
Recomandarea Rec(2000)19 
a Comitetului Miniştrilor către Statele membre 
privind rolul Procuraturii 
în sistemul de justiţie penală 
 
(adoptată de către Comitetul Miniştrilor, 
la 6 octombrie 2000, 
la cea de-a 724 reuniune a Delegaţilor Miniştrilor) 
 
Comitetul Miniştrilor, în virtutea articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei, 
 
Reamintind că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai strînse între 
membrii săi; 
 
Fiind inspirat de faptul că Consiliul Europei are, în special,  drept obiectiv promovarea 
preeminenţei dreptului – fundamentul oricărei democraţii veritabile; 
 
Considerînd că sistemul de justiţie penală joacă un rol important în apărarea statului de 
drept;  
 
Conştient de necesitatea comună a tuturor Statelor membre de a combate mai eficace 
criminalitatea atît la nivel naţional, cît şi la nivel internaţional; 
 
Considerînd că în acest scop ar fi binevenit  să se sporească eficacitatea sistemelor 
naţionale de justiţie penală, dar şi a cooperării penale internaţionale, respectînd principiile 
definite în Convenţia pentru Protecţia Drepturilor  şi Libertăţilor Fundamentale ale 
Omului; 
 
Fiind conştient, printre altele, că Procuratura joacă un rol determinant în sistemul de 
justiţie penală, precum şi în cadrul cooperării penale internaţionale; 
 
Fiind convins că în acest scop principiile comune ale Procuraturii trebuie să primeze în 
Statele membre; 
 
Ţinînd cont de ansamblul principiilor şi normelor care rezultă din textele pe care 
Consiliul le-a adoptat în domeniul problemelor criminale, 
 
Recomandă Guvernelor Statelor membre să se inspire, în legislaţia şi practica lor în ceea 
ce priveşte rolul Procuraturii în sistemul justiţiei penale, de următoarele principii: 
 
 
Misiunile  Procuraturii 
 
1. Prin „Procuratură” se are în vedere autoritatea împuternicită să supravegheze, în 

numele societăţii şi în interesul general, aplicarea legii dacă ea este sancţionată penal, 
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ţinînd cont, pe de o parte, de drepturile indivizilor şi, pe de altă parte, de necesitatea 
eficacităţii sistemului de justiţie penală. 

 
2. În toate sistemele de justiţie penală, Procuratura: 
 
- decide dacă e cazul să se înceapă sau să se continue urmăririle; 
- exercită urmăririle în faţa instanţelor judecătoreşti; 
- poate formula recursuri împotriva tuturor sau anumitor decizii judecătoreşti. 
 
3. În unele sisteme de justiţie penală, Procuratura, de asemenea: 
 
- pune în aplicare politica penală naţională adaptînd-o, dacă e cazul, realităţilor 

regionale sau locale; 
- conduce, dirijează sau supraveghează ancheta; 
- veghează ca victimele să primească ajutor şi asistenţă eficientă; 
- decide asupra măsurilor alternative de urmărire; 
- supraveghează executarea deciziilor judecătoreşti; 
- etc. 
 
Garanţiile recunoscute Procuraturii pentru exercitarea activităţilor sale 
 
4. Statele trebuie să adopte toate măsurile utile pentru a permite membrilor Procuraturii 

să-şi îndeplinească obligaţiunile şi responsabilităţile profesionale în condiţiile 
prevăzute de statut, avînd o organizare şi mijloace, în special bugetare, adecvate. 
Aceste condiţii trebuie determinate în strînsă colaborare cu reprezentanţii 
Procuraturii. 

 
5. Statele trebuie să adopte măsuri pentru ca: 
 
a. recrutarea, promovarea şi transferarea  membrilor Procuraturii să se efectueze 

conform procedurilor juste şi imparţiale care să evite intervenirea oricărui element 
partizan sau corporatist, excluzînd orice discriminare fondată în special pe criterii de 
sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională 
sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie; 

 
b. desfăşurarea carierei, promovarea şi  mobilitatea membrilor Procuraturii să fie 

fondate pe criterii cunoscute şi obiective, cum ar fi competenţa şi experienţa; 
 
c. mobilitatea membrilor Procuraturii să fie condiţionată de necesităţile serviciului; 
 
d. legea să garanteze, pentru exercitarea acestor funcţii, condiţii rezonabile avînd, în 

special, un statut, o remunerare şi o pensie în conformitate cu importanţa misiunilor 
exercitate, precum şi  vîrsta corespunzătoare pentru pensionare; 
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e. legea să prevadă o procedură disciplinară pentru membrii Procuraturii  care să le 
garanteze o evaluare şi decizii juste şi obiective supuse unui control independent şi 
imparţial; 

 
f. membrii Procuraturii să aibă acces la o procedură de recurs satisfăcătoare, înclusiv 

dreptul de a sesiza un tribunal în  cazul cînd este afectat statutul lor juridic; 
 
g. membrii Procuraturii şi familiile lor să fie protejate fizic de autorităţi, dacă securitatea 

lor personală este ameninţată din cauza exercitării funcţiilor. 
 
6. Statele trebuie, de asemenea, să procedeze în aşa fel ca membrii Procuraturii să aibă  

dreptul efectiv la libertatea de exprimare, de credinţă, de asociere şi de reuniune. În 
particular, ei au dreptul să participe la orice dezbatere publică avînd ca subiecte 
tematici privind dreptul, administrarea justiţiei, precum şi promovarea, protecţia 
drepturilor omului; să adere sau să creeze orice organizaţie locală, naţională sau 
internaţională şi să participe la reuniunile ei, fără ca această apartenenţă la o 
organizaţie recunoscută de lege sau la o oricare acţiune licită a acestei organizaţii  să 
creeze careva obstacol în desfăşurarea carierei lor. Restricţiile drepturilor menţionate 
mai sus nu pot fi aplicate decît în măsura în care ele sînt prescrise de lege şi, în 
acelaşi timp, absolut necesare pentru a garanta rolul statutar al Procuraturii. Dacă 
drepturile  sus-menţionate sînt încălcate, trebuie să se ofere un recurs efectiv.   

 
7. Instruirea (iniţială şi continuă) constituie nu doar o obligaţiune, dar  şi un drept pentru 

membrii Procuraturii. Prin urmare, Statele trebuie să adopte toate măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura membrilor Procuraturii o instruire adecvată, atît pînă 
la intrarea lor în funcţie, precum şi pe parcursul exercitării  ei. S-ar cuveni, în special, 
ca ei, conform legii, să fie informaţi despre: 

 
a. principiile şi exigenţele etice inerente funcţiilor lor; 
 
b. protecţia garantată de Constituţie şi de lege suspecţilor, victimelor şi martorilor; 
 
c. drepturile omului şi libertăţile care sînt definite de Convenţia pentru Protecţia 

Drepturilor şi  Libertăţilor Fundamentale ale  Omului, în special despre drepturile 
enunţate în articolele 5 şi 6 ale acestei Convenţii; 

 
d. teoria şi practica organizării muncii, gestiunea şi resursele umane într-un context 

judiciar; 
 
e. mecanismele şi elementele care pot contribui la asigurarea coerenţei activităţilor lor. 
 
În afară de aceasta, Statele trebuie să adopte toate măsurile utile care permit o instruire de 
calitate în problemele sau domeniile specifice  impuse de realitate, ţinînd cont, în  special, 
de caracteristicile şi evoluţia criminalităţii, precum şi în domeniile cooperării 
internaţionale în materie penală; 
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8. pentru a răspunde adecvat evoluţiei criminalităţii, în special celei organizate, 
specializarea trebuie să fie prioritară, atît la organizarea Procuraturii, cît şi la 
instruirea sau dezvoltarea carierei. Trebuie să fie dezvoltată, de asemenea, 
organizarea echipelor de specialişti, inclusiv a echipelor pluridisciplinare, destinate să 
asiste membrii Procuraturii în îndeplinirea sarcinilor lor. 

 
9. Cît priveşte organizarea şi funcţionarea internă a Procuraturii, în special repartizarea 

cazurilor sau descrierea dosarelor, ele trebuie să corespundă condiţiilor de 
imparţialitate şi să fie în exclusivitate ghidate de grija pentru buna funcţionare a 
sistemului de justiţie penală, în special să se ţină cont de nivelul de calificare juridică 
şi de specializare. 

 
10. Orice membru al Procuraturii are dreptul de a cere ca instrucţiunile care i se adresează 

să fie în formă scrisă. În cazul cînd instrucţiunea pare a fi ilegală sau contrară 
conştiinţei sale, o procedură internă adecvată ar trebui să permită schimbarea  
eventuală a acesteia. 

 
Relaţiile între Procuratură şi puterile executivă şi legislativă 
 
11. Statele trebuie să adopte măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că membrii 

Procuraturii îşi pot îndeplini misiunile fără vreun amestec nejustificat şi fără riscul de 
a fi  expuşi, fără motive rezonabile, unei responsabilităţi civile, penale sau oricărei 
alte responsabilităţi. Totodată, Procuratura trebuie să facă, periodic şi public, dări de 
seamă despre  activităţile sale, în special despre punerea în aplicare a priorităţilor 
sale. 

 
12. Procuratura nu trebuie să exercite vreun amestec în competenţele puterii legislative 

sau ale puterii executive. 
 
13. În ţările în care Procuratura depinde de Guvern sau este subordonată lui, Statul adoptă 

toate măsurile pentru a garanta ca: 
 
a. natura şi dimensiunea puterilor Guvernului faţă de Procuratură să fie precizate de 

lege; 
 
b. Guvernul să-şi exercite puterile într-un mod transparent şi în conformitate cu tratatele 

internaţionale, dreptul intern şi principiile generale ale dreptului; 
 
c. orice instrucţiune cu caracter general ce emană de la Guvern să fie în scris şi făcută 

publică conform modalităţilor corespunzătoare; 
 
d. Guvernul să fie abilitat să dea instrucţiuni de urmărire într-un caz special, acestea 

fiind însoţite de garanţii suficient de transparente şi echitabile, în condiţiile prevăzute 
de legea naţională, Guvernul fiind, spre exemplu, constrîns: 
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- să solicite în prealabil avizul în scris al Procuraturii competente sau al organului 
reprezentativ al corpului; 

 
- să-şi motiveze conform legii instrucţiunile scrise, mai ales dacă ele sînt în contradicţie 

cu acest aviz, şi să le trimită pe calea ierarhică; 
 
- înainte de audiere, să anexeze la dosarul procedurii penale instrucţiunile şi avizul şi să 

le prezinte în cadrul dezbaterilor contradictorii; 
 
e. Procuratura îşi păstrează dreptul de a prezenta jurisdicţiei orice argument juridic, 

chiar şi în cazul cînd, sesizînd-o în scris, este obligată să o facă în virtutea 
instrucţiunilor pe care le-a primit; 

 
f. instrucţiunile individuale de neurmărire sînt, în principiu, interzise, iar dacă încă nu 

există astfel de instrucţiuni, de altfel excepţionale, să fie conforme nu numai regulilor 
enunţate la alineatele d. şi e.,  dar, de asemenea,  şi unui control specific 
corespunzător, în special în scopul garantării transparenţei. 

 
14. În ţările unde Procuratura este independentă de Guvern, Statul trebuie să adopte toate 

măsurile pentru ca natura şi dimensiunea independenţei Procuraturii să fie precizate 
de lege. 

 
15. În scopul favorizării echităţii şi eficientizării politicii penale, Procuratura trebuie să 

coopereze cu serviciile şi instituţiile de stat, în măsura în care aceasta este în 
conformitate cu legea. 

 
16. În orice caz, Procuratura trebuie să fie în măsură să exercite fără impedimente 

urmăririle agenţilor de stat pentru delictele comise de ei, în special delictele de 
corupţie, de abuz de putere, de încălcare vădită a drepturilor omului şi pentru alte 
delicte recunoscute de dreptul internaţional. 

 
Relaţiile între Procuratură şi judecători 
 
17. Statele adoptă toate măsurile necesare pentru ca statutul legal, competenţa şi rolul 

procedural al membrilor Procuraturii să fie definite de lege, pentru a evita vreo 
bănuială legitimă în ceea ce priveşte independenţa şi imparţialitatea judecătorilor. 
Statele garantează, în special, ca nimeni să nu poată exercita în acelaşi timp funcţiile 
de membru al Procuraturii şi de judecător. 

 
18. Totodată, dacă regimul juridic permite, Statele trebuie să adopte măsuri concrete 

pentru a permite aceleiaşi persoane să ocupe în mod succesiv funcţiile de procuror şi 
de judecător, sau invers. Aceste schimbări de funcţii nu pot interveni decît dacă 
persoana vizată o cere în mod expres şi aceasta este în conformitate cu garanţiile. 

 
19. Membrii Procuraturii trebuie să respecte cu stricteţe independenţa şi imparţialitatea 

judecătorilor; în special, ei nu pot să repună în cauză deciziile judecătoreşi sau să 
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creeze obstacole pentru executarea lor, în afara exercitării căilor de recurs sau 
procedurilor similare. 

 
20. Membrii Procuraturii trebuie să dea dovadă de obiectivitate şi echitate pe parcursul 

procedurii judiciare. Ei trebuie să vegheze în particular ca tribunalele să dispună de 
toate elementele de fapt şi de drept necesare unei bune administrări a justiţiei. 

 
Relaţiile între Procuratură şi Poliţie 
 
21. În general, Procuratura trebuie să verifice legalitatea anchetelor de poliţie, cel puţin 

dacă ea decide să pornească sau să continue acţiunea publică. În această privinţă, ea 
trebuie, de asemenea, să controleze modalitatea în care Poliţia respectă drepturile 
omului. 

 
22. În ţările unde Poliţia este amplasată sub autoritatea Procuraturii sau dacă anchetele de 

poliţie sînt dirijate sau supravegheate de aceasta din urmă, Statul adoptă toate 
măsurile pentru ca Procuratura: 

 
a. să poată da instrucţiuni utile serviciilor de poliţie pentru o aplicare efectivă a 

priorităţilor politicii penale, subînţelegîndu-se în special elucidarea cazurilor, 
modalitatea de cercetare a probelor, mijloacele utilizate de personal, durata 
anchetelor, informarea Procuraturii etc.; 

 
b. în cazul pluralităţii serviciilor, să sesizeze cu o anchetă individuală serviciul de poliţie 

pe care îl consideră potrivit; 
 
c. să procedeze la evaluări şi la controale necesare pentru respectarea instrucţiunilor sale 

şi a legii; 
 
d. să sancţioneze sau să contribuie la sancţionarea cazurilor unor eventuale încălcări. 
 
23. Statele unde Poliţia este independentă de Procuratură adoptă toate măsurile pentru ca 

Procuratura şi Poliţia să coopereze într-o manieră potrivită şi eficientă. 
 
Obligaţiunile şi responsabilităţile Procuraturii faţa de justiţiabili 
 
24. În exercitarea misiunii sale, Procuratura, în special, trebuie: 
 
a. să acţioneze echitabil, imparţial şi obiectiv; 
 
b. să respecte şi să facă a fi protejate drepturile omului, aşa cum acestea sînt enunţate în 

Convenţia pentru Protecţia  Drepturilor şi  Libertăţilor Fundamentale ale Omului; 
 
c. să vegheze ca sistemul de justiţie penală să funcţioneze în  cel mai  rapid  ritm. 
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25. Procuratura se abţine de la orice discriminare fondată pe vreun criteriu  cum ar fi 
sexul, rasa, culoarea pielii, limba, religia, opiniile politice sau altele, originea 
naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, sănătate, 
handicapuri sau orice altă calitate. 

 
26. Procuratura veghezeă asupra egalităţii fiecăruia în faţa legii, ţinînd cont, conform 

legii, de situaţia bănuitului, luînd în consideraţie toate elementele cazului susceptibile 
de a prezenta interes, indiferent dacă aceste elemente sînt în favoarea sau în 
detrimentul bănuitului. 

 
27. Procuratura nu ar porni sau continua urmăririle dacă vreo instrucţiune imparţială ar 

demonstra că misiunile nu sînt fondate. 
 
28. Procuratura nu trebuie să utilizeze împotriva bănuiţilor probe despre care ştie sau  

presupune în mod raţional că ele au fost obţinute prin recurgerea la metode ce 
contravin legii. În caz de incertitudine, Procuratura trebuie să ceară tribunalului să se 
pronunţe asupra admiterii acestor probe. 

 
29. Procuratura supraveghează respectarea principiului egalităţii armelor, mai ales  

transmiţînd altor părţi – în afara excepţiilor prevăzute de lege – informaţiile aflate în 
posesia sa care ar fi susceptibile să afecteze derularea echitabilă a procesului.  

 
30. Procuratura păstrează vis-à-vis de terţe persoane confidenţialitatea informaţiilor 

primite, mai ales dacă este pusă în cauză prezumţia nevinovăţiei, cu atît mai mult 
dacă comunicarea lor nu este necesară în interesul justiţiei sau nu este cerută de lege. 

 
31. Dacă Procuratura este abilitată să adopte măsuri care implică prejudicii drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale bănuitului, aceste măsuri trebuie să constituie obiectul 
unui control judiciar. 

 
32. Conform legii, Procuratura trebuie să ţină cont de interesele martorilor, în particular 

să decidă sau să favorizeze măsuri pentru  protecţia integrităţii lor fizice şi a vieţii 
private, sau să se asigure că aceste măsuri au fost luate. 

 
33. Conform legii, Procuratura trebuie să ţină cont de opinia şi de preocupaţiile 

victimelor, dacă interesele lor personale au fost lezate, şi să aibă grijă ca victimele să 
fie informate despre drepturile lor şi despre evoluarea procedurii, sau să favorizeze 
această informare. 

 
34. Părţile interesate în cauză, dacă sînt recunoscute ca atare sau identificabile, în 

particular victimele, trebuie să aibă posibilitatea să contesteze decizia adoptată de 
Procuratură de a nu începe urmăriri; o asemenea contestare poate fi făcută, în astfel 
de cazuri, după controlul ierarhic, fie în cadrul unui control jurisdicţional, fie 
autorizînd părţile să aplice ele înseşi urmăririle. 
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35. Statele trebuie să supravegheze ca exercitarea funcţiilor de membru al Procuraturii să 
fie dirijată de un „Cod de conduită”. Lipsa acestui Cod poate cauza sancţiuni 
corespunzătoare în conformitate cu punctul 5 de mai sus. Modalitatea în care membrii 
Procuraturii îşi îndeplinesc funcţiile trebuie, de altfel,  să constituie obiectul unui 
control intern regulat. 

 
36. a. Pentru a favoriza echitatea, coerenţa şi eficienţa acţiunii Procuraturii, Statele 

trebuie să aibă grijă: 
 
- să privilegieze o organizare ierarhică, fără ca această organizare să antreneze 

constituirea structurilor birocratice, ineficiente sau paralizante; 
 
- să definească linii directoare generale relative la punerea în aplicare a politicii penale; 
 
- să stopeze principiile şi criteriile generale ce servesc drept referinţe la deciziile în 

cazuri individuale,  pentru a evita totul ce este ilegal în procesul de luare a deciziilor. 
 

b. Această organizare, precum şi liniile directoare, principiile şi criteriile sînt decise 
de Parlament sau Guvern sau, dacă dreptul naţional consacră independenţa Procuraturii, 
de înşişi  reprezentanţii Procuraturii. 

 
c. Publicul este informat despre această organizare şi despre liniile directoare, 

principiile şi criteriile, acestea urmînd a fi  comunicate oricărui justiţiabil la o simplă 
cerere. 
 
Cooperarea internaţională 
 
37. Independent de rolul care poate fi atribuit altor organe în materie de cooperare 

juridică internaţională, contactele directe între membrii Procuraturii din diferite ţări în 
cadrul convenţiilor internaţionale în vigoare sau, în lipsa lor, în virtutea 
angajamentelor practice, trebuie să fie favorizate. 

 
38. Trebuie depuse eforturi în diferite direcţii pentru a favoriza contacte directe între 

procuraturi în cadrul cooperării juridice internaţionale, în special privind: 
 

a. difuzarea documentelor; 
 

b. stabilirea unei liste de contacte şi de adrese ce ar indica numele interlocutorilor 
competenţi din diferite parchete şi specializarea lor, domeniul lor de responsabilitate 
etc.; 

 
c. stabilirea contactelor personale şi periodice între membrii Procuraturii din diferite 

ţări, în special organizarea  reuniunilor regulate între procurorii generali; 
 

d. organizarea sesiunilor de instruire şi sensibilizare; 
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e. crearea şi dezvoltarea instituţiei magistraţilor de legătură care lucrează în ţările 
străine; 

 
f. studierea limbilor străine; 

 
g. dezvoltarea comunicaţiilor pe cale electronică; 

 
h. organizarea seminariilor de lucru cu alte State, atît în probleme de ajutor reciproc, 

cît şi în probleme de interes  comun privind criminalitatea. 
 
39. În scopul ameliorării raţionalizării şi obţinerii unei coordonări a procedurilor de ajutor 

reciproc judiciar, trebuie să fie depuse eforturi pentru: 
 

a. a promova conştientizarea necesităţii participării active a membrilor Procuraturii 
la cooperarea internaţională şi 

b. a favoriza specializarea anumitor membri ai Procuraturii în domeniul cooperării 
internaţionale. 

 
În acest scop, Statele trebuie să procedeze astfel încît Procuratura din Statul reclamant, 
dacă este împuternicită să colaboreze pe plan internaţional, să poată adresa cereri de 
ajutor judiciar direct autorităţii competente pentru executarea lor din Statul reclamat, iar 
aceasta să-i poată trimite direct elementele probante colectate. 
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