor emise de 
procurorul ierarhic inferior, precum şi posibilitatea contestării în instanţă de judecată a deciziilor şi a 
acţiunilor cu caracter procesual ale procurorului. 

• Există un mecanism de denunțare și investigare a influențelor  
externe nejustificare 0 

• Sancțiuni pentru influente din exterior clare prevăzute în lege 0 

Prevederi lipsesc. 
 

3) Autonomia intra-instituțională 4 din 5 80% 

• Autonomia personalului în luarea deciziilor operaționale 1 

CRM/1994, Articolul 125 Mandatul procurorilor 
(5) În exercitarea mandatului procurorii se supun numai legii. 

LPM294/2008, Articolul 2. Principiile de organizare a activităţii Procuraturii 
(4) Procurorul îşi organizează activitatea şi o desfăşoară pe principiul autonomiei, asigurat prin 
independenţă procesuală şi control judecătoresc, care îi oferă posibilitatea de a lua  de sine stătător 
decizii în cauzele şi în cazurile pe care le examinează. 

Articolul 56.  Asigurarea autonomiei procurorului  
(1) Autonomia procurorului este asigurată prin:  
    a) determinarea strictă, prin lege, a statutului procurorului, delimitarea atribuţiilor Procuraturii, a 
atribuţiilor şi a competenţelor procurorului în cadrul exercitării funcţiilor Procuraturii;  
    b) procedura de numire, suspendare şi de eliberare din funcţie;  
    c) declararea inviolabilităţii lui;  
    d) discreţia decizională acordată prin lege procurorului în exerciţiul funcţiei;  
    e) stabilirea prin lege a interdicţiilor privind imixtiunea unor alte persoane sau autorităţi în activitatea 
procurorului;  
    f) alocarea de mijloace adecvate pentru funcţionarea sistemului organelor Procuraturii, crearea de 
condiţii organizatorice şi tehnice favorabile activităţii acestor organe;  
    g) asigurarea materială şi socială a procurorului;  
    h) alte măsuri prevăzute de lege.  
(2) La luarea de decizii, procurorul este autonom, în condiţiile legii.  
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• Există un mecanism de denunțare a instrucțiunilor ilegale 
sau imorale în instanță sau organ de supraveghere 1 

LPM294/2008, Articolul 56 Asigurarea autonomiei procurorului  
(3) Dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea, sînt obligatorii 
pentru procurorii din subordine. Procurorul poate cere ca dispoziţia să-i fie dată în scris. Procurorul este 
în drept să refuze executarea unei dispoziţii care este vădit ilegală sau care vine în contradicţie cu 
conştiinţa sa juridică şi o poate contesta procurorului ierarhic superior procurorului care a emis-o. 
(4) În cazul în care deciziile luate de procuror sînt considerate ca ilegale, acestea pot fi anulate motivat 
de către procurorul ierarhic superior.  
(5) Acţiunile şi actele procurorului pot fi atacate în instanţă de judecată în cazul respingerii plîngerii de 
către procurorul ierarhic superior. 

• Personalul are drept la cuvânt și apel în cazuri disciplinare  
sau de transfer 1 

LPM294/2008, Articolul 64 Transferul, delegarea şi detaşarea  
(1) Transferul procurorului pe un termen nelimitat sau pe un termen limitat în locul unui procuror 
suspendat, transferat sau detaşat din funcţie se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de 
legislaţia muncii.  
(2) În cazul în care un organ al Procuraturii nu poate funcţiona din cauza lipsei temporare a unor 
procurori, existenţei unor funcţii vacante, precum şi în alte cazuri, Procurorul General, la propunerea 
conducătorului organului, poate delega procurori de la alte procuraturi, fără acordul lor, pe o durată de 
pînă la o lună pe parcursul unui an. Cu consimţămîntul scris al procurorului, delegarea poate fi 
prelungită şi peste acest termen. Salariul mediu al procurorului delegat nu poate fi mai mic decît cel 
primit în funcţia anterioară.  
(3) Procurorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţămîntul său, pentru îndeplinirea unei funcţii în 
cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de pînă la 18 luni, care poate fi prelungit cu cel 
mult 18 luni. Pentru îndeplinirea atribuţiilor Procuraturii, procurorul poate fi detaşat şi în alte instituţii. 
În perioada detaşării, procurorului i se păstrează statutul. El beneficiază de drepturile prevăzute de lege 
pentru personalul detaşat.  

Articolul 120  Intentarea procedurii disciplinare  
(2) Înainte de a fi trimise spre examinare, materialele privind procedura disciplinară se aduc la 
cunoştinţă persoanei căreia i se intentează procedura. Aceasta este în drept să dea explicaţii, să prezinte 
probe şi să solicite efectuarea unor verificări suplimentare. 

Articolul 127.  Contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar  
(1) Hotărîrea Colegiului disciplinar poate fi contestată în Consiliul Superior al Procurorilor de către 
procurorul căruia i s-a aplicat sancţiunea disciplinară, de persoana care a intentat procedura disciplinară 
sau de orice altă persoană care consideră că prin hotărîrea în cauză este lezată în anumite drepturi.  
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(2) Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în contencios administrativ în 
modul stabilit de lege. 

• Există proceduri de declanşare a investigaţiilor şi activităţilor  
operative de documentare 0,5 

LPM294/2008, Articolul 61 Abaterile disciplinare  
Constituie abatere disciplinară:  
c) Imixtiunea în activitatea altui procuror sau intervenţiile de orice natură pe lîngă autorităţi, instituţii sau 
funcţionari pentru o soluţionare alta decît în limitele prevederilor legale în vigoare a unor cereri, 
pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei sale; 
 l) Expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea unor alţi procurori în scopul 
imixtiunii în activitatea lor; 

Articolul 120 Intentarea procedurii disciplinare 
(1) La intentarea procedurii disciplinare, subdiviziunea securitate internă a Procuraturii Generale verifică 
în prealabil temeiul tragerii la răspundere a procurorului şi îi cere acestuia explicaţii scrise. 

• Sancţiunile şi pedepsele pentru influenţe nelegitime  
prevăzute în lege, sunt proporționale, nu pot fi evitate 0,5 

LPM294/2008, Articolul 62 Sancţiunile disciplinare 
În condiţiile legii şi în funcţie de gravitatea abaterilor, procurorului îi pot fi aplicate, prin hotărîre a 
Colegiului disciplinar, următoarele sancţiuni disciplinare:  
    a) avertismentul;  
    b) mustrarea;  
    c) mustrarea aspră;  
    d) retrogradarea în funcţie;  
    e) retrogradarea în grad de clasificare sau în grad militar special;  
    f) retragerea insignei „Lucrător de Onoare al Procuraturii”; 
    g) concedierea din organele Procuraturii.  
 

4) Autonomia bugetară 1 din 5 20% 

• Finanțarea din bugetul de stat 1 

LPM294/2008, Articolul 138. Bugetul Procuraturii 
(1) Activitatea Procuraturii este finanţată de la bugetul de stat. 

• Reducerea bugetului în comparație cu anul anterior 
este posibilă doar cu justificare 0 
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• Bugetul instituției nu poate fi redus după aprobarea  
bugetului de stat 0 

• Instituția își formulează propriul buget cu justificare 0 

• Dacă instituția contribuie la returnarea resurselor financiare în bugetul  
de stat, o parte (10-50%) se atribuie în bugetul instituției 0 

Prevederi lipsesc. 
 

5) Autonomia financiară 3 din 5 60% 

• Sediul și personalul asigurat 1  

LPM294/2008, Articolul 139 Asigurarea tehnico-materială a organelor Procuraturii 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sînt obligate să asigure organele Procuraturii cu 
încăperi de serviciu.  

• Funcțiile instituționale de bază acoperite 
(în baza unei evaluări funcționale sau indicatorilor numerici) 0 

Prevederea lipsește  

• Angajarea experților, instruirea personalului  
și echipament tehnic asigurate 1 

LPM294/2008, Articolul 139 Asigurarea tehnico-materială a organelor Procuraturii 
(2) Asigurarea organelor Procuraturii cu tehnică operativă şi criminalistică, cu mijloace de 
telecomunicaţie şi computere, cu mijloace de transport auto de serviciu se efectuează de către 
Procuratura Generală din mijloace de la bugetul de stat. 

• Remunerarea si statutul angajaților comparabile cu  
benchmark-ul european 0,5 

Efectiv-limită: 
HPC78/2010, Art. 3.– Se aprobă personalul Procuraturii (cu excepţia celui din organele Procuraturii din 
teritoriul necontrolat de autorităţile Republicii Moldova) în număr de 773 de procurori, 210 unităţi 
personal auxiliar şi 153 de unităţi personal tehnic. 

Limite de cheltuieli: cheltuili de personal 
Buget 2011:   67 251,2 mii lei,  
Buget 2012:   75 854,3 mii lei,  
Buget 2013: 102 115,2 mii lei. 
(Tendința de creștere a cheltuielilor de personal, efectiv-limită rămîne neschimbat) 
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Nivel de salarizare 
LPM355/2005, Anexa nr.3 Salariile lunare ale persoanelor din cadrul autorităţilor publice, numite în 
funcţie conform legislaţiei 
Procuror general 8300 lei lunar 
Adjuncții Procurorului general 6400 – 7100 lei lunar 
Procuror, şef subdiviziune   5150 – 6200 lei lunar  
Procuror al direcţiei, secției, serviciului 3800 – 4150 lei lunar 

LPM48/2012, Anexa nr.2 Gradele de salarizare pentru funcţiile publice din autorităţile publice centrale 
Consultant al procurorului – gradul 8, 3600-5040 lei lunar (treptele I-IX) 

• Structura salarială stabilă, cu sporuri legate de performanțe 
instituționale si individuale 0,5 

LPM355/2005, Art.6. - (2) Pentru persoanele cu statut de magistrat sau de procuror, retribuţia totală 
cuprinde salariul lunar prevăzut în anexa nr.3 şi sporul pentru gradul de calificare (clasificare) deţinut, 
stabilit în cuantumul prevăzut în anexa nr.9. 
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Capitolul III. Responsabilizarea şi transparenţa 
 
STANDARDE INTERNAȚIONALE - Autorităţile de procuratură 

Consiliul Europei3 
1. Unele instrumente specifice de responsabilitate par a fi necesare în special în cazurile în care 

parchetul este independent. Prezentarea de rapoarte publice de către Procurorul General ar 
putea fi un astfel de instrument. Prezentarea unor astfel de rapoarte către Parlament sau către 
autoritatea executivă ar putea depinde de cadrul legal în vigoare, precum şi de tradiţiile naţionale. În 
astfel de cazuri, în astfel de rapoarte Procurorul General ar trebui să prezinte intr-o modalitate 
transparentă modul în care orice indicaţie generală dată de către executiv a fost pusă în 
aplicare. Existenţa unor linii directoare pentru exercitarea funcţiei de urmărire penală şi a unor 
coduri de etică pentru procurori au un rol important în stabilirea unor standarde. Acestea pot fi 
adoptate chiar de către autorităţile parchetului ori pot fi adoptate de către Parlament sau de Guvern. 
(para 44), 
 

2. Trebuie luat în considerare faptul că există un risc de presiune  populistă în anumite cauze ce pot 
apărea în faţa Parlamentului, dar şi faptul că responsabilitatea în faţa acestuia poate pune presiune 
indirectă asupra unui procuror care să evite să ia decizii nepopulare sau care să ia decizii care vor fi 
populare pentru  legislativ. Prin urmare, ar trebui exclusă responsabilitatea în faţa Parlamentului 
în cauze individuale cu privire la decizii de urmărire sau neurmărire penală. (para 42)4 

 
3. Faptul că multe aspecte din activitatea procurorului reprezintă subiectul verificării de către 

instanţele de judecată reprezintă, de asemenea, o formă de responsabilizare. În sistemele în care 
procurorul nu supraveghează ancheta, relaţia dintre procuror şi anchetator creează în mod necesar 
un grad de responsabilitate. Cea mai mare problemă privind responsabilitatea (sau mai degrabă 
lipsa ei) apare în cazul în care procurorii iau decizia de neurmărire penală. Dacă în această 
situaţie nu există vreun remediu judiciar - de exemplu, din partea celor care sunt victime ale 
faptelor penale – atunci există un risc ridicat cu privire la lipsa responsabilităţii. (para 45), 
 

4. În cele din urmă, parchetele ca şi celelalte organe de stat sunt responsabile pentru cheltuielile 
publice prin orice mecanisme de audit public care au loc şi care ar trebui să se desfăşoare în orice 
jurisdicţie. (para 46), 
 

5. Actele procurorilor care au implicaţii asupra drepturilor omului, cum sunt percheziţia sau 
arestarea, trebuie să rămână sub controlul judecătorilor. În unele state, exista o „înclinaţie 
spre urmărire” căci se pare că astfel de cereri din partea procurorilor sunt admise aproape 
automat. Aceasta reprezintă un pericol nu numai pentru respectarea drepturilor persoanelor 
în cauză, dar mai ales pentru independenţa puterii judecătoreşti ca sistem. (para 73). 

                                                             
3 Raportul Comisiei Europeane pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) privind standardele europene referitoare 

la independenţa sistemului judiciar, Partea II – Procuratura şi organele de urmărire penală, (Veneţia, 17-18 decembrie 2010 
nr. CDL-AD(2010)040)  

4  “Procurorii nu pot fi citaţi şi obligaţi să se prezinte în calitate de martori în faţa Comisiilor parlamentare, deoarece, conform 
normelor constituţionale, fac parte din autoritatea judecătorească. De asemenea, s-a hotărât că, în mod excepţional, pot 
participa în calitate de invitaţi la Comisiile parlamentare atunci când este necesară clarificarea unor aspecte de natură tehnică 
sau a unor informaţii de interes public.” http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/24_05_2007__10005_ro.pdf, 24 mai 2007, 
Plenul CSM al Romaniei  
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CRITERII DE EVALUARE:  
 
1) Controlul intern 2) Controlul extern  3) Transparența instituțională 
Plan instituțional: produsele publice, 
rezultate, indicatori, impact anticipat 
 

Control instituțional din partea 
principalului, raportarea regulată - 
prevăzute prin lege 
 

Prevederi legale privind respectarea 
principiilor de transparență 

Procedura stabilită de evaluare a 
performanței angajaților 

Rapoartele conțin atât informații 
cantitative, cât și calitative privind 
realizarea priorităților si performanta 
instituției 
 

Instituția are site web, informații 
privind conducerea si datele de 
contact sunt publicate 

Testarea integrității profesionale Rapoartele instituției sunt audiate și 
dezbătute de comisii parlamentare 
 

Rapoartele anuale ale instituției sunt 
publice și actualizate 

Denunțarea conflictului de interese și 
sancțiuni pentru neîndeplinire 
 

Control judiciar: legalitatea, 
respectarea drepturilor omului 

Datele despre ședințele colegiului 
disciplinar sunt publice 

Codul de etică intern Audit public Declarațiile de venit ale conducerii 
instituției sunt publice 
 

Proceduri clare și transparente pentru 
răspunderea disciplinară şi eliberarea 
din funcţie 

Organ independent de supraveghere 
externă (reprezentanții principalului, 
grupurilor profesionale, societății 
civile) - examinarea sesizărilor 
cetățenilor 
 

Este asigurat accesul la partea publică 
a dosarelor 

Sistem integru de procesare a 
cauzelor / monitorizare a proceselor 
interne  
 

Nu se suprapun competențele de 
control ale mai multor instituții 

Programul de dezvoltare strategică al 
instituției a fost consultat public 

   
 

REZULTATE: 
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1) Controlul intern 4 din 7 57% 

• Plan instituțional: produsele publice, rezultate, indicatori,  
impact anticipat 1 

HCSP12-291/12 - Programului de dezvoltare strategică a Procuraturii pentru anii 2012-2014 

• Procedura stabilită de evaluare a performanței angajaților 0,5 

LPM294/2008, Articolul 42 Atestarea procurorului 
(1) Pentru verificarea responsabilităţii şi evaluarea corespunderii criteriilor de competenţă profesională 
şi de performanţă, procurorul este atestat o dată la 5 ani. 
(2) Procurorul este atestat:      
    a) la expirarea perioadei de 5 ani pentru care a fost atestat; 
    b) la promovarea într-o funcţie superioară după aplicarea sancţiunii disciplinare de retrogradare în 
funcţie. 
(3) Prima atestare a procurorului se face la 2 ani de la numire în funcţie. 
(4) Procurorul susţine atestarea în faţa Colegiului de calificare.  
(5) Rezultatele atestării pot fi contestate de procuror în Consiliul Superior al Procurorilor în termen de 3 
zile de la comunicare. 
(6) Nu sînt supuşi atestării: Procurorul General şi adjuncţii săi, procurorii membri ai Consiliului Superior 
al Procurorilor, ai Colegiului de calificare şi ai Colegiului disciplinar pe perioada exercitării mandatului.  
(7) Prin reglementări la nivel instituţional pot fi instituite şi alte modalităţi de evaluare intermediară a 
rezultatelor activităţii procurorilor pe parcursul a 5 ani dintre atestările ordinare, rezultatele fiind puse la 
baza deciziei despre atestare. Prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor, procurorii sancţionaţi 
disciplinar pot fi supuşi atestării înainte de termen. 

• Testarea integrității profesionale 0 

Prevederea lipsește 

• Denunțarea conflictului de interese și sancțiuni pentru 
neîndeplinire 0,5 

LPM294/2008, Articolul 35  Interdicţii 
(1) Procurorul este obligat să se abţină de la orice activitate legată de exercitarea funcţiei sale în cazuri 
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 alta, cu excepţia cazurilor în care conflictul de 
interese a fost adus în scris la cunoştinţă conducătorului organului Procuraturii în care activează şi s-a 
considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de 
serviciu.  
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Articolul 61  Abaterile disciplinare  
    m) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe procurori; 

Articolul 62 Sancţiunile disciplinare 
În condiţiile legii şi în funcţie de gravitatea abaterilor, procurorului îi pot fi aplicate, prin hotărîre a 
Colegiului disciplinar, următoarele sancţiuni disciplinare:  
    a) avertismentul;  
    b) mustrarea;  
    c) mustrarea aspră;  
    d) retrogradarea în funcţie;  
    e) retrogradarea în grad de clasificare sau în grad militar special;  
    f) retragerea insignei „Lucrător de Onoare al Procuraturii”; 
    g) concedierea din organele Procuraturii. 

• Codul de etica intern 1 

HCSP12-228/11 - Codul de etică al procurorului 

• Proceduri clare si transparente pentru răspunderea disciplinara si  
eliberarea din funcție 1 

LPM294/2008, Articolul 60  Răspunderea disciplinară  
(1) Procurorii pot fi traşi la răspundere disciplinară pentru abatere de la îndatoririle de serviciu, precum 
şi pentru comportament care prejudiciază interesele de serviciu şi discreditează imaginea Procuraturii.  
(2) Abaterile disciplinare pentru care procurorii sînt traşi la răspundere disciplinară sînt stabilite de lege 
în mod exhaustiv. 
(3) Procurorii din procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii 
în Forţele Armate sînt traşi la răspundere disciplinară în condiţiile prezentei legi.  

Articolul 61 Abaterile disciplinare  
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 lîngă autorităţi, instituţii 
sau funcţionari pentru o soluţionare alta decît în limitele prevederilor legale în vigoare a unor cereri, 
pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei sale;  
    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 la proprietate;  
    g) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu;  
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    h) absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea înainte de program;  
    i) atitudinea nedemnă, în exerciţiul funcţiei, faţă de colegi, judecători, avocaţi, experţi, martori sau 
faţă de alţi participanţi la proces;  
    j) încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului; 
    k) folosirea statutului de procuror în scopul obţinerii de foloase sau de avantaje necuvenite;  
    l) expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea unor alţi procurori în scopul 
imixtiunii în activitatea lor; 
    m) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe procurori; 
    n) emiterea/adoptarea de către procuror a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu 
încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas 
definitiv. 

Articolul 66  Eliberarea din funcţie  
(1) Procurorul este eliberat din funcţie în cazul:  
    a) demisiei în condiţiile art.67 alin.(2);  
    b) depunerii cererii de eliberare din proprie iniţiativă; 
    c) demisiei în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă; 
    d) expirării termenului de numire în funcţie;  
    e) comiterii sistematice de abateri disciplinare sau comiterii unei abateri disciplinare grave;  
    f) necorespunderii funcţiei deţinute din cauza calificării insuficiente, fapt constatat prin atestare;  
    g) pronunţării unei sentinţe definitive de condamnare;  
    h) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;  
    i) refuzului de a fi transferat în alt organ al Procuraturii dacă organul în care a lucrat se lichidează ori 
se reorganizează;  
    j) decesului sau declarării decesului procurorului prin hotărîre judecătorească definitivă.  
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), g), h) şi j), hotărîrea privind eliberarea procurorului din 
funcţie se emite de către Procurorul General. În celelalte cazuri prevăzute de lege, procurorul va fi 
eliberat din funcţie de către Procurorul General în baza hotărîrii Consiliului Superior al Procurorilor. 
Hotărîrile de eliberare din funcţie pot fi contestate în instanţa de judecată în modul stabilit de lege. 
(3) În cazul anulării hotărîrii de eliberare din funcţie, procurorul va fi repus în toate drepturile, plătindu-
i-se, conform legii, drepturile băneşti de care a fost privat. 
(4) Procurorul General poate fi eliberat din funcţie înainte de expirarea mandatului de către Parlament, la 
propunerea Preşedintelui Parlamentului, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a), b), g), h). 
(5) Prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului General pot fi eliberaţi din funcţie în temeiurile prevăzute la 
alin.(1) lit.a), b), c), e), g), h), i). 

• Sistem integru de procesare a cauzelor/                                                         
monitorizare a proceselor interne 0 

Prevederea lipsește. 
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2) Controlul extern 3 din 7 43% 

• Control instituțional din partea principalului, raportarea regulata –  
prevazute în lege 1 

LPM294/2008, Articolul 27 Procurorul General 
(3) Procurorul General prezintă anual Parlamentului raport despre starea legalităţii şi ordinii de drept din 
ţară, precum şi despre măsurile întreprinse pentru redresarea ei. Raportul Procurorului General este făcut 
public şi se plasează în internet pe pagina oficială a Procuraturii.     

• Rapoartele contin atît informatii cantitative, cît si calitative  
privind realizarea prioritatilor si performanta institutiei 1 

Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2011: 
http://www.procuratura.md/file/RAPORT%202011.pdf 

• Rapoartele sunt audiate si dezbatute de comisii parlamentare 0 

Prevederea lipseste. 

• Control judiciar: legalitatea, respectarea drepturilor omului 1 

LPM294/2008, Articolul 2 Principiile de organizare a activităţii Procuraturii  
(4) Procurorul îşi organizează activitatea şi o desfăşoară pe principiul autonomiei, asigurat prin 
independenţă procesuală şi control judecătoresc, care îi oferă posibilitatea de a lua  de sine stătător 
decizii în cauzele şi în cazurile pe care le examinează.  
(5) În activitatea Procuraturii, controlul ierarhic intern şi controlul judecătoresc sînt principii care asigură 
exercitarea dreptului procurorului ierarhic superior de a verifica legalitatea deciziilor emise de 
procurorul ierarhic inferior, precum şi posibilitatea contestării în instanţă de judecată a deciziilor şi a 
acţiunilor cu caracter procesual ale procurorului. 

• Audit public 0 

• Organ independent de supraveghere și examinare a sesizărilor cetățenilor 
(reprezent. principalului, grup. profesionale, soc. Civile) 0 

Prevederi lipsesc. 

• Nu se suprapun competențele de control ale mai multor  
instituții? 0 

Nu sunt specificate competențele de control. 
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3) Transparenţa institutionala 4,5 din 7 64% 

• Prevederi legale privind respectarea  principiilor de  
transparenţă 1 

LPM294/2008, Articolul 2 Principiile de organizare a activităţii Procuraturii  
(2) Activitatea Procuraturii este transparentă şi presupune garantarea accesului societăţii şi al mijloacelor 
de informare în masă la informaţiile despre această activitate, cu excepţia restricţiilor prevăzute de lege. 

• Instituţia are web-site , informaţii privind conducerea şi  
datele de contact sunt publicate 1 

http://www.procuratura.md/md/infoproc/    

• Rapoartele anuale ale instituţiei sunt publice şi  actualizate 0,5 

http://www.procuratura.md/md/mat (ultimul raport publicat – 2011) 

• Declaratiile de venit ale conducerii institutiei sunt publice 0 

• Datele despre sedintele colegiului disciplinar sunt publice 1 

http://www.procuratura.md/md/SCD/  

• Este asigurat accesul la partea publică a dosarelor 0 

• Programul de dezvoltare strategica a instituţiei a fost  
consultat public  1 

 
 

 

    

 
 

 


