INFORMATIE
privind activitatea de examinare a interpelărilor şi petiţiilor
de către Centrul National Anticoruptie pe parcursul anului 2016
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Pe parcursul anului 2016, pe adresa Centrului National Anticorupţie au
parvenit:
9111 de solicitări şi interpelări,
1445 de adresări ale cetăţenilor,
1660 petiţii,
70 faxograme.
În rezultatul examinării, au fost perfectate şi remise de către colaboratorii
CNA 16981 de documente de ieşire.
În anul 2016, de către ofiţerii CNA au fost pornite 236 cauze penale în baza
demersurilor şi a petiţiilor.
Analiza petiţiilor şi apelurilor la Linia naţională anticorupţie (0-800-55555)
denotă că, în majoritatea cazurilor, cetăţenii şi-au exprimat încrederea în CNA în
calitate de instituţie capabilă să combată corupţia şi spălarea de bani, au consemnat
necesitatea existenţei, consolidării şi dezvoltării capacităţilor CNA. Scopul CNA
fiind, prevenirea şi combaterea corupţiei, prin reacţionarea promptă la sesizările
cetăţenilor cu privire la infracţiunile de corupţie, oferirea consultaţiilor necesare şi
acordarea informaţiilor.
Actualmente, linia fierbinte funcţionează 24 din 24 ore, iar toate apelurile
cetăţenilor sunt înregistrate de către Direcţia generală securitate a CNA în
Registrul de primire a informaţiei la linia nationala anticorupţie.
Pe parcursul anului 2016, Secţia de gardă a Direcţiei generale securitate a
CNA a recepţionat 2028 de apeluri ale cetăţenilor la telefonul de încredere.
În perioada de referinţă, conform registrelor de evidenţă ţinute de Secţia de
gardă a D.G.S. a CNA, şefii şi colaboratorii Centrului au primit în audienţă 16292
de cetăţeni.

În majoritatea cazurilor, petiţionarii înaintează plângerile asupra abuzurilor şi
acţiunilor ilegale ale poliţiştilor, avocaţilor, procurorilor, judecătorilor, executorilor
judecătoreşti, angajaţilor primăriilor, instituţiilor şi organizaţiilor care prestează
servicii publice sau sociale populaţiei, în special din domeniile construcţiilor,
transportului, telefoniei mobile, energeticii, alimentaţiei, serviciilor comunale,
bancare.
Printre faptele cel mai des invocate de către petiţionari au fost:
 încălcarea legislaţiei de către factorii de decizie din cadrul organelor
administraţiei publice locale din raioanele ţării, în special în partea ce ţine de
administrarea loturilor de teren cu încălcarea legii şi construcţiilor neautorizate;
 gestionarea ilegală, utilizarea contrar destinaţiei sau delapidarea mijloacelor
publice de către factorii de decizie din cadrul instituţiilor şi organizaţiilor;
 încălcarea drepturilor cetăţenilor de către colaboratorii inspectoratelor de
poliţie raionale la examinarea cererilor şi plângerilor;
 comiterea acţiunilor ilegale şi emiterea ordonanţelor neîntemeiate de către
procurorii din cadrul procuraturilor raionale la efectuarea urmăririi penale şi
examinarea plângerilor cetăţenilor;
 încălcarea de către judecători a drepturilor cetăţenilor şi a normelor
procedurale stabilite, la examinarea cererilor în instanţele de judecată;
 dezacordul cu rezultatele examinării cererilor, plângerilor şi petiţiilor de
către autorităţile publice centrale şi locale.
De la organele ierarhic superioare au parvenit 721 de indicaţii şi însărcinări.
În total, în anul 2016, în Cancelaria CNA au fost înregistrate 37062 de documente
şi materiale, care au fost examinate de colaboratorii Centrului.

