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În articol, autorul face o analiză a valorilor precum 
onoarea şi probitatea profesională, care presupun ca-
pacitatea judecătorului şi a procurorului de a-şi înde-
plini responsabilităţile judiciare cu bună-credinţă, co-
rectitudine, decenţă, imparţialitate şi independenţă de 
o asemenea manieră încât să creeze în conştiinţa unui 
observator rezonabil percepţia că acesta îşi exercită 
prerogativele pe care le presupune funcţia exclusiv în 
interesul administrării eficiente a justiţiei, cu menţine-
rea autorităţii instituţiei pe care o reprezintă.
Respectarea de către magistraţi a acestor standarde 
de conduită reprezintă un factor determinant pentru 
prestigiul justiţiei şi pentru consolidarea încrederii 
cetăţenilor în actul de justiţie.
Cuvinte-cheie: onoare, probitate profesională, integri-
tate, Codul de etică şi conduită, drept disciplinar.

Principiile de la Bangalore care reprezintă un Cod 
internațional de conduită judiciară al magistraților, 
consacră ca valori fundamentale ale profesiei de jude-
cător și procuror „integritatea” și „eticheta”, pornind de 
la ideea că încrederea publicului în sistemul de justiţie, 
în autoritatea morală şi în integritatea judecătorilor și 
procurorilor este de maximă importanţă într-o societa-
te democratică modernă și, prin urmare, este esenţial 
ca judecătorii şi procurorii, fiecare individual şi toţi în 
colectiv, să respecte şi să onoreze funcţia judiciară ca 
fiind un mandat public şi să se străduiască în a spori şi 
a menţine încrederea publicului în sistemul judiciar [1]. 

Valoarea denumită „integritate” îi cere magistratului 
pe de o parte, să se asigure că în ochii unui observator 
rezonabil conduita sa apare ca fiind ireproşabilă, iar pe 
de altă parte, să reafirme, prin manifestările şi acţiunile 
sale, încrederea oamenilor în integritatea corpului ju-
diciar.   
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Valoarea intitulată „eticheta” impune magistratului 
bunele maniere şi aparenţa respectării acestora în înde-
plinirea tuturor activităților pe care le desfăşoară.  

Respectarea de către magistrați a acestor standar-
de de conduită reprezintă un factor determinant pen-
tru prestigiul justiției și pentru consolidarea încrederii 
cetățenilor în actul de justiție.

Din aceste considerente, atât legiuitorul român cât 
și cel moldovean au apreciat ca fiind necesară institui-
rea unei răspunderi disciplinare a judecătorului și pro-
curorului atunci când sunt încălcate aceste standarde 
de conduită.   

Astfel, în legislația română, Legea 303/2004 privind 
statutul judecătorilor și procurorilor [2] în articolul 99 
încriminează două abateri disciplinare, respectiv cea 
prevăzută de art. 99 lit. a) „manifestările care aduc atin-
gere onoarei sau probităţii profesionale, ori prestigiului 
justiţiei săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării 
atribuțiilor de serviciu” şi cea  prevăzută de art. 99 lit. c) 
„atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de 
serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau 
al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, 
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avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii al-
tor instituţii”.

Abateri disciplinare cu conținut asemănător se re-
găsesc și în legislația Republicii Moldova.

În articolul art. 4 lit. k) din Legea 178/2014 [3] cu 
privire la răspunderea judecătorilor este încriminată 
„atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a jus-
tiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau alte 
persoane”, iar în articolul 36 lit. f )  din Legea cu privire 
la procuratură nr. 3 din 25.02.2016 [4] este incriminată 
„atitudinea nedemnă, manifestările sau mod de viaţă 
care aduc atingere onoarei, integrităţii, probităţii pro-
fesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Co-
dul de etică al procurorilor”.   

elemente comune ale abaterilor disciplinare din 
cele două legislații

În ambele legislații, legiuitorii operează cu con-
ceptele de onoare, probitate profesională şi prestigiul 
justiţiei. Prin urmare, apreciem că se impune definirea 
acestora [5].  

Onoarea reprezintă reflectarea, însoţită de o apreci-
ere pozitivă, a calităţilor persoanei în conştiinţa socială.

Onoarea este reputaţia pozitivă a omului 
recunoscută de societate.  

Conceptul de „onoare”, punând în discuţie apre-
cierea publică a individului, poate fi analizat numai în 
raport de principiile morale impregnate în conştiinţa 
comunităţii sociale. 

Onoarea profesională a judecătorului sau procuro-
rului implică obligaţia acestuia de a nu pune în peri-
col, prin conduita sa profesională şi morală, imaginea 
publică a magistratului [6].

Probitatea profesională, presupune ca magistratul 
să se abţină de la orice comportament care este con-
trar legii, lipsit de tact sau bună-cuviinţă [7].

Valorile precum onoarea și probitatea profesională 
presupun capacitatea judecătorului și a procurorului 
de a-şi îndeplini responsabilităţile judiciare cu bu-
nă-credinţă, corectitudine, decenţă, imparțialitate şi 
independență de o asemenea manieră încât să creeze 
în conştiinţa unui observator rezonabil percepţia că 
acesta îşi exercită prerogativele pe care le presupune 
funcţia exclusiv în interesul administrării eficiente a 
justiţiei cu menţinerea autorităţii instituţiei pe care o 
reprezintă. 

Situaţia premisă, în cazul abaterilor disciplinare pre-
văzute de art. 4 lit. k) din Legea 178/2014 și art. 99 lit. 
c) din Legea 303/2004, cere ca atitudinea nedemnă, 
ce presupune o conduită care afectează demnitatea 
şi prestigiul funcţiei de magistrat, să se manifeste în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu. În cazul abaterilor 
disciplinare prevăzute de art. 36 lit. f ) din Legea cu pri-
vire la procuratură și art. 99 lit. a) din Legea 303/2004, 
manifestările care aduc atingere onoarei, integrității, 
probității profesionale și prestigiului justiției se regă-

sesc atât în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și în 
afara acestora. 

Elementul material al laturii obiective al acestor aba-
teri disciplinare constă: în adoptarea de către magistrat 
a unei atitudini contrare normelor de conduită civiliza-
tă, care impun decenţă şi bună-credinţă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu și în afara acestora, în încălcarea 
standardelor de conduită impuse de statutul profesiei, 
precum și a celor universal acceptate de comunitatea 
în care trăieşte și în implicarea în activităţi ce prejudi-
ciază reputaţia instanţelor ori a parchetelor sau a siste-
mului de drept în ansamblul său. 

Sub aspectul laturii subiective, stabilirea vinovăției 
magistratului se apreciază prin prisma dispoziţiilor le-
gale care impun acestuia o obligaţie de rezervă în în-
treaga sa conduită profesională, ce constă  în abţinerea 
de a săvârşi acte sau fapte ori de a avea manifestări care 
ar putea aduce atingere demnităţii profesiei sau presti-
giului acesteia. 

Principiile generale ale deontologiei profesionale 
ale judecătorului și procurorului, în legislația română, 
sunt înscrise în Statutul judecătorului şi procurorului 
[8] şi în Codul deontologic al judecătorilor şi procuro-
rilor [9], iar în legislația Republicii Moldova - în Legea 
privind statutul judecătorului [10] și Codul de etică şi 
conduită al procurorului [11]. 

Valoarea etică lezată este decența care trebuie să 
caracterizeze întreaga conduită a magistratului.

Consecinţa imediată a unui comportament nedemn 
al judecătorului și procurorului atât în exercitarea atri-
buţiilor sale de serviciu, cât și în afara acestora este 
aceea a diminuării încrederii opiniei publice în justiţie, 
întrucât publicul pretinde judecătorului şi procurorului 
să aibă o conduită mai înaltă decât cea cerută cetăţe-
nilor obişnuiţi.

În cazul abaterilor disciplinare prevăzute de art. 36 
lit. f ) din Legea cu privire la procuratură și art. 99 lit.  
a) din Legea 303/2004 cu privire la statutul judecăto-
rilor si procurorilor, ce încriminează și manifestările în 
afara exercitării profesiei sau modul de viață care adu-
ce atingere onoarei și prestigiului justiției – în opinia 
noastră, o problemă ce trebuie pusă în discuție este 
aceea a găsi justul echilibru între necesitatea respec-
tării dreptului magistratului la viaţa privată, de familie, 
precum şi la libertatea de exprimare – consacrate de 
art. 28 și art. 32 din Constituția Republicii Moldova, de 
art. 26 şi art. 30 din Constituţia României și art. 28, dis-
poziţiile art. 8 şi 10 din Convenţia europeană a Drep-
turilor Omului și necesitatea antrenării răspunderii dis-
ciplinare a judecătorului și procurorului în cazul unor 
manifestări incompatibile cu demnitatea funcției.     

În această problematică, chemată să decidă dacă 
s-a realizat un echilibru just între dreptul fundamental 
al individului la respectarea vieții private şi libertatea 
de exprimare, pe de o parte, şi interesul legitim al unui 
stat democratic de a veghea ca funcţia publică să se 
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conformeze scopurilor enunțate în art. 8  paragraf. 2 
şi art. 10 paragraf. 2 din Convenţie, pe de altă parte, 
Curtea europeană a Drepturilor Omului a considerat 
„legitim ca persoanelor ce exercită funcţii publice sau 
magistraţilor să li se impună, din cauza statutului lor, 
obligaţia de rezervă referitoare la art. 10 din Convenţie 
sau de discreţie privind exprimarea în public a convin-
gerilor religioase, referitoare la art. 9. Aceste principii 
se aplică mutatis mutandis şi la art. 8 din convenţie”. În 
acest sens, Curtea „a luat notă de faptul că îndatoririle 
de ordin deontologic ale unui magistrat pot influența 
viaţa privată, în cazul în care magistratul, prin compor-
tament – chiar în viaţa privată - aduce atingere imaginii 
sau reputaţiei instituţiei judiciare” [12].

Din analiza raportului dintre dreptul fiecărui individ 
la respectarea vieţii private şi îndatoririle impuse de 
statutul de magistrat, apreciem că se desprinde  con-
cluzia că, deși aspectele ce vizează viaţa privată şi de 
familie nu intră în sfera răspunderii disciplinare, prin 
excepție, acestea pot atrage răspunderea disciplinară 
a judecătorului și procurorului în condiţiile art. 99 lit. a) 
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorului și 
procurorului și art. 36 lit. f ) din Legea nr. 3/2016 cu pri-
vire la procuratură numai în situaţia în care au ajuns la 
cunoştinţa publicului şi au fost de natură să creeze în-
doieli cu privire la seriozitatea, independenţa, imparţi-
alitatea sau integritatea magistratului, aducând, astfel, 
atingere onoarei, probităţii profesionale şi prestigiului 
justiţiei. De asemenea, și în ceea ce priveşte exercitarea 
dreptului fundamental înscris în art. 32 din Constituția 
Republicii Moldova, art. 30 din Constituţia României şi 
art. 10 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului, 
calificarea opiniilor exprimate public de un magistrat 
ca fiind manifestări care pun în discuţie onoarea, probi-
tatea profesională sau prestigiul justiţiei se va face prin 
raportare la obligaţia de rezervă impusă magistraţilor.

În jurisprudenţa Curţii europene a Drepturilor Omu-
lui s-a statuat că  o persoană care îndeplineşte o funcţie 
publică a acceptat anumite restricţii ale exerciţiului li-
bertăţii de exprimare, restricţii care sunt inerente însăşi 
acestei funcţii [13].

Prin urmare, apreciem că intră în sfera manifestări-
lor care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale 
sau prestigiului justiţiei exprimarea de către magistrat 
a acelor opinii care unui observator rezonabil (persoa-
nă de bună-credinţă, dezinteresată şi informată) îi pot 
crea îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea  
şi integritatea sa [14]. 

elemente de drept comparat
Încă din  anul 1996, Consiliul europei a contribuit, 

în mare măsură, la analizarea problematicii deontolo-
giei magistraţilor. În 1998, la Strasbourg, a fost întocmi-
tă Carta europeană privind Statutul Magistraţilor [15]. 
Ulterior, în 2000, Comitetul de Miniştri al Consiliului 
europei a elaborat Recomandarea nr. 19 privind rolul 
Procurorului Public în justiţia penală [16].

Tot în cadrul Consiliului europei, Consiliul Consulta-
tiv al Judecătorilor europeni (CCJe), în raportul asupra 
întâlnirii din data de 13-15 noiembrie 2002, a subliniat 
existenţa unei deosebiri între deontologie ca element 
propulsiv – fără nici un înţeles sancţionator – şi răspun-
derea individuală a magistratului, apoi a stăruit asupra 
analizei numărului mare de cetăţeni care apelează la 
sistemul judiciar, reliefând importanţa credibilităţii de 
care trebuie să se bucure magistratul pentru a răspun-
de cerinţelor.

În cele ce urmează vom prezenta câteva dintre re-
glementările în materie deontologică și disciplinară 
adoptate de unele state europene cu privire la atitudi-
nea nedemnă a  magistraţilor.

spania. Independenţa internă şi externă a judecă-
torilor şi a magistraţilor este garantată de dispoziţia 
înscrisă în articolul 11 din Constituţia Spaniei şi de cea 
prevăzută de articolele 378 şi următoarele din Legea 
Organică a Puterii Judecătoreşti [17].

În exercitarea funcţiilor lor, magistraţii trebuie să 
se conformeze următoarelor principii: independenţă, 
imparţialitate, responsabilitate, loialitate, integritate, 
decenţă, echitate şi proporţionalitate.

În viaţa particulară, ei trebuie să respecte principiile 
etice generale (fundamentele etice şi principiile mora-
le ale societăţii). 

Abaterile disciplinare sunt limitativ prevăzute de 
lege. Acestea se împart în: abateri foarte grave, care 
sunt în număr de 16, abateri grave, care sunt în număr 
de 18, și abateri uşoare, care sunt în număr de 5.

În categoria abaterilor grave se regăsește lipsa de 
respect faţă de superiorii ierarhici și lipsa gravă de res-
pect faţă de justiţiabili sau alte instituţii, iar în catego-
ria abaterilor ușoare se regăsesc lipsa de respect faţă 
de superiorii ierarhici, atunci când nu sunt îndeplinite 
condiţiile pentru ca aceasta să fie calificată ca o faptă 
gravă și lipsa de atenţie sau desconsiderarea colegilor 
de muncă, a personalului auxiliar, justiţiabililor sau al-
tor instituţii.

În italia, la data de 13 noiembrie 2010, a fost apro-
bat noul Cod de etică al sistemului judiciar. 

În articolul 2 din acest Cod, intitulat „relațiile cu insti-
tuțiile, cu cetățeni și utilizatori ai justiției” se prevede că 
magistrații, în relațiile cu cetățenii și cu utilizatorii jus-
tiției, trebuie să aibă un comportament corespunzător 
care să respecte personalitatea și demnitatea altuia” [18].

Încălcarea acestui standard de conduită se reflectă 
şi în răspunderea disciplinară a magistraţilor prin incri-
minarea comportamentului frecvent sau grav necores-
punzător față de părți, apărători, martori, orice persoa-
nă care are relații cu magistratul în biroul judiciar sau 
faţă de alţi magistraţi sau colaboratori [19]. 

În franța, Consiliul Superior al Magistraturii a ela-
borat un set de obligații deontologice ale magistraților 
[20]. Printre obligațiile deontologice ce incumbă 
magistraților se regăsesc și acelea care vizează probi-
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tatea, demnitatea, reţinerea și prudența în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu.

În general, în ceea ce priveşte viaţa particulară, este 
sancţionat orice comportament care, văzut din afară, 
poate prejudicia imaginea justiţiei şi, implicit, instituţia.

În legislaţia franceză, incriminarea în materie disci-
plinară este de ordin general [21], faptele ce constituie 
abateri disciplinare fiind stabilite de jurisprudență [22].

Tipurile de comportament sancționate sunt: atin-
gerile aduse onoarei, delicateței sau demnității, relații 
incompatibile (de exemplu, magistrați care frecven-
tează anumite persoane – delincvenți notorii, prosti-
tuate, toxicomani etc), comportamentul reprehensibil, 
nedemn (magistrații care comit infracțiuni, chiar și cele 
comise anterior intrării în profesie, un limbaj excesiv, fie 
în timpul audierilor, fie în viața privată, prin publicarea, 
de exemplu, a unor articole rasiste), lipsa de probita-
te, obligația de rezervă (magistratului îi sunt interzise 
orice expresii sau critici de natură să aducă atingere în-
crederii și respectului pe care funcția sa trebuie să le in-
spire justițiabililor, atâta vreme cât obligația de rezervă 
ce-i este impusă nu îl obligă pe acesta la conformism și 
nu-i aduce atingere libertății de gândire și de expresie).

Sunt excluse din câmpul dreptului disciplinar aspec-
tele vieții private ale judecătorului cu precizarea că pot 
face obiectul răspunderii disciplinare acele elemente de 
comportament care aduc atingere demnității funcției 
atunci când acestea ajung la cunoștința publicului. 
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