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NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul Legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale 

 
1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii proiectului  
Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de Parlamentul 
Republicii Moldova prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014, prevede necesitatea întreprinderii  unor 
importante reforme interne, inclusiv, prin asigurarea eficacităţii în lupta împotriva corupţiei, îndeosebi 
în vederea îmbunătăţirii cooperării internaţionale privind combaterea corupţiei, precum şi a asigurării 
unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaţionale relevante, cum ar fi Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei din 2003 (art.4 lit.e) din Acord). Articolul 16 al 
tratatului enunţat stabileşte că Părţile vor coopera în prevenirea şi combaterea criminalităţii 
organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale, în special în partea ce ţine de corupţia activă şi cea 
pasivă, atît în sectorul privat, cît şi în cel public, inclusiv abuzul de funcţii şi traficul de influenţă. 
Articolul 18 al aceluiaşi Acord stabileşte că ”părţile cooperează pentru a preveni utilizarea 
sistemelor lor financiare şi a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din 
activităţi infracţionale, precum şi în scopul finanţării terorismului. Această cooperare cuprinde şi 
recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obţinute din infracţiuni. (2) 
Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informaţii utile în cadrul 
legislaţiilor respective ale părţilor şi adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de 
bani şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale relevante 
care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul 
spălării de bani (FATF). 
Subsecvent angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de asociere, Programul de guvernare 
2016-2018 a definit combaterea corupţiei ca una din priorităţile fundamentale, parte intrinsecă a căreia 
este combaterea îmbogăţirii ilicite şi confiscarea produselor infracţiunilor de corupţie şi conexe. 
Pentru valorificarea acestei priorităţi, programul de guvernare a statuat necesitatea întreprinderii 
următoarelor măsuri: ” 

a) perfecţionarea cadrului legislativ necesar pentru organizarea activităţii de investigare 
financiară, depistare, urmărire şi conservare a bunurilor provenite din infracţiuni pentru 
asigurarea confiscării acestora, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin 
infracţiuni, în special prin infracţiuni de corupţie şi conexe, în urma analizei internaţionale 
specializate a cadrului juridic şi a practicilor Republicii Moldova.  

b) stabilirea instituţiei cu competenţe de identificare, recuperare şi administrare a bunurilor 
provenite din activităţi infracţionale şi aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau peste 
hotarele ei.” 

Necesitatea acestei legi este motivată de faptul că în Republica Moldova, deşi există un şir de instituţii 
abilitate cu competenţe de identificare, urmărire, recuperare şi administrare a bunurilor provenite din 
infracţiuni1, totuşi, activitatea acestora este disparată, nu există o coordonare şi o comunicare coerentă 
între ele. De asemenea, în prezent, nu acţionează nici o instituţie-cheie care ar asigura de o manieră 
adecvată investigaţiile financiare, ceea ce reduce substanţial din eforturile şi eficienţa întregului lanţ al 
instituţiilor abilitate să combată criminalitatea financiară şi recuperarea bunurilor provenite din 
infracţiuni.  

                                                           
1 Organele de investigare şi urmărire penală, procuratura, instanţele judecătoreşti, inspectoratul fiscal etc. 
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Trebuie să notăm că necesitatea derulării investigaţiilor financiare şi existenţei unei autorităţi 
înzestrate cu competenţe distincte derivă şi din instrumentele internaţionale împotriva corupţiei şi 
criminalităţii organizate ratificate de Republica Moldova2. Prin esenţa sa, investigaţiile financiare 
reprezintă un instrument important, pro activ, în efectuarea urmăririi penale, în special în cauzele de 
corupţie şi spălare a banilor, care presupune colectarea, colaţionarea şi analizarea tuturor informaţiilor 
disponibile în  vederea  urmăririi  bunurilor  şi  instrumentelor  obţinute  sau  folosite  la săvîrşirea de 
infracţiuni şi confiscarea acestora.  Astfel de investigaţii au o arie de acoperire largă şi constau în 
cercetări directe (verificarea  unor  dosare,  identificarea  faptelor,  percheziţii,  supraveghere), precum  
şi  în  utilizarea  unor  metode  indirecte  (ordine  de  obţinere  a  unor documente, audieri, expertize). 
Necesitatea stabilirii unor norme referitoare la procedura şi instituţiile implicate în procesul de 
recuperare, administrare şi valorificare a bunurilor provenite din infracţiuni, precum şi a creării unei 
instituţii responsabile de acest domeniu, este condiţionată şi de punerea în aplicare a prevederilor 
cap.V al Convenţiei ONU împotriva corupţiei, Republica Moldova fiind momentan în proces de 
evaluare, anume la acest capitol. Notăm că rezultatele evaluării ONU vor servi ca reper şi vor fi 
preluate şi în evaluările desfăşurate de organismele europene (GRECO, UE).  
În concluziile operaţionale privind cooperarea dintre RM-UE din iulie 2016, de asemenea este 
menţionată necesitatea ”asigurării funcţionării agenţiei responsabile de recuperarea şi administrarea 
bunurilor provenite din infracţiuni, în baza celor mai bune practici din UE”.  
Trebuie notat că elaborarea proiectului legii a fost precedată de realizarea unui Studiu analitic cu 
privire la mecanismele de recuperare şi confiscare  a activelor în Republica Moldova. Studiul a fost 
elaborat de Centrul Internaţional de Recuperare a Activelor din cadrul Institutului de Guvernanţă din 
BASEL (autor: Pedro Gomez, specialist superior în domeniul recuperării activelor) la solicitarea 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul proiectului ”Consolidarea 
capacităţilor Centrului Naţional Anticorupţie de exercitare a funcţiilor de prevenire şi analiză a 
corupţiei”, finanţat de către Ministerul Afacerilor Externe a Norvegiei. Din recomandările Studiului s-
a reţinut necesitatea:  

 înfiinţării unui oficiu de recuperare a activelor,   stabilirii unei politici de recuperare a activelor;   creşterii schimbului activ de informaţii între părţile interesate la nivelul întregului sistem;   cunoaşterii şi aplicării tehnicilor de investigaţii financiare;  delimitarea responsabilităţilor pentru identificarea, recuperarea, dar şi gestionarea reală a 
bunurilor infracţionale, supuse sechestrului etc. 

Majoritatea recomandărilor acestui Studiu au fost luate în considerare şi reflectate în textul 
prezentului proiect de lege şi a proiectului de modificare a legislaţiei conexe (Legea CNA, CPP şi 
Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală), care urmează a fi dezbătute şi examinate la 
pachet, pentru a oferi abordarea comprehensivă şi multidimensională necesară. 
În lumina celor enunţate, promovarea şi adoptarea proiectului respectiv reprezintă o prioritate 
incontestabilă pentru Republica Moldova. 
2.  Scopul şi obiectivele proiectului 
Scopul proiectului legii este:  dezvoltarea capacităţilor şi instrumentelor necesare recuperării 

                                                           
2 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 
etc.  
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bunurilor infracţionale, în special în legătură cu infracţiunile de corupţie şi spălare a banilor, prin 
instituirea   Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale (în continuare – ARBI) şi crearea cadrului 
legal necesar pentru urmărirea, acumularea probelor cu ajutorul investigaţiilor financiare paralele, a 
cooperării interdepartamentale şi a asistenţei juridice internaţionale, precum şi pentru 
indisponibilizarea, evaluarea, administrarea şi întoarcerea bunurilor infracţionale. 
 
Obiectivele proiectului legii vizează:  crearea instituţiei responsabile de administrarea domeniului;   facilitarea urmăririi şi identificării bunurilor în privinţa cărora există bănuieli rezonabile că ar 
proveni din infracţiuni;  instituirea reglementărilor referitoare la investigaţiile financiare paralele;  stabilirea procedurilor specifice de indisponibilizare temporară a bunurilor infracţionale, 
identificate în cursul investigaţiilor financiare;  stabilirea procedurii de administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate, precum şi a 
modului de evidenţă şi valorificare a acestora;  reglementarea procesului de cooperare internaţională. 
3. Descrierea proiectului şi elementelor novatorii 
Prin esenţa sa proiectul legii reprezintă deja un element novatoriu, deoarece îşi propune să compileze 
şi să ordoneze în cadrul unei legi unitare prevederile din domeniu, care în prezent sînt dispersate în 
mai multe acte normative şi nu oferă claritatea, consecutivitatea, coerenţa şi previzibilitatea necesară. 
Elementele noi principale, care nu se regăsesc în cadrul normativ actual, sînt legate de: 

 instituirea ARBI şi reglementarea statutului acestuia (art.4 – 9 din capitolul II al 
proiectului) şi 

 stabilirea normelor-cadru care vor fi dezvoltate în cadrul conex (Codul de procedură 
penală, Codul penal şi Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie) privind 
procesul recuperării bunurilor infracţionale, investigaţiile financiare paralele, precum şi a 
modului de cooperare cu instituţiile altor state abilitate cu competenţe de recuperare a 
bunurilor provenite din activităţi infracţionale (art.9-15 din proiectul legii). 

Notăm în acest sens, că Republica Moldova nu este un pioner în instituirea unor asemenea norme şi 
instituţii, dar, mai degrabă, este restanţieră. În majoritatea ţărilor din spaţiul european există deja 
instituţii abilitate cu competenţe similare propuse pentru ARBI (România, Portugalia, Spania, Olanda, 
Franţa, Ungaria, Serbia etc.) 
Crearea ARBI este în linie cu prevederile legislaţiei UE. Menţionăm că în temeiul deciziilor 
Consiliului UE, toate ţările-membre trebuie să instituie Oficiii de recuperare a activelor provenite din 
infracţiuni. În special, este vorba de art.1 (1) din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului UE din 6 
decembrie 20073 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în 
domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri 

                                                           
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0845  
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având legătură cu infracţiunile (JO L 332, 18.12.2007, pp. 103-105).  
Din 2011 şi pînă în prezent, potrivit rapoartelor ţărilor-membre transmise Secretariatului General al 
Consiliului şi Comisiei, 21 de state membre4 au indicat că Decizia 2007/845/JAI a Consiliului este 
transpusă în legislaţia lor naţională.  
Proiectul de lege se propune a avea caracter de lege organică, deoarece conţine prevederi privitoare la 
drepturile şi libertăţile persoanei, activitatea şi interacţiunea dintre organele de investigare şi urmărire 
penală, instanţele judecătoreşti etc. Structural, proiectul de lege este constituit din trei capitole, după 
cum urmează.  
 

Capitolul I. Dispoziţii generale,  
conţine reglementări privind: scopul legii şi domeniul de aplicare a acesteia, cadrul juridic şi noţiunile 
principale. 

a) Astfel, domeniul de aplicare a legii îl reprezintă bunurile infracţionale aflate pe teritoriul 
Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei, în cazul infracţiunilor săvîrşite direct sau 
indirect de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi, rezidenţi sau 
nerezidenţi ai Republicii Moldova. Potrivit legii este prevăzut că bunurile infracţionale trebuie 
să rezulte din infracţiuni săvîrşite cu intenţie, dintre care cel puţin una este prevăzută la 
următoarele articole din Codul penal: 

 1812 (Finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, 
încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau 
ale fondurilor electorale);  

 239-240 (Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor                           
sau regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare;  Gestiunea 
defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societăţii de investiţii, a societăţii de 
asigurări; Obstrucţionarea supravegherii bancare; Utilizarea contrar destinaţiei a 
mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe);  

 2421- 2422 (Manipularea unui eveniment; Pariurile aranjate); 
 243 (Spălarea banilor), 279 (Finanţarea terorismului); 
 324-3351 (infracţiunile contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică şi 

infracţiunile de corupţie în sectorul privat); 
 3521 (Falsul în declaraţii) şi în cazul  
 infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu, prevăzute la art.190 

(Escrocheria) şi 191 (Delapidarea averii străine) din Codul penal. 
b) prevederile legii se vor aplica şi în cazurile în care există circumstanţe care înlătură 

răspunderea penală a persoanei, atunci cînd există bănuiala că faptele săvîrşite au cauzat 
prejudicii patrimoniului public în proporţii mari sau în proporţii deosebit de mari. 

c) Subiecţii cărora se adresează legea sunt: părţile civilmente responsabile, beneficiarii efectivi şi 
persoanele care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, indiferent de forma participaţiei, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei penale. 

                                                           
4 Este vorba de următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxembourg, Olanda, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia, Regatul Unit, 
Malta, Portugalia şi România. 
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d) Proiectul legii va fi complementat şi prin prevederile Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu 
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legii nr.333-XVI din 10 noiembrie 2006 cu privire la 
statutul ofiţerului de urmărire penală, în special în partea ce ţine de statutul persoanelor 
încadrate în cadrul ARBI (modul de selectare şi angajare a acestora, interdicţiile şi 
incompatibilităţile impuse, garanţiile de independenţă, procedurile de sancţionare a abaterilor 
etc.) şi modul de exercitare a atribuţiilor. La fel, prezentul proiect de lege va putea fi pus în 
aplicare doar în conexiune strînsă cu prevederile Codului penal, precum şi a Codului de 
procedură penală.  

 
Capitolul II.  Agenţia recuperării bunurilor infracţionale  

Capitolul reglementează statutul instituţiei specializate şi responsabile de recuperarea, administrarea şi 
valorificarea bunurilor infracţionale: ARBI – un organ de urmărire penală cu statut de subdiviziune 
autonomă în cadrul CNA. Se stabileşte că garanţiile de independenţă, precum şi condiţiile înaintate 
faţă de colaboratorii CNA, inclusiv interdicţii, incompatibilităţii, procedurile de verificare a integrităţii 
se vor aplica şi angajaţilor ARBI. 
ARBI va beneficia de un buget separat asigurat de CNA, necesar pentru activitatea lui eficientă şi 
participarea ARBI în cadrul reţelelor internaţionale de profil.   
Privitor la plasarea ARBI ca subdiviziune independentă a CNA considerăm necesar să facem următoarele precizări. Una dintre principalele provocări cu care se confruntă oficiile de recuperare a 
creanţelor este accesul lor la informaţii. În raportul Comisiei Parlamentului European şi Consiliului 
UE (COM (2011) 176)5 cu privire la cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele 
membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor  provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a 
altor bunuri având legătură cu infracţiunile a fost indicat faptul că majoritatea oficiilor nu au acces la 
bazele de date relevante care să le permită să îşi îndeplinească misiunea lor cît mai eficient. De 
asemenea, s-a menţionat că ”una din cele mai mari provocări cu care se confruntă oficiile de 
recuperare a creanţelor este accesul la informaţii financiare (în special la informaţiile privind 
conturile bancare)".6 
În atare condiţii trebuie să se ia în calcul că CNA are deja acces la toate bazele de date disponibile în 
Moldova şi deja are în subordinea sa Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor. Prin urmare, 
plasarea ARBI ca subdiviziune independentă a CNA este de natură să elimine din start orice provocări 
legate de accesul la informaţii pentru ca acesta să îşi desfăşoare activităţile de o manieră eficientă. 
Atribuţiile de bază ale ARBI se vor concentra pe: 

a) efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor verbale de consemnare 
a rezultatelor acestora, în condiţiile Codului de procedură penală; 

b) evaluarea şi administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate; 
c) ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate şi confiscate, inclusiv 

în baza solicitărilor din partea autorităţilor similare de peste hotare; 
d) negocierea repatrierii valorii bunurilor infracţionale; 
e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţi competente de peste hotare; 
f) colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de legea ARBI; 
g) elaborarea documentelor de politici naţionale în domeniul recuperării bunurilor 

                                                           
5 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf  
6 ibidem, pagina 8. 
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infracţionale şi coordonarea activităţii autorităţilor naţionale responsabile de implementarea lor. 
Trebuie să notăm că o obligaţie fundamentală a ARBI (art.6) va fi elaborarea şi adoptarea de 
regulamente, ghiduri, metodologii în vederea asigurării punerii în aplicare a prevederilor privind 
recuperarea bunurilor provenite de infracţiuni, ceea ce presupune, implicit, desfăşurarea instruirilor 
pentru alte organe de urmărire penală în domeniul identificării, urmăririi şi recuperării bunurilor 
provenite din infracţiuni.  
Şeful ARBI va fi selectat în baza unui concurs public desfăşurat de CNA şi urmează a fi numit în 
funcţie în baza deciziei Colegiului CNA. 
Organizarea internă a ARBI va trebui să răspundă condiţiilor, potrivit cărora trebuie să includă  
subdiviziuni responsabile de analitică şi cooperare internaţională, de investigaţii financiare paralele, 
de evidenţă a bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate, de politici în domeniul recuperării 
bunurilor infracţionale şi de coordonare interdepartamentală. În cadrul ARBI vor activa ofiţeri de 
urmărire penală, experţi şi specialişti în domeniile contabilitate şi audit, ofiţeri de investigaţii speciale, 
precum şi specialişti în alte domenii necesare în vederea realizării atribuţiilor Agenţiei.  
Art.9 din proiect prevede cadrul general de conlucrare a ARBI cu alte organe de urmărire penală, fiind 
prevăzută posibilitatea delegării pe lîngă Agenţie a ofiţerilor de legătură din cadrul altor organe de 
urmărire penală. 
Art.10 din proiect reglementează aspectele-cadru privind competenţa ARBI în domeniul efectuării 
investigaţiilor financiare paralele, competenţele respective fiind detaliate în Codul de procedură 
penală (a se vedea p.1 şi p.5 din art.I al proiectului Legii de modificare a actelor legislative conexe). 
Vom nota doar că investigaţiile financiare reprezintă un instrument important, pro activ, în efectuarea 
urmăririi penale, în special în cauzele de corupţie şi spălare a banilor, care presupune colectarea, 
colaţionarea şi analizarea tuturor informaţiilor disponibile în  vederea  urmăririi  bunurilor  şi  
instrumentelor  obţinute  sau  folosite  la săvîrşirea de infracţiuni şi confiscarea acestora.  Astfel de 
investigaţii au o arie de acoperire largă şi constau în cercetări directe (verificarea  unor  dosare,  
identificarea  faptelor,  percheziţii,  supraveghere), precum  şi  în  utilizarea  unor  metode  indirecte  
(ordine  de  obţinere  a  unor documente, audieri, expertize). 
Procedura de indisponibilizare. Articolul 11 descrie procedura indisponibilizării şi instituţiile 
implicate în acest proces. Astfel, potrivit legii se stabileşte că bunurile infracţionale identificate pot fi 
indisponibilizate fie: 

 prin aplicarea sechestrului de către instanţa de judecată în condiţiile CPP, fie  
 prin îngheţare, în baza ordinului ARBI.  

Vom menţiona că îngheţarea se va dispune de ARBI în baza solicitării autorităţilor similare de peste 
hotare, precum şi în cazul existenţei riscului ca sechestrarea ulterioară a bunurilor infracţionale să fie 
împiedicată sau zădărnicită şi va putea fi aplicată doar pe un termen care nu poate depăşi 15 zile. 
Legea stabileşte expres condiţiile de formă şi conţinut ale ordinului ARBI de îngheţare a bunurilor 
infracţionale. De asemenea este stabilită obligaţia pentru proprietarii, posesorii şi beneficiarii efectivi 
ai bunurilor infracţionale, alte persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, implicate în 
operaţiunile şi tranzacţiile obiectul cărora sînt bunurile infracţionale de a suspenda orice operaţiuni şi 
tranzacţii cu privire la bunurile respective sau participarea în orice formă la acestea.  Ordinul ARBI 
de îngheţare a bunurilor infracţionale, se va comunica persoanelor vizate în decizie imediat, dar nu 
mai tîrziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă telefonică sau telegrafică, ori prin 
mijloace electronice. Ordinul va putea fi contestat în instanţa de judecată de contencios administrativ, 
fără respectarea procedurii prealabile.  
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Administrarea şi evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate. Potrivit art.12 şi 
13  este detaliat expres în ce constă administrarea şi evidenţa bunurilor şi anume: evaluarea bunurilor, 
administrarea  şi, după caz, valorificarea acestora.  Subiectul responsabil de desfăşurarea acestei 
activităţi va fi ARBI. Reglementările aplicabile vor fi prevederile CPP, precum şi normele unui 
Regulament care trebuie elaborat şi aprobat de Guvern.  Proiectul prevede reguli de transparenţă 
privind procesul de valorificare a bunurilor, rezultatele valorificării urmînd a fi plasate pe pagina web 
a CNA. Pentru a asigura administrarea eficientă a bunurilor, ARBI este în drept să atragă persoane 
fizice sau juridice cu competenţe specifice în domeniu.   
ARBI va asigura ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale 
indisponibilizate pe care le administrează, precum şi a bunurilor în privinţa cărora a fost dispusă 
confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în 
acest sens. 
Cooperarea internaţională. O parte importantă a activităţii ARBI se va concentra pe asigurarea 
cooperării internaţionale în domeniu.  Art.14 al proiectului stabileşte competenţa ARBI de a expedia, 
recepţiona şi realiza schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile 
similare de peste hotare şi/sau autorităţile internaţionale din domeniul recuperării activelor 
infracţionale, indiferent de statutul acestora. ARBI va fi abilitat cu competenţa de a negocia valoarea 
bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, către alte state, avînd în vedere 
contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea 
probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate sau 
confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale cu 
autorităţile similare de peste hotare. 
 
Din perspectiva asigurării eficienţei activităţii de identificare, urmărire şi recuperare a bunurilor 
infracţionale, proiectul legii privind instituirea limitării acţiunii secretelor apărate de lege (art.15 din 
proiect) şi anume:  informaţia obţinută de la furnizorii de date relevante pentru activitatea ARBI va fi utilizată 

doar în scopurile legii;  informaţiile (documente, materiale etc.) transmise de către furnizorii de date relevante 
pentru activitatea ARBI, reprezentanţii organelor de urmărire penală, organelor procuraturii, 
instanţelor judecătoreşti sau altor autorităţi competente, în scopurile stabilite ale legii, nu 
constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter 
personal;  accesul terţilor la resursele informaţionale ale ARBI este interzis;  furnizorii de date relevante pentru activitatea ARBI au interdicţia de a informa persoanele 
fizice, persoanele juridice şi beneficiarii efectivi despre faptul că datele lor urmează a  fi sau au 
fost transmise Agenţiei;  ARBI va prezenta informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai 
după încetarea situaţiei care justifică prelucrarea acestora în temeiul legi ARBI. 

 
Capitolul III. Dispoziţii finale şi tranzitorii 

În cadrul capitolului sunt reglementate aspectele legate de controlul asupra implementării legii, 
finanţarea măsurilor de organizare şi realizare a prevederilor legii, precum şi etapele de punere în 
aplicare a prevederilor acesteia.  
Prevederile alin. (2) din art.17 al proiectului au o valoare importantă pentru implementarea eficientă a 
măsurilor de urmărire şi recuperare a bunurilor infracţionale. Notăm că prevederi similare care 
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consacră dreptul oficiilor de recuperare a creanţelor de a beneficia anual de un anumit procent din 
valoarea bunurilor confiscate se regăsesc şi în legislaţia altor state, inclusiv a Franţei care prevede 
debursarea a 5% din valoarea bunurilor confiscate. În cazul Republicii Moldova se propune fixarea 
volumului de 3%, suma respectivă fiind necesară pentru nevoile speciale activităţii CNA şi ARBI 
(prioritar, pentru mijloace tehnice speciale, conectarea la baze de date, deplasările în statele din care 
urmează a fi repatriate bunuri infracţionale în Republica Moldova, participarea la reţelele şi reuniunile 
internaţionale de profil, susţinerea activităţilor de prevenire, organizarea şi desfăşurarea cursurilor de 
instruire în domeniul identificării şi recuperării bunurilor infracţionale pentru alte organe penale, 
atragerea unor specialişti/experţi în domenii înguste pentru asigurarea evaluării obiective a bunurilor 
infracţionale etc.) 
 
4. Competenţa ARBI şi mandatul CNA. Statistici 
Soluţiile proiectului cu privire la amplasarea ARBI în cadrul CNA, precum şi categoriile infracţiunilor 
în legătură cu care ARBI va aplica procedurile consacrate pentru recuperarea bunurilor infracţionale, 
inclusiv de peste hotare, sînt bazate pe recomandările experţilor internaţionali, prezentate în Studiul 
elaborat de Centrul Internaţional de Recuperare a Activelor din cadrul Institutului de Guvernanţă din 
BASEL (”Studiu analitic cu privire la mecanismele de recuperare şi confiscare a activelor în 
Republica Moldova”), reiterate în cadrul audierilor parlamentare desfăşurate la 13 octombrie 2016.  
Totodată, soluţiile proiectului au fost confirmate şi de analiza minuţioasă a datelor statistice7. În 
special, a fost luată perioada de referinţă 2015 – 9 luni 2016 şi au fost comparaţi diverşi indicatori 
pentru două categorii de infracţiuni:  

 Infracţiuni de corupţie, asimilate corupţiei şi spălarea banilor (cele care au fost incluse în 
domeniul de aplicare al legii) – în total 24 de infracţiuni8,   Alte infracţiuni de criminalitate organizată – care sînt cel puţin grave, se săvîrşesc în interes 
material şi/sau pentru calificarea cărora este necesară stabilirea prejudiciului (adică, la fel 
infracţiuni în privinţa cărora este necesară recuperarea activelor) – în total 11 infracţiuni9. 

Cele două categorii de infracţiuni au fost examinate după incidenţa totală, valoarea sechestrelor, 
                                                           
7 Datele statistice extrase din registrul de evidență unică al infracțiunilor, gestionat de MAI, precum şi din evidențele dosarelor 
de corupție şi spălare a banilor ale CNA şi Procuraturii Anticorupție. 
8 În categoria infracțiuni de corupție, asimilate corupției şi spălarea banilor au fost incluse: Art.1812. Finanțarea ilegală a 
partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor 
politice sau ale fondurilor electorale; art.190. Escrocheria (cu folosirea situației de serviciu); art.191. Delapidarea averii 
străine  (cu folosirea situației de serviciu); art.239. Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor 
sau regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizației de asigurare; art.2391. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a 
băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări; art.2392. Obstrucționarea supravegherii bancare; art.240. Utilizarea 
contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe; art.2421. Manipularea unui eveniment; 
art.2422. Pariurile aranjate; art.243. Spălarea banilor; art.279. Finanțarea terorismului; art.324. Corupere pasivă; art.325. 
Coruperea activă; art.326. Traficul de influenta; art.327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu; art.328. Excesul de putere 
sau depăşirea atribuțiilor de serviciu; art.3302. Îmbogățirea ilicită; art.332. Falsul în acte publice; art.3321. Obținerea 
frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe; art.3322. Delapidarea mijloacelor din fondurile externe; art.333. Luarea de 
mită; art.334. Darea de mită; art.335. Abuzul de serviciu; art.3351. Falsul în documente contabile. 
9 În categoria altor infracțiuni de criminalitate organizată: art.158. Traficul de organe, țesuturi şi celule umane; art.165. 
Traficul de ființe umane; art.190. Escrocheria (fără folosirea situației de serviciu); art.191. Delapidarea averii străine  (fără 
folosirea situației de serviciu); art.206. Traficul de copii; art.2082. Recurgerea la prostituția practicată de un copil; art.2171. 
Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare; art.220. Proxenetismul; 
art.2411. Practicarea ilegală a activității financiare; art.248. Contrabanda; art.2606. Frauda informatică. 
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confiscărilor, prejudiciului şi al prejudiciului reparat benevol la etapa urmăririi penale. 
 

CRITERII DE COMPARAŢIE 
PENTRU PERIOADA 2015 – 9 luni 
2016 

CORUPŢIE, ASIMILATE CORUPŢIEI 
ŞI SPĂLAREA BANILOR 

(24 infracţiuni) 
ALTE INFRACŢIUNI DE 

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ 
(11 infracţiuni) 

Total infracţiuni înregistrate: 1.941  
26% 

5.658  
74% 

Valoarea bunurilor sechestrelor: 943.661.429 MDL 
99,98% 

148.582 MDL 
0,02% 

Valoarea bunurilor confiscate: 153.999.999 MDL 
100% 

0 MDL 
0% 

Valoarea prejudiciului stabilit: 7.408.541.149 MDL 
88,2% 

995.854.897 MDL 
11,8% 

Valoarea prejudiciului reparat 
benevol: 

2.177.843 MDL 
11,6% 

16.550.642 MDL 
88,4% 

 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus, se observă că pe toate cele 33 de infracţiuni care se 
săvîrşesc în interes material, sînt grave şi pot fi cauzatoare de prejudicii, pe care ar fi eventual nevoie 
de intervenţia specializată a ARBI: 
1) Doar 1/4 (26%) din toate infracţiunile depistate sînt  de corupţie, asimilate corupţiei şi de spălare a 
banilor, iar 3/4 (76%) - alte infracţiuni de criminalitate organizată. 
2) Totodată, pe cele 1/4 de infracţiuni de corupţie, asimilate corupţiei şi de spălare a banilor se dispun 
99,98% din tot volumul sechestrelor şi 100% din tot volumul confiscărilor. 
3)  Mai mult ca atît, 88,2% din valoarea totală a prejudiciului stabilit pe infracţiunile pe care este 
necesară recuperarea activelor este anume în legătură cu infracţiunile de corupţie, asimilate corupţiei 
şi de spălare a banilor. 
4) În cele din urmă, din volumul total al prejudiciilor cauzate prin alte infracţiuni de criminalitate 
organizată, 88,4% este reparat benevol la etapa urmăririi penale, pe cînd  prejudiciile cauzate prin 
infracţiuni de corupţie, asimilate corupţiei şi spălarea banilor – doar 11,6%.  
Constatările ce se desprind analiza datelor statistice indică asupra faptului că 9/10 din prejudiciile 
cauzate prin infracţiunile grave, săvîrşite în interes material sînt anume prejudiciile cauzate prin 
infracţiuni de corupţie, asimilate corupţiei şi spălare a banilor. Tot în privinţa acestor infracţiuni se 
operează cele mai multe sechestre şi confiscări. Prin urmare, CNA este instituţia potrivită şi după 
mandat, şi după experienţa mai bună în raport cu alte organe de urmărire penală să identifice, 
sechestreze şi să confişte bunurile infracţionale. Deşi 3/4 din infracţiunile săvîrşite în interes material 
şi cauzatoare de prejudicii nu cad sub incidenţa mandatului CNA, acestea fiind în competenţa MAI, 
totuşi în procesul recuperării benevole a prejudiciului constatat MAI întîmpină mult mai puţine 
dificultăţi decît CNA. Funcţionarii corupţii mai de mult mai dese ori evită recuperarea benevolă a 
prejudiciilor pe care le-au cauzat decît alte categorii de infractori, aceştia tind să-şi ascundă bunurile 
infracţionale, le transferă pe numele rudelor şi afinilor, funcţionarii fiind beneficiarii efectivi şi nu 
proprietarii în acte ai bunurilor.  
Domeniul de intervenţie al ARBI în recuperarea bunurilor infracţionale nu se va limita doar la 
infracţiunile de corupţie, asimilate corupţiei şi spălarea banilor, ci se vor putea extinde şi la bunurile 
provenite din celelalte categorii de infracţiuni săvîrşite în interes material şi cauzatoare de prejudicii. 
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În acest sens, art.2 alin.(2) al proiectului prevede că ARBI va interveni în cazul în care este necesară 
recuperarea bunurilor infracţionale ale ”uneia sau a mai multor infracţiuni, dintre care cel puţin una 
este prevăzută la articolele 1812, 239-240, 2421, 2422, 243, 279, 324-3351, 3521 din Codul penal şi în 
cazul infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu, prevăzute la articolele 190 şi 191 din 
Codul penal.” Astfel, dacă la investigarea oricărei dintre celelalte infracţiuni de criminalitate 
organizată sînt depistate şiinfracţiuni de corupţie, asimilate corupţiei sau spălare de bani – organul de 
urmărire penală va putea delega ARBI recuperarea bunurilor. În special atunci cînd bunurile provenite 
din criminalitate organizată sînt ascunse, transformate în alte bunuri sau transferate peste hotare – va 
interveni automat elementul spălării banilor, caz în care ofiţerul de urmărire penală – indiferent de 
organul de drept din care face parte – va putea continua investigarea şi acumularea probelor pentru 
demonstrarea vinovăţiei persoanei, avînd posibilitatea de a delega în condiţiile prevăzute de proiect, 
efectuarea investigaţiilor financiare paralele pentru acumularea probelor cu privire la bunurile 
infracţionale (inclusiv cele ascunse peste hotare), indisponibilizarea lor în vederea asigurării 
confiscării lor concomitent cu examinarea de către instanţa de judecată a dosarului în privinţa 
infractorului inculpat. 
 
6.  Nivelul de compatibilitate a proiectului cu normele tratatelor internaţionale  
Proiectul legii este compatibil şi este elaborat anume pentru punerea în aplicare a angajamentelor 
Republicii Moldova care derivă din tratatele internaţionale:  

 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate adoptate la New 
York la 15 noiembrie 2000; 

 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei adoptată la New York la 31 octombrie 2003 
(capitolul V); 

 Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia; 
 Decizia 2007/845/JAI a Consiliului UE din 6 decembrie 2007  privind cooperarea dintre 

oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării 
produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu 
infracţiunile; 

 Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi  Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvîrşite în Uniunea 
Europeană. 
 

7. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului.  
Punerea în aplicare a legii nu va determina cheltuieli bugetare suplimentare, deoarece ARBI va fi 
constituită ca subdiviziune autonomă în cadrul CNA, fără a fi necesară alocarea de resurse umane sau 
bugetare suplimentare, urmînd ca Agenţia să fie constituită în limitele infrastructurii şi resurselor 
umane existente în cadrul CNA. 
Trebuie să accentuăm că, dimpotrivă, crearea ARBI va contribui  la sporirea veniturilor la buget prin 
asigurarea recuperării valorii bunurilor infracţionale. 
 
8. Acţiuni ulterioare adoptării proiectului legii 
Ulterior adoptării proiectului Legii va fi necesară întreprinderea acţiunilor arătate în art.18 al 
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proiectului şi anume: 
Guvernul, în termen de 6 luni din momentul intrării în vigoare a legii: 
- va adopta: Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor 
infracţionale indisponibilizate şi confiscate (art.12) şi Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date 
pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate (art.13); 
- îşi va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile legii. 
Colegiul CNA, în termen de 2 luni din momentul publicării legii, va adopta regulamentul de 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al ARBI. 
CNA, în termen de o lună din momentul adoptării regulamentului de desfăşurare a concursului, va 
asigura organizarea concursului pentru selectarea candidaţilor la funcţia de şef şi adjuncţi ai ARBI şi 
va prezenta Parlamentului propuneri suplimentare în vederea ajustării cadrului legal care îi 
reglementează activitatea. 
Şeful ARBI: 
- în termen de trei luni din momentul numirii în funcţie va adopta regulamentul intern de activitate şi 
organigrama Agenţiei, în baza schemei de încadrare a efectivului CNA; 
- în termen de trei luni va demara coordonarea cu celelalte organe de urmărire penală în vederea 
adoptării regulamentului privind procedura de obţinere şi prelucrare a informaţiilor de către organele 
de urmărire penală prin intermediul ofiţerilor de legătură. 
ARBI, în termen de un an din momentul intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, va demara 
procedura de elaborare şi promovare a unui document de politici în domeniul recuperării bunurilor 
infracţionale.  

 


