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prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor 
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REGULAMENTUL 

cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare  

a procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii  

 

I. Dispoziţii generale   

           1.1. Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a 

procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii (în continuare – Regulament) 

stabileşte temeiurile, condiţiile şi procedura de aplicare a măsurilor de încurajare a 

procurorilor, inclusiv diversitatea, modul de acordare, purtare a distincţiilor 

Procuraturii și descrierea lor heraldică. 

II. Măsurile de încurajare a procurorilor  

           2.1.  Pentru îndeplinirea impecabilă a atribuțiilor de serviciu, pentru succese 

remarcabile în activitate sau pentru anumite acțiuni pătrunse de spirit de sacrificiu, 

procurorii pot fi încurajați prin: 

            a) exprimarea unei mulțumiri; 

 b) oferirea unui cadou simbolic; 

 c) acordarea unui premiu; 

 d)  acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobate prin prezentul Regulament. 

 2.2.  Măsurile de încurajare a procurorilor și distincțiile Procuraturii se 

aplică/acordă prin Ordinul Procurorului General, la propunerea Consiliului 

Superior al Procurorilor, în baza următoarelor criterii: 

- procurorul ce urmează a fi încurajat, nu a fost supus în ultimul an 

sancțiunilor disciplinare și nu are pornite în privința sa proceduri disciplinare; 

- la evaluarea performanțelor în activitate procurorului i-au fost acordate 

calificativele ”excelent” și ”foarte bine”; 

- a obținut rezultate pozitive la investigarea/judecarea cazurilor de rezonanță 

socială sporită sau de o complexitate deosebită; 

- a promovat pozitiv imaginea instituției Procuraturii, a activității de 

procuror;  

- instituirea sau aplicarea unor procedee progresive și politici noi în 

activitatea procurorului și promovarea acestora la nivel de practici pozitive; 

- elaborarea sau punerea în aplicare în activitate a managementului eficient 

și practicarea activității calificate de mentorat.   

2.3. Dreptul de a propune aplicarea măsurilor de încurajare prevăzute în pct. 

2.1. lit. a) - c) îl au Procurorul General şi adjuncţii acestuia, procurorii - șefi ai 



subdiviziunilor Procuraturii Generale sau procurorii - șefi ai procuraturilor 

teritoriale şi specializate. 

2.4. Pentru merite deosebite în serviciu, procurorii pot fi propuși spre decorare 

cu distincții de stat. Propunerile de decorare cu distincții de stat le înaintează 

Consiliul Superior al Procurorilor.  

 

III. Distincţiile Procuraturii  

3.1. Distincţiile Procuraturii sunt:  

  a) Crucea „Pentru Merit” de clasele I şi II (Anexa nr.1);  

b  Medalia  „Pentru serviciu impecabil” de clasele I, II şi III (Anexa nr.2);  

c) Insigna de piept „Eminent al Procuraturii” (Anexa nr.3). 

d) Medalia „Veteran al Procuraturii” (Anexa nr.4); 

         3.2. Distincţiile stabilite la pct.3.1 lit.a) - c) se acordă procurorilor în semn 

de recunoştinţă şi apreciere a meritelor deosebite în activitatea de prevenire şi 
combatere a criminalităţii, asigurarea supremaţiei Legii, promovarea normelor 
etice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, exercitarea 
exemplară a atribuţiilor de serviciu. 

           3.3. Prin derogare de la pct.3.2, distincţia prevăzută în pct. 3.1. lit. a) poate fi 

acordată şi altor persoane:  

        - pentru contribuţia adusă la depistarea încălcărilor de lege; 

        - pentru demascarea şi anihilarea unor reţele criminale; 

        - pentru merite în promovarea activităţii și imaginii Procuraturii; 
- pentru vitejie si spirit de sacrificiu manifestate la apărarea drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale şi intereselor legitime ale cetăţenilor în condiţii ce 
comportă risc sporit pentru viață si sănătate; 

- pentru contribuţie meritorie la dezvoltarea colaborării dintre Procuratură şi 

organele de drept din tară, organele similare din alte ţări, societatea civilă;  
- pentru contribuţie remarcabila la integrarea Procuraturii Republicii 

Moldova în structurile internaţionale; 

3.4. La acordare se respectă consecutivitatea ierarhică a distincţiilor. Nu poate 

fi acordată o distincţie inferioară după acordarea distincţiei superioare. 

        3.5. Tipul distincţiei se stabileşte în funcţie de meritele procurorului/persoanei 

căruia urmează să i se acorde distincţia. 

        3.6. Distincţiile pot fi acordate şi post-mortem. 

        3.7. Acordarea repetată a unei şi aceeaşi distincţii nu se admite. 

IV. Statutul distincţiilor Procuraturii 

 4.1. Crucea „Pentru Merit” cuprinde 2 clase,  

a) clasa I  

b) clasa II  

          Cea mai înaltă clasă a Crucii este clasa I. 



4.2. Crucea „Pentru Merit” este distincţia supremă a Procuraturii şi se acordă 

indiferent de vechimea în muncă,  

- pentru organizarea şi dirijarea excelentă și îndelungată a activităţii; 
- pentru vitejie si spirit de sacrificiu manifestate la apărarea drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale şi intereselor legitime ale cetăţenilor în condiţii ce 
comportă risc sporit pentru viață si sănătate; 

- pentru executarea ireproşabilă a obligaţiilor de serviciu şi a celei civice, 
pentru acţiuni ce denotă spirit de iniţiativă, întreprinse în vederea prevenirii şi 
combaterii criminalităţii; 

- pentru succese importante in domeniul de activitate; 
- pentru curaj şi dârzenie manifestate in cadrul misiunilor de serviciu; 

- pentru contribuţie meritorie la dezvoltarea colaborării dintre Procuratură 
şi organele de drept din tară, organele similare din alte ţări, societatea civilă; 

- pentru contribuţie remarcabila la integrarea Republicii Moldova în 
structurile internaţionale; 

- pentru realizări in vederea perfecţionării legislației naționale, ajustarea 

acesteia la standardele europene si internaţionale. 

4.3. Crucea „Pentru Merit” clasa I,  reprezintă o cruce de Malta de 

culoare albastră, cu bordură de aur, între braţele căreia se intercalează câte un 

fascicul de cinci raze de aur, emanând din centru şi crescând în trepte din părţi 

spre mijloc; crucea are în mijloc un scut rotund purtând stema Procuraturii (în 

câmp albastru, sub o balanţă cu braţele egale de aur, o acvilă cruciată de acelaşi 

metal, cu zborul pe jumătate desfăcut, ţinând în gheara dreaptă un sul de hârtie 

sigilat, iar în cea stângă un gladium, ambele de asemenea de aur, şi purtând pe 

piept un scut cu stema istorică a Ţării Moldovei: pe roşu, un cap de bour de aur, 

cu o stea cu cinci raze între coarne şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar 

în senestra de o semilună conturnată, toate din același metal) și înconjurat de un 

inel de aur, în partea inferioară a căruia este incizată cu litere capitale de culoare 

albastră inscripţia: „Pentru Merit”. De mijlocul marginii superioare a braţului de 

sus al crucii este fixat un inel de suspensie de aur, prin care însemnul se prinde de 

baretă. 

Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul de rând al 

distincţiei: „Nr. 0000”.  

Însemnul Crucii se înscrie într-un pătrat cu latura de 30 mm.  

Panglica este din moar albastru, lată de 25 mm, având pe margini câte două, 

iar pe mijloc trei dungi verticale galbene, late de 1 mm fiecare şi separate una de 

alta şi de margine prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii şi late de 0,5 

mm.  

Panglica se îmbracă pe o bareta metalică, de formă dreptunghiulară, cu 

înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Pe bordul inferior al baretei îmbrăcate 

se aplică două rămurele de frunze de laur, în relief şi crescând din inelul baretei de 

prindere a însemnului, totul de aur. Bareta are fixat pe verso un ac de siguranţă 

pentru prinderea distincţiei de haină.  

Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.  



Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 

mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei. 

Crucea „Pentru Merit” clasa II, reprezintă o cruce de Malta de culoare 

albastră, cu bordură de argint, între braţele căreia se intercalează câte un fascicul de 

cinci raze de argint, emanând din centru şi crescând în trepte din părţi spre mijloc; 

crucea are în mijloc un scut rotund purtând stema Procuraturii (în câmp albastru, 

sub o balanţă cu braţele egale de aur, o acvilă cruciată de acelaşi metal, cu zborul 

pe jumătate desfăcut, ţinând în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în cea 

stângă un gladium, ambele de asemenea de aur, şi purtând pe piept un scut cu 

stema istorică a Ţării Moldovei: pe roşu, un cap de bour de aur, cu o stea cu cinci 

raze între coarne şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o 

semilună conturnată, toate de acelaşi metal) şi înconjurat de un inel de argint, în 

partea inferioară a căruia este incizată cu litere capitale de culoare albastră 

inscripţia: „Pentru Merit”. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al 

crucii este fixat un inel de suspensie de argint, prin care însemnul se prinde de 

baretă. 

Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul de rând al 

distincţiei: „Nr. 0000”.  

Însemnul Crucii se înscrie într-un pătrat cu latura de 30 mm.  

Panglica este din moar albastru, lată de 25 mm, având pe margini câte două, 

iar pe mijloc trei dungi verticale albe, late de 1 mm fiecare şi separate una de alta şi 

de margine prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii şi late de 0,5 mm.  

Panglica se îmbracă pe o bareta metalică, de formă dreptunghiulară, cu 

înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Pe bordul inferior al baretei îmbrăcate 

se aplică două rămurele de frunze de laur, în relief şi crescând din inelul baretei de 

prindere a însemnului, totul de argint. Bareta are fixat pe verso un ac de siguranţă 

pentru prinderea distincţiei de haină.  

Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.  

Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 

mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei. 

4.4. Medalia  „Pentru serviciu impecabil” cuprinde 3 clase:  

 a) clasa I - pentru vechimea în serviciu de cel puţin 20 ani;  

 b) clasa II - pentru vechimea în serviciu de cel puţin 15 ani; 

 c) clasa III – pentru vechimea în serviciu de cel puţin 10 ani. 

         Cea mai înaltă clasă a Medaliei este clasa I. 

4.5. Cu Medalia „Pentru serviciu impecabil” pot fi decoraţi procurorii în 

exerciţiu care s-au manifestat prin: 

 - organizarea şi dirijarea excelentă a activităţii; 

 - executarea exemplară a atribuţiilor de serviciu;  

 - activitate ireproşabilă în organele Procuraturii;  

 - îndeplinirea unor sarcini de importanţă şi dificultate deosebită;  

 - aport considerabil la consolidarea legalităţii.  



4.6. Medalia „Pentru serviciu impecabil” clasa I, reprezintă o cruce Rupert 

(cruce lobată cu extremitățile brațelor rotunjite convex) de aur, având în mijloc un 

scut rectangular cu vârful rotunjit purtând stema Procuraturii (în câmp albastru, sub 

o balanţă cu braţele egale de aur, o acvilă cruciată de acelaşi metal, cu zborul pe 

jumătate desfăcut, ţinând în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în cea stângă 

un gladium, ambele de asemenea de aur, şi purtând pe piept un scut cu stema 

istorică a Ţării Moldovei: pe roşu, un cap de bour de aur, cu o stea cu cinci raze 

între coarne şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o 

semilună conturnată, toate de același metal). De mijlocul marginii superioare a 

braţului de sus al crucii este fixat un inel de suspensie de aur, prin care însemnul se 

prinde de baretă. 

Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul de rând al 

distincţiei: „Nr. 0000”.  

Însemnul medaliei se înscrie într-un cerc cu diametrul de 30 mm.  

Panglica este din moar albastru, lată de 25 mm, având pe marginea stângă o 

dungă verticală albă, lată de 1 mm şi depărtată de margine cu 1 mm.  

Panglica se îmbracă pe o bareta metalică, de formă dreptunghiulară, cu 

înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta are fixat pe verso un ac de 

siguranţă pentru prinderea distincţiei de haină.  

Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.  

Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 

mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei. 

4.7. Medalia „Pentru serviciu impecabil” clasa II, reprezintă o cruce 

Rupert (cruce lobată cu extremitățile brațelor rotunjite convex) de argint, având în 

mijloc un scut rectangular cu vârful rotunjit purtând stema Procuraturii (în câmp 

albastru, sub o balanţă cu braţele egale de aur, o acvilă cruciată de acelaşi metal, cu 

zborul pe jumătate desfăcut, ţinând în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în 

cea stângă un gladium, ambele de asemenea de aur, şi purtând pe piept un scut cu 

stema istorică a Ţării Moldovei: pe roşu, un cap de bour de aur, cu o stea cu cinci 

raze între coarne şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o 

semilună conturată, toate de acelaşi metal). De mijlocul marginii superioare a 

braţului de sus al crucii este fixat un inel de suspensie de argint, prin care însemnul 

se prinde de baretă. 

Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul de rând al 

distincţiei: „Nr. 0000”.  

Însemnul medaliei se înscrie într-un cerc cu diametrul de 30 mm.  

Panglica este din moar albastru, lată de 25 mm, având pe marginea stângă 

două dungi verticale albe, fiecare lată de 1 mm, separate una de alta şi de margine 

prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii şi late de 1 mm.  

Panglica se îmbracă pe o bareta metalică, de formă dreptunghiulară, cu 

înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta are fixat pe verso un ac de 

siguranţă pentru prinderea distincţiei de haină.  

Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.  



Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 

mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei. 

4.8. Medalia „Pentru serviciu impecabil” clasa III, reprezintă o cruce 

Rupert (cruce lobată cu extremitățile brațelor rotunjite convex) de bronz, având în 

mijloc un scut rectangular cu vârful rotunjit purtând stema Procuraturii (în câmp 

albastru, sub o balanţă cu braţele egale de aur, o acvilă cruciată de acelaşi metal, cu 

zborul pe jumătate desfăcut, ţinând în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în 

cea stângă un gladium, ambele de asemenea de aur, şi purtând pe piept un scut cu 

stema istorică a Ţării Moldovei: pe roşu, un cap de bour de aur, cu o stea cu cinci 

raze între coarne şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o 

semilună conturată, toate de acelaşi metal). De mijlocul marginii superioare a 

braţului de sus al crucii este fixat un inel de suspensie de bronz, prin care însemnul 

se prinde de baretă. 

Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul de rând al 

distincţiei: „Nr. 0000”.  

Însemnul medaliei se înscrie într-un cerc cu diametrul de 30 mm.  

Panglica este din moar albastru, lată de 25 mm, având pe marginea stângă 

trei dungi verticale albe, fiecare lată de 1 mm, separate una de alta şi de margine 

prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii şi late de 1 mm.  

Panglica se îmbracă pe o bareta metalică, de formă dreptunghiulară, cu 

înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta are fixat pe verso un ac de 

siguranţă pentru prinderea distincţiei de haină.  

Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.  

Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 

mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei. 

      4.9. Insigna de piept „Eminent al Procuraturii” se acordă colaboratorilor 

Procuraturii care au o vechime în muncă de cel puţin 5 ani: 

    - pentru organizarea şi dirijarea excelentă a activităţii; 

    - pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu; 

     - pentru merite deosebite în activitatea de prevenire şi combatere a 

criminalităţii; 

    - pentru consolidarea capacităţilor Procuraturii; 

    - pentru colaborare internaţională în materie de drept; 

    - pentru asigurarea transparenţei; 

    - pentru realizări in vederea perfecţionării legislaţiei naţionale, ajustarea 

acestea la standardele europene si internaţionale. 

4.10. Insigna de piept „Eminent al Procuraturii” reprezintă o insignă de piept 

de forma unei stele-cruci, de argint, cu braţele egale, înscrise într-un pătrat 

imaginar cu laturile uşor convexe şi aşezat pe colţ; steaua-cruce este compusă din 

44 de raze nedespărţite între ele, cu vârfurile ascuţite şi cele patru raze-braţe ale 

crucii mai late; peste steaua-cruce broşează sus o balanţă cu braţele egale de aur, 

iar sub balanţă o acvilă cruciată de acelaşi metal, cu zborul pe jumătate desfăcut, 

ţinând în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în cea stângă un gladium, 

ambele de asemenea de aur, şi purtând pe piept un scut cu stema istorică a Ţării 



Moldovei: pe roşu, un cap de bour de aur, cu o stea cu cinci raze între coarne şi 

flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o semilună conturată, 

toate de acelaşi metal. 

Reversul insignei este plat, are gravat în incizie numărul de rând al distincţiei: 

„Nr. 0000” şi este prevăzut cu un dispozitiv de prindere de haină. 

Înălţimea şi lăţimea insignei sunt de 32 mm. 

      4.11. Persoanele care anterior au fost decorate cu insigna „Lucrător de onoare 

al Procuraturii” pot solicita schimbarea distincţiei cu Insigna de piept „Eminent al 

Procuraturii” cu legitimaţia de rigoare.  

 

4.12.  Medalia „Veteran al Procuraturii” se acordă, în semn de recunoştinţă 

faţă de meritele obţinute în timpul serviciului în organele Procuraturii, persoanelor 

care au atins vârsta de pensionare și au avut o vechime de cel puțin 15 ani în 

funcția de procuror. 

4.13. Medalia „Veteran al Procuraturii” reprezintă o cruce Ruppert (cruce 

lobată cu extremităţile braţelor rotunjite convex) de aur, aşezată pe o cunună de 

stejar, de asemenea de aur, şi având în mijloc un scut rectangular cu vârful rotunjit 

purtând stema Procuraturii (în câmp albastru, sub o balanţă cu braţele egale de aur, 

o acvilă cruciată de acelaşi metal, cu zborul pe jumătate desfăcut, ţinând în gheara 

dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în cea stângă un gladium, ambele de asemenea 

de aur, şi purtând pe piept un scut cu stema istorică a Ţării Moldovei: pe roşu, un 

cap de bour de aur, cu o stea cu cinci raze între coarne şi flancat jos în dextra de o 

roză heraldică, iar în senestra de o semilună conturată, toate de acelaşi metal). De 

mijlocul marginii superioare a braţului de sus al crucii este fixat un inel de 

suspensie de aur, prin care însemnul se prinde de baretă. 

Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul de rând al 

distincţiei: „Nr. 0000”.  

Însemnul medaliei se înscrie într-un cerc cu diametrul de 30 mm.  

Panglica este din moar albastru, lată de 25 mm, având pe marginea stângă o 

dungă verticală albă, lată de 1 mm şi depărtată de margine cu 1 mm.  

Panglica se îmbracă pe o bareta metalică, de formă dreptunghiulară, cu 

înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Peste panglica îmbrăcată pe baretă se 

aplică o crenguţă de stejar de argint, aşezată în bară. Bareta are fixat pe verso un ac 

de siguranţă pentru prinderea distincţiei de haină.  

Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.  

Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 

mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei şi având aplicată 

broşând peste panglică o crenguţă de stejar de argint, aşezată în bară. 

 

V. Temeiurile, condiţiile şi ordinea de acordare  

a distincțiilor Procuraturii   

5.1. Dreptul de a propune acordarea distincţiilor Procuraturii îl au Procurorul 

General şi adjuncţii acestuia. Procurorii - șefi ai subdiviziunilor Procuraturii 

Generale sau procurorii-șefi ai procuraturilor teritoriale şi specializate pot propune 



acordarea distincţiilor doar după consultarea cu efectivul din subordine. Medalia 

„Veteran al Procuraturii” poate fi acordată și la propunerea Asociației veteranilor 

Procuraturii Republicii Moldova. 

        5.2. Nu pot fi propuşi pentru decorare colaboratorii: 

a) care anterior au fost decoraţi cu o astfel de distincţie; 

b) care în ultimii 5 ani au fost sancționați disciplinar; 

c) care au fost condamnaţi printr-o sentinţă definitivă pentru infracţiuni 

săvârșite cu intenţie; 

d) care nu se bucură de o reputaţie bună în colectiv sau în societate; 

e) care din alte motive întemeiate nu merită a fi decoraţi cu distincţii. 

         5.3. Raportul cu propunerea de decorare se prezintă Consiliului Superior al 

Procurorilor. În baza hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor, Procurorul 

General va emite ordinul de încurajare.  

       5.4. Distincţiile se înmânează de către Procurorul General, în prezența 

membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, într-o atmosferă solemnă.  

        5.5. În cazul decesului lucrătorului decorat, distincţia va fi înmânată familiei. 

                  

VI. Condiţii privind portul, păstrarea şi  evidenţa eliberării 

distincţiilor Procuraturii 

       6.1. Distincţiile Procuraturii se poartă: 

pe partea stângă - Crucea „Pentru Merit”;  

pe partea stângă - Medalia  „Pentru serviciu impecabil”;  

pe partea dreaptă - Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”; 

pe partea stângă - Medalia „Veteran al Procuraturii”. 

 Distincţiile se amplasează cu 25-30 cm mai sus de talie de la dreapta spre 

stânga în conformitate cu prioritatea lor. Distincţiile de stat au prioritate faţă de 

cele instituţionale. 

  Se interzice purtarea distincţiilor pe hainele de sport, vestimentaţia de 

vacanţă, etc.  

6.2. Persoana căreia i-a fost înmânată o distincţie a Procuraturii este obligată 

să o păstreze cu grijă. Eliberarea duplicatului distincţiei de regulă nu se admite. 

6.3. Poate fi eliberat duplicat doar ca excepţie, în cazul deteriorării sau 

pierderii acesteia din motive neimputabile (calamităţi naturale, acţiuni intenţionate 

a altor persoane care nu puteau fi evitate). 

6.4. Fiecare caz de decorare se consemnează în Registrul de evidenţă a 

procurorilor decoraţi cu înmânarea brevetului. Registrul de evidenţă a procurorilor 

decoraţi se ține de Secția resurse umane a Procuraturii Generale. 

    VII. Dispoziţii finale și tranzitorii 

 7.1. Distincțiile Procuraturii acordate procurorilor anterior intrării în vigoare 

a prezentului Regulament își păstrează valoarea și valabilitatea. 
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