
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N A L I Z A   S T R AT E G I C Ă  
 

 
privind practica organelor implicate în procesul combaterii  

circulației ilicite a substanțelor narcotice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chișinău 2021 

 

 



2 
 

 CUPRINS 

 

1. CONSIDERAŢIUNI  INTRODUCTIVE …………………………...........3 

 

2. DATE GENERALE. ....................................................................................4 

 

3. APECTE PROBLEMATICE.......................................................................6 

 

4. ORGANELE IMPLICATE. IMPORTANȚA COOPERĂRII.................8 

 

5. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE................................................9 

 

6. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE..17 

 

7. MINISTERUL JUSTIȚIEI........................................................................24 

 

8. SERVICIUL VAMAL.................................................................................27 

 

9. MASS-MEDIA.............................................................................................28 

 

10. SANCȚIUNI. PRACTICA JUDICIARĂ..................................................29 

 

11. CONCLUZII ...............................................................................................34 

 

12. RECOMANDĂRI........................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. CONSIDERAŢIUNI  INTRODUCTIVE 

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova cu privire la 

reducerea cererii de droguri, reducerea riscurilor condiționate de consumul de 

droguri, reducerea ofertei de droguri, coordonarea activităților, monitorizarea şi 

raportarea, cooperarea internațională,  precum şi evaluarea activităților în domeniu, 

Guvernul a aprobat Strategia Națională Antidrog pentru anii 2020-2027 (Strategia) 

și Planul național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021. Strategia a definit 

problemele existente, și-a propus obiective și măsuri necesare atingerii acestora, 

precum și a concretizat rolurile instituțiilor statale care urmează să contribuie la 

implementarea politicii în domeniul drogurilor. 

 

Existența unui cadru juridic adecvat este principala condiție pentru stabilirea unei 

cooperări eficiente, însă cadrul normativ este doar una din etape. Majoritatea 

statelor, inclusiv Republica Moldova, au asigurat sistemul de prevenire și combatere 

a traficului de droguri în special prin înzestrarea autorităților implicate cu 

instrumente legislative, instituționale și procedurale. 

 

De fapt, prin adoptarea Strategiei Naționale Antidrog au fost stabilite prioritățile în 

cadrul acțiunilor propuse, fiind stabilite planurile de acțiuni care să prevadă măsuri 

și acțiuni concrete pentru fiecare dintre actorii principali implicați în lupta cu traficul 

de droguri. Însă practica arată că executarea planurilor propuse ridică diferite 

probleme și principala dificultate constă nu în lipsa instrumentelor juridice, ci în 

aplicarea lor practică. În cadrul realizării politicii de stat privind circulația 

substanțelor narcotice, stupefiante și precursori, sunt implicate organe de drept, 

ministere, precum și instituții specializate, însă rezervele în activitatea sistemului de 

coordonare și cooperare au determinat vulnerabilități şi situații problematice, ce au 

influențat direct atingerea unor rezultate de progres. 

 

Reiterând cele pronunțate supra, s-a considerat oportun inițierea analizei practicii 

organelor implicate în procesul combaterii circulației ilicite a substanțelor narcotice, 

cu elucidarea aspectelor expuse, prin prisma următoarelor obiective: rolul și 

intervenția Ministerului Afacerilor Interne; practica pe cauzele penale examinate în 

instanța de judecată; activitatea în domeniu a Serviciului Vamal (Ministerul 

Finanțelor) și Administrației Naționale a Penitenciarelor (Ministerul Justiției); 

activitatea instituțiilor subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, analiza comparativă a datelor oficiale prezentate de diferite entități, precum 

și alte aspecte relevante.  
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II. DATE GENERALE 

Problema globală a drogurilor atrage tot mai mare atenție. Cum se indică în Raportul 

internațional privind drogurile pentru anul 2020 (UNODC), consumul substanțelor 

narcotice este în creștere atât din punct de vedere a populației în general, cât și a 

cotei de populație care consumă droguri.  

 

Potrivit Raportului Europol, până la mijlocul anului 2020 principala activitate a 40% 

din  rețelele criminale internaționale o constituia circuitul ilegal de droguri. 

Totodată, se constată că Covid-19 nu a avut nici o influență asupra traficului de 

droguri. Dacă la etapa inițială a pandemiei afacerile traficanților au fost împiedicate 

din cauza închiderii frontierelor și căilor aeriene, ulterior criminalii s-au orientat 

folosind căi de transportare pe rutele maritime.  

 

Dimpotrivă din cauza efectelor negative economice dictate de restricțiile impuse în 

pandemie, afacerile legale au fost folosite pentru traficul de droguri, având impact 

enorm asupra relațiilor sociale: 

 impact asupra activităților legale și economiei în general (80% din rețelele 

criminale au beneficiat de ajutorul afacerilor legale la traficarea drogurilor); 

 presiune asupra instituțiilor guvernamentale și corupție la nivelul acestora (60% 

din rețelele criminale internaționale au continuat activitatea intervenind de a 

corupe funcționari publici); 

 impact asupra societății în general (exploatarea forței de muncă, presiuni în 

comunități, atacuri cibernetice, consecințe pentru indivizi și familii); 

 alte activități criminale au devenit evidente drept parte integrantă în activitatea 

de trafic al drogurilor. Persoanele traficate sunt impuse să participe la traficul de 

droguri, iar violența este utilizată preponderent pentru a menține poziții pe piață.  

 

De asemenea, conform Raportului Global Prison Trends pentru anul 2020, s-a 

constatat majorarea numărul condamnaților pentru infracțiuni derivate din traficul 

ilicit de droguri. S-a indicat că fiecare al 5 deținut (20%) a comis o crimă ce atentează 

inclusiv la relațiile sociale privitoare la circulația legală a substanțelor narcotice. S-

a remarcat că femeile cu 16% mai des ca bărbații ispășesc pedeapsa pentru crime 

legate de droguri. Constatările din Federația Rusă sunt și mai îngrijorătoare, rata 

persoanelor deținute în penitenciare pentru infracțiuni aferente drogurilor 

constituind 30% pentru bărbați și 40% pentru femei.  

 

Datele selectate din surse oficiale indică că situația în Republica Moldova este mai 

puțin alarmantă. Astfel, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în Republica 
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Moldova, în anul 2019, din numărul total de 11 644 persoane condamnate, pentru 

infracțiuni legate de droguri au fost condamnate 874 persoane (7,5%), dintre care 

827 bărbați și 47 femei. 

Tabelul. 2.1. Datele Băncii de date statistice  

 

Totodată, potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 

2019, din numărul de 5598 de deținuți condamnați, 457 persoane au fost la evidență 

ca persoane dependente de droguri.  

 

În același timp, deși în anul 2020 numărul deținuților a scăzut la 5444 de deținuți, 

numărul persoanelor aflate la evidență ca dependenți de droguri a crescut la 742 (!) 

de persoane, adică practic cu 62%, și asta, în condițiile fluxului de deținuți. 

 

În Republica Moldova, problema traficului ilicit de droguri și situației în acest 

domeniu este permanent în vizorul Organelor centrale ale statului. În contextul 

general al organizării comunității internaționale în lupta cu circuitul ilegal al 

substanțelor narcotice și criminalitatea organizată, Republica Moldova şi-a asumat 

angajamente cu privire la combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ca o 

prioritate.  

 

Importanța proceselor în domeniu, de asemenea este unul din subiectele de discuție 

ale Consiliului  Suprem de Securitate, care a remarcat aspecte incerte la îndeplinirea 

obiectivelor propuse la nivelul entităților implicate și acțiunile abordate.  

 

Respectiv, mai mult ca oricând, productivitatea organelor implicate în contracararea 

traficului ilicit de droguri este evidențiată la diferite niveluri de către oficiali, fiind 

vizibilă necesitatea și importanța expansiunii eforturilor în lupta cu narcotraficul și 

infracționalismul aferent circuitului de droguri.  

 

Evident, doar strategiile corect formulate și executate, preîntâmpinarea și 

contracararea criminalității organizate, precum și unirea eforturilor tuturor actorilor 

într-un front comun sunt decisive pentru a înfrunta acest flagel.  

  



6 
 

III. ASPECTE PROBLEMATICE 

Fluxul de persoane și mărfuri, atât legale cât și nelegale, permanent este în creștere 

și în asemenea condiții comunitatea internațională nu le poate urmări, nemaivorbind 

de reglementarea acestora.  

 

Traficanții de droguri mereu își îmbunătățesc și își lărgesc rețelele de distribuție a 

narcoticelor, totodată implicând persoane noi în înstrăinarea acestora, deoarece 

această activitate infracțională este extrem de profitabilă pentru rețelele criminale.  

 

Potrivit datelor Direcției ONU privind drogurile și criminalitatea, în 2019 un 

kilogram de metamfetamină cristalizată, produsă în nord-estul Myanmar (Birmania) 

era evaluată la 1800 dolari SUA. În același timp, în Tailanda prețul mediu cu 

amănuntul deja era  

70 500 dolari pentru kilogram, în Statele Unite – în jur de 300 000 dolari, iar în 

Japonia deja 588 000 dolari per kilogram.  

 

Astfel, s-a calculat că chiar și în cazul pierderii a 10 tone de droguri și realizării 

uneia, rețeaua criminală are venituri fabuloase. 
 

Figura 1. Evoluția prețului metamfetaminei cristalizate 
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Criminalii mereu schimbă rutele de traficare și metodele de contrabandă și spălare a 

veniturilor provenite din traficul ilicit de droguri. Dezvoltarea socială și politică, în 

special dispariția frontierelor între anumite teritorii, a facilitat libera circulație a 

persoanelor, dar și cea a criminalilor, mărfurilor și mijloacelor bănești cu 

proveniență ilegală. 

 

Una dintre principalele provocări în lupta împotriva traficului de droguri o reprezintă 

evoluția Internetului ca piață de droguri. În ultimii ani, peste jumătate dintre țările 

Uniunii Europene au avut ca principal obiectiv infracțiunile legate de droguri pe 

Internet. Evident, dificultăți apar în domeniul conlucrării dintre autoritățile de 

aplicare a legii și furnizorii de servicii de internet, în special cu sediul în alte state. 

 

O problemă majora a fost remarcată în Raportul anual privind consumul și traficul 

ilicit de droguri pentru anul 2019. În ultima perioadă, în Republica Moldova se fac 

abuzuri grave de consum cu o categorie de substanțe noi întâlnite şi care se 

întrebuințează pe rol ca substanțe stupefiante, psihotrope şi precursori. Aceste 

substanțe noi nu se regăsesc sub controlul statului în conformitate cu legislația în 

vigoare, iar circulația acestora în rândurile populației Republicii Moldova prezintă 

un pericol grav asupra sănătății şi creșterii infracționalității.   

 

La fel, unul din punctele principale, care ar constitui fundamentul unor activități cu 

randament ridicat este pregătirea și înzestrarea respectivă a participanților la proces, 

evident în condițiile că principiile ce reglementează activitatea acestora corespunde 

normelor în domeniul administrării efective. În acest sens, se remarcă necesitatea 

alocațiilor financiare distincte pe fiecare activitate la nivelul structurilor implicate, 

identificarea resurselor necesare, repartizarea şi utilizarea eficientă a acestora. 

 

Investigațiile ar trebui să se concentreze nu numai pe traficul de droguri, dar și pe 

spălarea banilor proveniți din traficul de droguri. Necesitatea de a utiliza alte 

instrumente operative cu scopul stabilirii și confiscării veniturilor din traficul de 

droguri este una stringentă.  

 

De menționat că nici o țară nu poate hotărî de una singură aceste problemele majore 

și în acest context un rol primordial îl are cooperarea între diferite organizații, 

instituții și subdiviziuni specializate din diferite state, inclusiv în realizarea unor 

programe comune, precum și schimb de informație, cunoștințe și experiență.  
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IV. ORGANELE IMPLICATE 

Pentru a avea posibilitatea creării unei imagini privind activitățile exercitate de 

instituțiile statale implicate în procesul de combatere a traficului de droguri s-a 

recurs la studierea datelor oficiale raportate de acestea prin notele informative 

publicate pe paginile oficiale ale instituțiilor, informația din Raportul anual privind 

consumul și traficul ilicit de droguri pentru anul 2019, datele Biroului Național de 

Statistică, precum și datele prezentate de autorități la interpelările Centrului Naţional 

Anticorupţie. 

 

La fel, s-a recurs la expedierea solicitărilor de informații pe chestiuni concrete 

vizând activitatea în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri în adresa 

actorilor principal implicați în realizarea Strategiei, și anume: 

1. Ministerului Afacerilor Interne i s-a solicitat prezentarea informației privind 

contravențiile și cauzele penale referitoare la circulația ilegală a drogurilor, 

examinate de către subdiviziunile specializate (inclusiv pornite, primite și 

expediate conform competenței) în perioada 01.01.2019 - 31.12.2020; 

2. Serviciului Vamal i s-a solicitat prezentarea informației privind cauzele penale 

referitoare la circulația ilegală a drogurilor constatate în cadrul asigurării 

respectării reglementărilor vamale, examinate de către subdiviziunile 

specializate ale Serviciului Vamal (inclusiv pornite, primite și expediate 

conform competenței) în perioada 01.01.2019 - 31.12.2020; 

3. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale i s-a solicitat prezentarea 

informației detaliate privind rezultatele activității, inclusiv subdiviziunilor 

subordonate în acest domeniu, pentru perioada 2019 - 2020 (Agenția Națională 

Sănătate Publică și Instituția Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican 

de Narcologie); 

4. Ministerului Justiției i s-a solicitat prezentarea informațiilor detaliate privind 

rezultatele activității în domeniul combaterii circulației ilicite a substanțelor 

narcotice, inclusiv a autorităților subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

 

În acest context, în majoritatea cazurilor, autoritățile publice interpelate nu au 

acordat prioritate solicitărilor de informații, ba chiar mai mult, nici nu au intrat în 

esența datelor care urmau a fi prezentate. Ca urmare, unele răspunsuri au fost destul 

de formale, iar careva date prezentate chiar la prima vedere conțineau informații 

privind indicatorii de rezultate mai puțin veridici.   
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V. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Potrivit p.45 al Strategiei Naționale antidrog pentru anii 2020 - 2027 și al Planului 

național de acțiuni antidrog pentru anii 2020 - 2021, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.233 din 10.04.2020, în cadrul politicii în 

domeniul drogurilor, Ministerul Afacerilor Interne este preponderent responsabil 

de implementarea Convenției contra traficului ilicit de stupefiante şi substanțe 

psihotrope, adoptată la Viena la 20 decembrie 1988, îndeosebi în ceea ce privește 

întreprinderea măsurilor menite să combată oferta de droguri ilicite şi cultivarea 

plantelor pentru producerea drogurilor.  

 

În sens general, Ministerul Afacerilor Interne răspunde pentru apărarea ordinii şi 

securității publice, combaterea crimelor săvârșite în domeniul drogurilor şi instruirea 

profesională a personalului său. 

 

Urmează de evidențiat faptul că potrivit art.42 al Strategiei, Ministerul Afacerilor 

Interne este responsabil de organizarea și dirijarea Comitetului executiv al Comisiei 

Naționale Antidrog, astfel urmărind asigurarea unei colaborări eficiente între 

autoritățile administrației publice centrale membre ale Comisiei Naţionale Antidrog. 

 

Rapoartele de activitate ale Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2019 și 2020 

menționează rezultatele obținute în domeniul contracarării circuitului ilicit de 

droguri. Rapoartele conțin date generale privind cauzele penale pornite și expediate 

în judecată, rata descoperirii autorilor infracțiunilor, precum și rezultatele unor 

subdiviziuni aflate în subordine, care au raportat rezultate din domeniul combaterii 

acestui flagel. 

 
Tabelul 5.1 Datele Raportului de activitate al MAI pentru anul 2019 și Nota anuală pentru anul 2020 

 Dosare penale pornite Transmise procurorului Expediate în judecată 

2019 962 770 599 

2020 833 703 555 

 

Informația selectată din Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne 

pentru anul 2019 indică că pe segmentul traficului ilicit de droguri pe parcursul 

perioadei de referință au fost inițiate 963 de cauze penale, atestându-se o descreștere 

cu aproape 30% față de anul 2018, făptuitorii fiind stabiliți în proporție de peste 80% 

pe cauzele legate de droguri.  
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De menționat că dările de seamă a organelor de drept conțin diferite noțiuni ce 

reflectă rezultatele sale – infracțiuni, cauze penale, procese penale, cazuri etc.  

 

Țintind cont de faptul că Raportul de activitate al Ministerului nu conține informația 

descifrată pe infracțiuni, s-a solicitat informația privind cauzele penale referitoare la 

circulația ilegală a drogurilor examinate de subdiviziunile specializate, aceasta fiind 

comparată ulterior cu datele surselor menționate, precum și cu cele prezentate de 

alte autorități la interpelările Centrului. 

 
Tabelul.5.2. Date comparative din informațiile MAI și Procuratură pentru anul 2019 

Art. Cod Penal MAI Procuratura 
217 719 760 

217/1 244 269 
217/2 4 4 
217/3 0 1 
217/4 6 1 
217/5 29 25 
217/6 0 1 
209 - 1 
218 7 9 
219 9 10 

248 (drog) 5 70 
322 (drog) 2 37 

Total  1 025 1 188 

 

Compararea datelor prezentate de Ministre și celor selectate din Raportul public al 

Procuraturii, pentru anul 2019, conturează concluzia că datele cele mai apropiate de 

realitate privind infracțiunile aferente traficului ilicit de droguri în Republica 

Moldova sunt cuprinse de bazele informative ale Procuraturii. 
 

Figura. 2 Grafic comparativ privind informațiile referitoare la cauze penale 
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Deși, Ministerul Afacerilor Interne, în general, este responsabil de monitorizarea 

realizării acțiunilor prevăzute în planurile naționale de acțiuni antidrog și de 

schimbul de date şi informații cu membrii Comisiei Naționale Antidrog, acesta de 

fapt nu deține toată informația necesară, reală și veridică nici măcar privind situația 

criminogenă din țară, sau nu prezintă aceste date publicului larg.  

 

Cele mai mari divergențe au apărut la art.248 (contrabanda cu droguri) și art.322 

(transmiterea drogurilor în penitenciare), adică privind unele infracțiuni, ce țin de 

executarea atribuțiilor altor instituții precum Serviciul Vamal (Ministerul 

Finanțelor) și Administrația Națională a Penitenciarelor (Ministerul Justiției). 

 

Anual este publicat Raportul Național privind Consumul și Traficul Ilicit de 

Droguri. Potrivit autorilor, acesta «conturează o imagine asupra fenomenului 

drogurilor în ţara noastră. Totodată, prezintă eforturile depuse de către autorităţile 

publice centrale, organizațiile naționale guvernamentale, neguvernamentale, 

instituțiile abilitate în combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri din 

Republica Moldova şi rezultatele studiilor populaționale. Documentul cuprinde date 

şi informaţii anuale legate de consumul şi traficul de droguri în Republica Moldova, 

fiind evidenţiate evoluţia şi tendinţele înregistrate de ţara noastră, atât pe linia 

reducerii cererii de droguri, cât şi pe cea a ofertei de droguri, precum şi intervenţiile 

şi măsurile adoptate de către instutuțiile abilitate în combaterea problemelor legate 

de droguri». 

 

De menționat că chiar și în Raportul Național, la capitolul prevederilor Codului 

Penal ce vizează consumul și traficul ilicit de droguri, a specificat următoarele 

articole: 

 Art.209 Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente şi alte 

substanțe cu efect narcotizat. 

 Art.217.Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără 

scop de înstrăinare. 

 Art.2171 Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în 

scop de înstrăinare. 

 Art.2172 Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării 

drogurilor etnobotanicelor sau analogilor acestora . 

 Art.2173 Circulația ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau 

prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora.  

 Art.2174 Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor. 
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 Art.2175 Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, 

etnobotanice sau analogii acestora. 

 Art.2176 Introducerea ilegală intenționată în organismul altei persoane, 

împotriva voinței acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor 

acestora. 

 Art.218 Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulație a drogurilor. 

 Art.219 Organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau 

etnobotanicelor. 

 
Respectiv, prevederile art. 248 și 322 Cod penal, care presupun obiectul drogurilor, 

nu au fost incluse. Este ciudat, în special în condițiile când Strategia Națională 

Antidrog conține referiri directe la împuternicirile Ministerului Afacerilor Interne în 

domeniul combaterii contrabandei cu droguri. Astfel - “Ministerul Afacerilor 

Interne asigură contracararea, constatarea şi investigarea, în limitele 

competențelor, a traficului ilegal peste frontiera de stat a drogurilor, a substanțelor 

stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, iar în absența organelor vamale, 

efectuează reținerea acestora.” 

 

Urmarea discuției (telefonice) cu reprezentanții Ministerului, s-a indicat că 

informația (privind art. 248 și 322 Cod Penal) a fost prezentată conform datelor 

deținute în Banca Centrală de Date. Reprezentantul Direcției nr.4, responsabile de 

combaterea traficului de droguri, de asemenea, s-a referit la Banca Centrală de Date 

(Registrul informației criminalistice şi criminologice, administrat de către Ministerul 

afacerilor Interne).  

 

În același timp, s-a indicat că veridicitatea informației din Registru nu depinde în 

exclusivitate de specialiștii Ministerului, deoarece acesta este completat în baza 

fișelor de evidență expediate de alte organe de resort, inclusiv Procuratura.  

 

În acest sens, este foarte stranie poziția respectivă, deoarece același Raport de 

activitate al Ministerului pentru anul 2019 indică că au fost înregistrate 47 de cazuri 

de contrabandă cu droguri sau cu 25,4% mai puține față de perioada analogică a 

anului 2018. Respectiv, Ministerul deținea o sursă de informație privind infracțiunea 

nominalizată, iar datele Registrului nu erau suplinite. 

 

La fel, această scuză nu poate justifica faptul că Raportul anual al Ministerului 

Afacerilor Interne pentru anul 2019 conține date privind 962 de cauze pornite în 

domeniul contracarării circuitului ilicit de droguri, în condițiile când informația 
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oficială prezentată Centrului Național Anticorupție (în lipsa datelor privind art. 248 

și 322 CP) indică 1018 de cauze penale.  

 

Paradoxal, dar nici datele Procuraturii cu privire la infracțiunile legate de droguri nu 

sunt cumva o reflectare a realității obiective. Comparativ cu datele Băncii de date 

statistice din Moldova, acestea depășesc cu 11% (1188 față de 1052) datele oficiale 

ale Biroului Național de Statistică. 

 

Potrivit datelor paginii oficiale a Băncii de date statistice a Moldovei, în anul 2019 

au fost comise 1052 infracțiuni legate de droguri. 
 
Tabelul.5.3 Datele Biroului Național de Statistică privind infracțiunile legate de droguri pentru 2019 
 

2019 
Total pe țară 1052 

mun. Chișinău și Centru 602 (57%) 

Nord 274 (26%) 

Sud, UTA Găgăuzia și mun. Bender 142 (14%) 

Nerepartizate 34 (3%) 

 

După cum se observă, datele Biroului Național de Statistică sunt mai aproape de cele 

indicate de Ministerul Afacerilor Interne, presupunându-se că anume această 

instituție a prezentat raportul statistic. Dar nici această cifră nu este aproape de 

informația din Raportul anual al Ministerului - 962 (față de 1052). 

 

La fel, în Nota anuală de activitate a Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020 

este indicat că au fost inițiate 833 de cauze penale privind traficul ilicit de droguri, 

atestându-se o descreștere cu 13,41% comparativ cu perioada analogică a anului 

2019. În același timp s-a reușit stabilirea autorilor în proporție de 84,39% pe cauzele 

legate de droguri. În perioada vizată s-au înregistrat 18 cazuri de contrabandă cu 

droguri. 

 

Totodată, compararea datelor prezentate la solicitarea Centrului Național 

Anticorupție și informației din Raportul privind activitatea Procuraturii pentru anul 

2020 constată unele divergențe. 
 

Tabelul.5.4. Date comparative din informațiile MAI și Procuratură 2020 

Art. Cod Penal MAI Procuratura 
217 631 624 

217/1 232 288 
217/2 3 3 
217/3 - - 
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217/4 6 3 
217/5 11 8 
217/6 - - 
209 - - 
218 4 2 
219 3 8 

248 (drog) 1 35 
322 (drog) 2 32 

Total  893 1003 

 

Ca și în anul precedent, datele prezentate indică aceleași lacune în raportare pentru 

anul 2020, fiind evidentă deosebirea dintre cifrele prezentate de Ministerul 

Afacerilor Interne la solicitarea Centrului Național Anticorupție, cele incluse în Nota 

anuală și informația ce se conține în Raportul privind activitatea Procuraturii. 

 

Mai straniu, Ministerul a prezentat date mai mari în privința informației pe unele 

crime (217, 2174, 2175, 218 CP) decât cele prezentate de Procuratură, iar acest fapt  

nu poate fi explicat logic.  

 

Potrivit prevederilor art.274 Cod Procedură Penală, “Ordonanța de începere a 

urmăririi penale, emise de organul de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la 

data începerii urmăririi penale, se aduce la cunoștință în scris procurorului care 

efectuează conducerea activității de urmărire penală, prezentându-i-se totodată şi 

dosarul respectiv. La momentul când a luat cunoștință de ordonanța de începere a 

urmăririi penale, procurorul fixează termenul de urmărire în cauza respectivă”. 

Respectiv, toate cauzele pornite de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 

urmau a fi incluse în registrele organelor Procuraturii.  

 

La fel, ca și pentru anul 2019, informația prezentată Centrului Național Anticorupție 

nu conține date reale privind cauzele inițiate potrivit art.248 și art.322  (privind 

circulația substanțelor narcotice), deși, însăși Ministerul de Interne include 

informația privind contrabanda cu droguri în Nota de activitate pentru anul 2020. 

 

Ministerul Afacerilor Interne a evitat prezentarea informației delimitate după ani 

privind persoanele arestate pe cauzele privind traficul ilicit de droguri, indicând că 

în perioada anilor 2019-2020 au fost reținute 497 persoane din ele fiind arestate 341. 

 

Totodată, în Raportul public privind activitatea Procuraturii pentru anul 2019, se 

indică că la urmărirea penală pe cauzele legate de traficul ilicit de droguri a fost 

aplicată măsura arestării preventive sau la domiciliu în privința 181 de persoane. La 

fel, în Raportul privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020 se remarcă că 
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măsura arestării preventive sau la domiciliu a fost aplicată la urmărirea penală în 

privința 109 persoane. Respectiv, pentru anii 2019-2020 au fost arestați pe dosarele 

legate de traficul ilicit de droguri 290 persoane (181+109). În asemenea 

circumstanțe, nu este înțeles care din datele oferite de către entități reflectă realitatea 

obiectivă privind arestul și arestul la domiciliu aplicat în acest domeniu.  

 

Solicitarea Centrului Național Anticorupție s-a referit și la prezentarea informației 

privind contravențiile referitoare la circulația ilegală a drogurilor, examinate de către 

subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Și în acest caz, s-a 

evitat prezentarea informației delimitate după ani 2019 şi 2020. 

 

S-a menționat că art.88 și art.233 ale Codului contravențional cuprind contravențiile 

comise atât în stare de ebrietate narcotică, cât și alcoolică, iar Baza de date nu oferă 

posibilitatea de a selecta și sistematiza informația potrivit doar unui criteriu separat.  
 

Tabelul. 5.5. Procesele contravenționale pornite în perioada anilor 2019-2020 

Art. cod 

contravențional 

constatate sancționate încetate altă decizie persoane 

testate 

persoane 

reținute 

85 1985 1961 2 22 - 0 

86 1 1 0 1 - 0 

87 146 135 6 5 - 0 

88 (drog) 97 97 10 47 - 0 

233 (drog) 721 649 17 169 - 0 

 

Prin urmare, informația prezentată la art.88 și art.233 nu reflectă situația reală în 

domeniul interesat, fiind verificate datele prin comparație cu informația Biroului 

Național de Statistică (datele pentru anul 2020 nu au fost constatate).  

 

Cu referire la contravențiile ce atentează la sănătatea populației, din 9000 de decizii 

de aplicare a pedepsei, 11,3% sunt cazuri de procurare sau păstrare ilegală de 

droguri, precursori, etnobotanice și a analoagelor acestora în cantități mici sau 

consumul de droguri fără prescripția medicului (art.85 Cod contravențional). Altă 

informație utilă la compartimentul contravențiile ce atentează la sănătatea populației 

nu a fost stabilită. 

 

La compartimentul „Aplicarea pedepsei după principalele încălcări din domeniul 

circulației rutiere, au fost constatate date privind „Conducerea vehiculului sub 

influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii 

lui către o persoană care se află sub influenta alcoolului ori în stare de ebrietate 
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produsă de alcool sau de alte substanțe”, adică dispoziția art.233 Cod 

contravențional (pentru anul 2019). 

 
Tabelul.5.6 Datele Biroului Național de Statistică privind aplicarea pedepsei pe art.233 CC, pentru 2019 

Art.  Total decizii de 

aplicare a sancțiunii 

avertisment amendă privare de drepturi altele 

233 CC 2597 - 2425 99 156 

 

În asemenea circumstanțe, s-ar putea considera că informația prezentată de către 

Ministerul Afacerilor Interne este neveridică. Au fost menționate 721 de procese 

contravenționale pornite în perioada 2019 - 2020, iar datele Biroului Național de 

Statistică, doar pentru anul 2019, indică în acest sens 2597 de procese 

contravenționale. 

 

În Nota anuală de activitate a Ministerului pentru anul 2020, la capitolul siguranța 

în trafic, au fost identificate unele date de interes, conform cărora,  s-ar fi intervenit 

la nivel național în 5 851 de situații, în care conducătorii de vehicule au fost depistați 

sub influența băuturilor alcoolice (+11%). Dintre acestea, 4410 de cazuri au fost 

calificate drept infracțiuni și 1441 - documentate contravențional.  

 

Totodată, în anul 2020 au fost înregistrate 14 cazuri în care conducătorii de vehicule 

au fost depistați în stare de ebrietate narcotică (comparativ cu 2 cazuri înregistrate 

în anul 2019). Dintre acestea, 8 cazuri au fost calificate ca infracțiuni, 5 cazuri au 

fost clasate, din cauza neîntrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii, iar 1 caz 

a fost documentat conform Codului Contravențional. 

 

Într-adevăr, obiectul general al infracțiunii prevăzute de art. 2641 Cod penal îl 

constituie relațiile sociale cu privire la securitatea în transport, iar obiectul juridic 

special al infracțiunii îl formează relațiile sociale cu privire la siguranța traficului 

rutier, sub aspectul prohibiției impuse conducătorilor mijloacelor de transport să 

conducă în stare de ebrietate. Totodată, când starea de ebrietate la volan este produsă 

de substanțe stupefiante şi/sau de alte substanțe cu efecte similar, crima, la fel, 

urmează de atribuit la infracțiuni legate de traficul de droguri.  

 

Concluzii 
 

1. Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne conține date inexacte privind 

criminalitatea în domeniul circuitului ilegal de droguri. Ca urmare, raportarea 

rezultatelor este viciată, fiind imposibil de creat o imagine clară și veridică privind 

infracționalitatea în această sferă. În asemenea circumstanțe, devine iminent riscul 
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perceperii eronate a situației de către organele centrale ale statului la definirea 

problemelor și stabilirea soluțiilor.  

 

2. Nu toate infracțiunile ce vizează problema drogurilor sunt incluse în evidența 

Comisiei Naționale Antidrog, în calitate de organ consultativ, coordonator și de 

inițiativă al Guvernului. În consecință, ar putea fi excluse din vizorul Executivului 

problemele majore ce persistă în domeniul combaterii circulației ilegale a 

drogurilor, cu atât mai mult că raportarea la nivelul entităților de constatare a 

crimelor comise nu include informația privind finalitatea investigațiilor. 

 
3. Concurența dintre entitățile implicate în lupta comună de combatere a circulației 

ilegale a drogurilor a produs nu doar efecte benefice, în consecință prevalând 

(uneori) interesele corporative ce nu au permis colaborarea eficientă și reflectarea 

obiectivă a rezultatelor. 

 
Discrepanța dintre datele oficiale privind combaterea circuitului ilegal de droguri, 

prezentate de diferite entități publice, condiționează încrederea în privința acestora 

și contribuie la crearea premiselor sceptice din partea societății civile. 

 

 

VI. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

Potrivit art.43 al Strategiei Naționale Antidrog, Ministerul Sănătății, Muncii şi 

Protecției Sociale este responsabil de implementarea legislaţiei cu privire la 

circulația legală a substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor supuse 

controlului.  

 

Politica în domeniul drogurilor este parte integrantă a Politicii Naţionale de Sănătate, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.886/2007. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale este responsabil de implementarea şi finanțarea tuturor tipurilor 

de tratament al dependenței de substanțe, programelor de reducere a riscurilor pentru 

sănătate asociate consumului de droguri, educaţia pentru sănătate menită să 

promoveze un mod de viaţă sănătos şi creșterea profesională a personalului 

ministerului şi altor parteneri, precum şi a prestatorilor de servicii medicale 

relevante. 

 

Evident, stipulările la concret în actul normativ privind instituția responsabilă de 

coordonarea și gestionarea metodologică ale actorilor implicați în combaterea 

traficului ilicit de droguri, precum și referirea la colectarea datelor în cadrul 
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indicatorilor monitorizați, indică la niște responsabilități speciale ale instituțiilor 

subordonate Ministerului. 

 

Solicitarea Centrului Național Anticorupție adresată Ministerului Sănătăţii, Muncii 

şi Protecţiei Sociale s-a referit exclusiv la activitățile și indicii de activitate a 

instituțiilor ierarhic subordonate acestuia. Datele prezentate, s-au referit la 

utilizatorii de droguri, inclusiv la evidență primară, decese asociate din cauza 

drogurilor, inclusiv în spitale, persoane referite la programe de reabilitare după 

tratamentul staționar, persoane asigurate cu tratament de substituire, examinări 

medicale pentru aprecierea stării de ebrietate narcotică, constatări de consum de 

droguri/ebrietate narcotică la volan/ inclusiv cu accidente rutiere etc.. 

 

Ulterior, acestea au fost comparate cu datele oficiale prezentate pe paginile 

instituțiilor, Raportul anual, pentru 2019, privind consumul și traficul ilicit de 

droguri (redactat de Agenţia Națională pentru Sănătate Publică), datele Biroului 

Național de Statistică, precum și datele altor autorități.  

 

Potrivit Raportului anual pentru 2019, privind consumul și traficul ilicit de droguri, 

numărul cumulativ al consumatorilor de droguri înregistrați oficial (la finele anului 

de raportare) în baza de date a Dispensarului Republican de Narcologie era de 11924 

(cazuri) și 569 de cazuri noi. În anul 2020, numărul utilizatorilor de droguri a scăzut, 

atingând cifra de 11586 persoane. Luați la evidență primară au fost 527 persoane. 
 
Tabelul.6.1 Datele din Raportul anual privind consumul și traficul ilicit de droguri (pentru 2019) 
 

 
 

Datele selectate din Raportul anual de activitate a Instituției Medico-Sanitare 

Publice Dispensarul Republican de Narcologie (http://imspdrn.md/) indică același 

număr estimativ de utilizatori - 11924, însă un număr mai mic de persoane 

înregistrate la evidență primară - 561. 

 

În informația generalizată cu privire la activitatea instituțiilor din subordinea 

Ministerului în domeniul combaterii circulației ilicite a substanțelor narcotice, 

expediată în adresa Centrului Naţional Anticorupţie, numărul persoanelor 

înregistrați la evidență primară este de 562 de persoane.  

http://imspdrn.md/
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Potrivit informației selectate din baza de date a Biroului Național de Statistică, 

morbiditatea populației prin tulburări narcologice, în anul 2019, a constituit 700 de 

cazuri. 

 
Tabelul. 6.2 Datele Biroului Național de Statistică privind morbiditatea în anul 2019 
 

 
 

Potrivit informației prezentate la solicitarea Centrului Național Anticorupție, 

numărul deceselor asociate cu consumul de droguri, inclusiv în spitale, în anul 2019, 

a constituit 16 persoane, iar în anul 2020 – 19 persoane.  

 

Analizând situația raportată la momentul adoptării Strategiei pentru anii 2020 – 

2027, se constată niște indici în descreștere. “Republica Moldova nu a înregistrat 

progrese în calitatea monitorizării deceselor asociate consumului de droguri. 

Centrul de Medicină Legală a raportat, în anul 2012, 22 de cazuri de decese 

asociate consumului de droguri, în 2013 au fost identificate 109 rezultate pozitive 

ale investigațiilor toxicologice, în 2014 – 99 de cazuri, în 2015 – 69 de cazuri, în 

2016 – 60 de cazuri, iar în 2017 – 101 cazuri”. 

 

Scăderea atât de bruscă a numărului de decese asociate consumului de droguri poate 

fi considerat un progres. De menționat că în Raportul anual privind consumul și 

traficul ilicit de droguri în anul 2018 s-a indicat “Începând cu anul 2011 (!) cazurile 

de decese prin supradozare în rândul consumatorilor de droguri înregistrați oficial 

nu este raportat.”  

 

În Raportul anual privind consumul și traficul ilicit de droguri din 2019, s-a 

identificat informația privind numărul de cazuri de investigații toxicologice conform 

Centrului de Medicină Legală, care confirmă numărul de 16 decese asociate 

consumului de droguri. Totodată, revenind la indicii menționați în Strategie, în anul 

2019 au fost constatate rezultate pozitive la 50 de cadavre supuse investigațiilor 

toxicologice. 
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Tabelul. 6.3. Informația Centrului Medicină Legală 

 

Analiza strategică a mai identificat încă un aspect important la compartimentul 

informației cu privire la activitatea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, 

Muncii şi Protecției Sociale. Deși, numărul de crime comise în acest domeniu este 

destul de mare, avizele medicale în privința învinuiților / inculpaților narcomani, 

care necesită măsuri de constrângere cu caracter medical (art.103 alin.(1) Cod penal) 

sunt destul de modeste. În anul 2019, au fost eliberate doar 5 avize medicale, iar în 

anul 2020 - 11 avize. În perioada menționată, nu au parvenit careva solicitări din 

partea organelor de drept în privinţa stabilirii necesității aplicării măsurilor de 

constrângere cu caracter medical în privința consumatorilor de droguri aflați sub 

acuzare. 

 

O altă informație relevantă este și în privința numărului examinărilor medicale 

pentru aprecierea stării de ebrietate narcotică. La acest compartiment, au fost 

selectate datele privind constatările de consum de droguri, consecințe ale 

consumului și ebrietate narcotică la volan. 

 
Tabelul. 6.4. Datele MSMPS privind examinările medicale privind starea de ebrietate narcotică (2019-

2020) 
 

 
 

Din numărul total de 1966 de examinări medicale, efectuate în anul 2019, în 579 

(29,4%) de cazuri testele au fost pozitive. În anul 2020, au fost examinate 1909 

persoane, iar 729 (38,1%) au fost constatate cu consum de droguri.  

 

De asemenea, este necesar de evidențiat ebrietatea narcotică la volan, inclusiv 

accidentele rutiere, îndeosebi, revenind la informația din Nota anuală a Ministerului 

Afacerilor Interne și Raportul de activitate al Inspectoratului General al Poliţiei 

privind conducătorii de vehicule depistați în stare de ebrietate narcotică.  
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Figura. 6.1 Informația din Nota anuală (2020) a Ministerului Afacerilor Interne (EXTRAS) 

 
 

Potrivit datelor Notei anuale a Ministerului Afacerilor Interne, precum și Raportului 

privind activitatea Inspectoratului General al Poliției, pentru anul 20201, în anul 

2019 ar fi fost înregistrate doar 2 cazuri de constatare a conducătorilor de vehicule 

în stare de ebrietate narcotică. În anul 2020, cifra respectivă s-a majorat de 7 ori, 

înregistrând  14 cazuri de ebrietate narcotică la volan. 

 

Datele menționate nu corespund celor constatate de medicii narcologi, care în anul 

2019 au înregistrat 201 persoane, iar în anul 2020 - 297 persoane în stare de ebrietate 

narcotică la volan, inclusiv cu accidente rutiere, pasibile investigării sub aspectul 

comiterii infracțiunii prevăzute de art. 2641 Cod penal. 

 
Figura. 6.2 Extras din Codul penal al Republicii Moldova 
 

Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat 
sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe 

(1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate 
alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe stupefiante şi/sau de 
alte substanţe cu efecte similare 

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu 
anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. 

(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se 
află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat urmările indicate la art.264, 

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu 
anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. 

(3) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la 
testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii 
ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical 

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în 
ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. 

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis 
de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport, 

se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sa cu 

închisoare de pînă la 1 an. 

 
Această infracțiune este una formală. Ea se consideră consumată din momentul 

 
1 https://politia.md/sites/default/files/raport_cu_privire_la_activitatea_politiei_12_luni_2020_final.pdf 
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efectuării conducerii mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare 

de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe 

narcotice, psihotrope şi/ sau de alte substanţe cu efecte similare. Pentru calificarea 

acțiunii conform art.2641 alin.(1) Cod penal, nu importă dacă au survenit ori nu 

urmări prejudiciabile.  

 
Figura. 6.3 Extras din Codul penal al Republicii Moldova 
 

Articolul 13412. Starea de ebrietate 
(1) Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a organismului 

survenită în urma consumului de alcool, droguri şi/sau alte substanţe cu efecte similare. 
(2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei care are 

concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 0,5 g/l sau concentraţia vaporilor de alcool în 
aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,3 mg/l. 

(3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei care are 

concentraţia de alcool în sînge de la 0,5 g/l şi mai mult sau concentraţia vaporilor de alcool în 

aerul expirat de la 0,3 mg/l şi mai mult. 

 

Se remarcă faptul că spre deosebire de starea de ebrietate alcoolică, starea de 

ebrietate survenită în urma consumului de droguri și/sau alte substanțe cu efecte 

similare nu necesită a fi măsurată potrivit concentrației în organism, fiind suficientă 

examinarea medicală privind stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, precum și 

evident faptul conducerii mijlocului de transport. 

 

Datele prezentate de Ministerul Afacerilor Interne, la solicitarea Centrului Național 

Anticorupție, se deosebesc esențial de datele oficiale raportate de Organele centrale 

ale Ministerului. Astfel, răspunsul indică 55 de cauze penale în anul 2019 și 93 de 

cauze penale în anul 2020, inițiate conform indicilor infracțiunii prevăzute de 

art.2641 Cod Penal, când starea de ebrietate a fost cauzată de substanțe stupefiante 

şi/sau de alte substanțe cu efecte similare. Nici cifrele date nu se coroborează cu 

numărul persoanelor constatate în stare de ebrietate narcotică la volan, prezentată de 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. În asemenea circumstanțe, ar 

interveni necesitatea verificării cazurilor de constatare a stării de ebrietate la volan, 

care nu au fost investigate în cadrul unor cauze penale. 

 

În fapt, s-ar remarca că instituțiile medicale efectuează un volum enorm de activități 

în domeniu, în special ținând cont de posibilitățile reale de care dispun, inclusiv 

personal, echipamente și asigurare. Serviciile acordate de către instituție pot fi 

considerate destul de vaste, care includ: 

- tratament ambulatoriu, staționar și de susținere;  

- testare psihologică după diferite metode;  

- testare la HIV și la prezența substanțelor stupefiante;  
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- activități de prevenție primară, informarea și educația populației asupra 

prevenirii consumului de substanțe psihoactive.  

 

Este de menționat că toţi pacienții care se confruntă cu probleme legate de consumul 

substanțelor stupefiante și a substanțelor psihotrope sunt asiguraţi cu asistența 

medicală consultativă și spitalicească (pe întreg teritoriul Republicii Moldova). 

 

Potrivit procedurilor de raportare și monitorizare, stipulate în Strategia Națională 

Antidrog pentru anii 2020 - 2021, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică din 

cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale asigură monitorizarea 

situației în domeniul drogurilor şi întocmește anual Raportul național cu privire la 

situația drogurilor în Republica Moldova, în baza datelor complexe privind 

consumul şi traficul de droguri, precum şi consecințele acestora. 

 

Concluzii 

1. Diversitatea informațiilor privind numărului de persoane bolnave de narcomanie 

și toxicomanie în Republica Moldova indică la diferite surse și criterii de raportare 

a acestora. Acest fapt, ar putea urmări scopul „stabilizării numărului de persoane 

aflate în evidentă”, după cum se obiecta în Strategia Națională Antidrog pentru anii 

2011-2018.  

Se evidențiază că Agenția Naţională pentru Sănătate Publică este responsabilă de 

coordonarea şi gestionarea metodologică a altor instituţii şi organizaţii de stat şi 

neguvernamentale, menite să contribuie la colectarea datelor în cadrul indicatorilor 

monitorizați. 

Datele neoficiale, precum și informațiile din mass-media, bazate inclusiv pe opiniile 

specialiștilor din organizațiile neguvernamentale, indică la cifra de circa 30000 de 

persoane utilizatoare de droguri şi menținerea tendințelor de majorare a numărului 

acestora.  

 

2. La capitolul cauze penale pornite pentru conducerea mijlocului de transport de 

către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante 

şi/sau de alte substanțe cu efecte similare, inclusiv cu accidente rutiere, se constată 

o diferența esențială dintre datele raportate de Ministerul Afacerilor Interne și 

informația Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Astfel, s-ar 

presupune că nu toate cazurile de conducere a mijlocului de transport în stare de 

ebrietate narcotică au fost examinate în cadrul unui proces penal cu dispunerea 

adoptării deciziilor în conformitate cu prevederile art.274 Cod Procedură Penală, 

persistând riscul absolvirii unor persoane de răspunderea penală.  
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VII. MINISTERUL JUSTIȚIEI 

Potrivit Strategiei Naționale Antidrog, Ministerul Justiţiei este responsabil de 

organizarea activității în vederea reducerii consumului de droguri şi a riscurilor 

asociate consumului de droguri în instituțiile penitenciare. În acest scop, 

Administrația Națională a Penitenciarelor implementează măsuri şi intervenții cu 

scopul de a preveni ori de a reduce pătrunderea drogurilor în instituțiile de detenție, 

pe de o parte, şi de a oferi servicii de prevenire, reabilitare, tratament, minimalizare 

a riscului şi asistenţa corespunzătoare persoanelor dependente de droguri în condițiile 

de detenţie, pe de altă parte. 

 

Prin intermediul Inspectoratului Naţional de Probaţiune, Ministerul Justiţiei este 

responsabil de asigurarea funcţionării, în baza tipurilor probaţiunii presentenţială, 

sentenţială în comunitate şi postpenitenciară, a serviciilor de reintegrare socială a 

ex-deţinuţilor cu probleme asociate consumului de droguri, de monitorizare a 

comportamentului infractorilor neîncarceraţi şi de instruire profesională a 

consilierilor de probațiune în problemele legate de droguri cu care, de regulă, se 

confruntă subiecţii probaţiunii. 

 

Ținând cont de împuternicirile instituțiilor subordonate Ministerului Justiției, 

solicitarea informației a ținut de domeniile activităților referitoare la asigurarea 

deținuților cu tratamente de substituire, programe de executare a pedepsei pentru 

persoane dependente de droguri, beneficiarii programelor de reducere a riscurilor, 

persoane aflate sub monitorizarea consilierilor de probațiune, precum și informația 

privind cazurile de circulație ilegală a drogurilor constatate în penitenciare. 

 

Potrivit datelor expediate de Administrația Națională a Penitenciarelor, activitatea 

instituției în domeniu este destul de productivă și voluminoasă. 
 

Tabel.7.1 Informația cu privire la combaterea circulației ilicite a substanțelor narcotice în 

instituțiile penitenciare  

Domeniul/Anul 2019 2020 
Total condamnați deținuți 5598 5444 

La evidență ca persoane dependente de droguri 457 742 
Eliberate din detenție consumatoare de droguri 606 731 
Participanți la programe de reducere a riscurilor 699 583 

Participanți la programe de reabilitare 217 150 
Cazuri de consum ilegal de droguri 7 8 

Cazuri de circulație ilegală de droguri 133 114 
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Informația din rapoartele Administrației Naționale a Penitenciarelor, de asemenea, 

indică activități desfășurate, în anul 2019, în cadrul unor măsuri de regim soldate cu 

capturi de droguri, inclusiv marihuana - 1444,372 gr., mac - 179,755 gr., hașiș - 

71,287 gr., PVP - 0,73 gr., heroină - 0,231 gr., ebuprofin - 0,08 gr., cânepă - 32 gr., 

MBDBM2201 - 0,137 gr., Pseudoefriă - 1 gr., fluroadbica - 0,363 gr., metadon uscat 

- 192,136 gr., bubrenofrin 0,108 gr., opium acepilat 1,697 gr., dimidrol medical 

1,697 gr. şi subitex 0,012 gr.  

 

În anul 2020, în rezultatul măsurilor de regim desfășurate, în 78 de cazuri au fost 

depistate și ridicate de la condamnați din ascunzișuri și persoane civile 538,856 gr. 

de marihuană, 0,187 gr. de benuprofen, 2,979 gr. de hasis, 0,66 gr. de PVP, 0,070 

gr. de heroină, 59,71 gr. De paie de mac, 0,218 ml. de buprenorfin, 174 gr. De 

cânepa, 85 pastile subutex şi o pastilă B8.  

 
Figura. 7.1 Extras din Codul penal al Republicii Moldova 
 

Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte sau substanțe interzise persoanelor deţinute în 
instituţiile penitenciare 

(1) ……. (2)……. 
(3) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deținute în instituțiile 

penitenciare a băuturilor alcoolice, a drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora 
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de la 2 la 4 ani. 
(4) Acţiunea prevăzută la alin.(3), săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau cu 

folosirea situaţiei de serviciu, 
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 

(5) ………. (6) ………. 

 

În anul 2018, necesitatea revizuirii art.322 Cod penal a fost condiționată anume de 

necesitățile sistemului penitenciar. Potrivit Notei informative a Ministerului Justiției 

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal, redacția 

art.322 Cod Penal urma să asigure un mediu sigur atât persoanelor deținute aflate în 

custodia statului, cât și a personalului penitenciar care ar putea fi expus unui pericol 

iminent, dacă deținuții ar dispune de obiecte interzise. 

 

Potrivit informației prezentate Centrului Național Anticorupție, angajații 

Administrației Naționale a Penitenciarelor au constatat, în perioada anului 2019, 94 

de tentative de transmitere ilegală a drogurilor, inclusiv 3 cazuri cu folosirea situației 

de serviciu, 55 de cazuri prin aruncarea peste edificiile de pază și 36 de cazuri de 

transmitere peste punctul de trecerea și control. 
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În anul 2020 au fost constatate 4 cazuri de tentative de transmitere ilegală a 

drogurilor comise prin folosirea situației de serviciu, 69 de cazuri prin aruncarea 

peste edificiile de pază și 20 de cazuri de transmitere peste punctul de trecerea și 

control al penitenciarului (în total 93 de cazuri). 

 
Tabelul.7.2. Analiza comparativă a datelor MAI, Procuratură și ANP, privind art. 322 (drog) 

CP 

 MAI (cauze penale) Procuratura (cauze penale) ANP (cazuri) 
2019 2 37 94 
2020 2 32 93 

 

În proces, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au menționat 

despre sesizarea organelor competente, potrivit legislației, pe fiecare caz de 

constatare a transmiterii tăinuite de control a drogurilor, însă, în privința rezultatelor 

examinărilor au fost rezervați, invocând competența atribuită organelor respective. 

 

Devine evident faptul că toate cazurile de transmitere ilegală a drogurilor 

persoanelor deținute în instituțiile penitenciare urmau a fi examinate prin prisma 

prevederilor art.322 alin.(3) Cod penal al Republicii Moldova.  

 

Recent, în mass-media au fost publicate știri privind perchezițiile din Penitenciarul 

nr.6 din or. Soroca și Penitenciarul nr.15 din or. Cricova, desfășurate în cadrul unor 

urmăriri penale. Urmarea acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate mai multe 

obiecte, care prin statutul executării pedepsei nu pot fi păstrate de condamnați. De 

asemenea, au fost ridicate zeci de seringi, care conțineau substanțe lichide 

necunoscute, pachețele cu substanțe solide (praf) și pastile de etiologie necunoscută, 

care urmau a fi expertizate pentru stabilirea faptului dacă constituie substanțe 

narcotice. Au mai fost depistate și câteva dispozitive de inhalare a substanțelor 

narcotice. Prin urmare, necătând la activitățile desfășurate și rezultatele raportate, 

transmiterea substanțelor narcotice în penitenciare continuă, iar volumul pare a fi 

destul de mare. 

 

Concluzii 

1. Infracțiunea prevăzută de art.322 alin.(3) Cod penal al Republicii Moldova, 

adică transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deținute în 

instituțiile penitenciare a drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, 

nu este specificată de Comitetul Executiv al Comisiei Naționale Antidrog drept 

crimă ce  vizează consumul și traficul ilicit de droguri. 
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2. Analiza datelor prezentate de Administrația Națională a Penitenciarelor, 

Ministerul Afacerilor Interne și Procuratură, constată discrepanțe esențiale privind 

cauzele penale pornite pe indicii infracțiunii prevăzute de art.322 (drog) Cod Penal. 

În toate cazurile, de asemenea, urma a fi constatat cumulul de infracțiuni și pornite 

cauze penale potrivit prevederilor art.2171 Cod Penal,  adică să fie investigată 

circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de 

înstrăinare.  

 

Fiind evidentă ipoteza ascunderii crimelor de la evidență, în consecință, se constată 

necesitatea cercetării datelor prezentate de autorități în scopul verificării finalității 

cazurilor raportate de Administrația Națională a Penitenciarelor. 

 

 

VIII. SERVICIUL VAMAL 

În vederea suprimării livrării ilegale de droguri, autoritățile vamale desfășoară 

activități care se axează pe identificarea partidelor ilegale de droguri din/spre alte 

ţări. În acest sens, Serviciul Vamal efectuează controale ale mărfurilor la frontieră şi 

inspecții în cadrul oficiilor vamale interne, precum şi controale aleatorii pe tot 

teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile vamale au împuterniciri similare cu cele 

ale organelor de poliție în descoperirea crimelor legate de contrabanda de droguri, 

inclusiv urmărirea penală în aceste cazuri (din conținutul Strategiei). 

 

Rapoartele de activitate ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova indică concret 

activitățile desfășurate în cadrul acțiunilor de contracarare a traficului ilicit de 

droguri.  

În anul 2019, Serviciul Antidrog al Serviciului Vamal a înregistrat 47 de rețineri cu 

substanțe stupefiante, psihotrope și analogii ale acestora, iar în anul 2020 au fost 

înregistrate 32 de rețineri de acest gen, fiind menționate operațiuni efectuate în 

comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate şi Cauze Speciale.  

 

Potrivit răspunsului Serviciului Vamal, în perioada 2019 – 2020, au fost pornite 78 

de procese penale, dintre care, pe 76 cazuri a fost inițiată urmărirea penală, iar în 2 

cazuri a fost refuzat în pornirea urmăririi penale. În cadrul urmăririlor penale inițiate 

au fost reținute 7 persoane, dintre care 5 au fost arestate.  

 

Totodată, Serviciul Vamal a menționat că toate cauzele penale au fost expediate 

potrivit competenței în Procuraturile teritoriale și specializate, conform 
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modificărilor operate în Codul de Procedură Penală, prin Legea  nr.179 din 

26.07.2018. 

 

Concomitent, a fost prezentată informația privind măsurile speciale efectuate în 

cadrul cauzelor penale aflate în gestiunea Procuraturilor specializate și teritoriale, 

evidențiindu-se volumul efectuat de către colaboratorii Serviciului Vamal.  

 

S-ar putea de remarcat că informația privind procesele penale expediate de Serviciul 

Vamal nu se deosebește esențial de datele selectate din Rapoartele de activitate ale 

Procuraturii Republicii Moldova. 

 

 

IX. MASS-MEDIA 

Potrivit Strategiei Naționale Antidrog rolul mass-mediei în profilaxia dependenței 

de droguri, prevenirea şi reprimarea criminalității ce ține de traficul ilicit şi consumul 

drogurilor, constă în sensibilizarea opiniei publice asupra fenomenului infracțional. 

Informarea publicului larg şi, îndeosebi, a tinerilor despre riscurile potențiale 

asociate consumului tuturor tipurilor de droguri reprezintă o condiție esențială 

pentru stoparea/reducerea consumului de droguri, a ofertei de droguri, precum şi a 

daunelor asociate, cauzate indivizilor şi societății în ansamblu. 

 

Ar fi necesar de evidențiat că mass-media este principala sursă de informare a 

societății privind activitățile curente ale organelor de drept, precum și altor instituții 

ale statului, implicate în combaterea circuitului ilegal cu substanțe narcotice. 

 

De menționat că în lipsa unor informații în surse deschise devine dificilă 

determinarea gradului de realizare a activităților reale ale actorilor implicați în 

prevenirea şi reprimarea consumului şi traficului ilicit de droguri. Ne cătând la faptul 

dat, în sursele mass-media totuși apar publicații destul de tăioase fiind elucidate 

diferite probleme incomode, dezvăluiri privind activități ilegale și chiar infracțiuni 

comise de persoane ce urmează să lupte cu traficul de droguri. 

 

Anume sursele mass-media au dezvăluit problemele majore din sistemul MAI 

privind implicarea colaboratorilor de poliție în traficul de droguri, dosare la 

comandă, tolerarea acestor acțiuni și indiferența organelor abilitate față de 

problemele menționate. 
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Totodată, la acest compartiment este necesar de a clarifica importanța implementării 

principiul transparenței, adică asigurării accesului liber la informațiile de interes 

public privind fenomenul drogurilor. Autoritățile urmează să dezvăluie în surse 

deschise informații la nivelul tuturor instituțiilor implicate, pe toată perioada de 

timp, indiferent de rezultatele obținute.  

 

Principiul transparenței urmează a fi implementat real, adică societatea civilă să 

dispună de acces la informațiile de interes public privind fenomenul drogurilor, iar 

autoritățile publice își execută obligațiile privind divulgarea informației de interes 

public în acest domeniu.  

 

Concluzii 

1. Informațiile cu privire la fenomenul drogurilor sunt cu regularitate raportate 

publicului, însă, de fapt, în majoritatea cazurilor, acestea se referă la capturile de 

droguri efectuate de organele de drept. De asemenea, informațiile țin de 

popularizarea activităților organizațiilor non guvernamentale în domeniul 

prevenirii, asistenței, reabilitării şi reducerii riscurilor asociate consumului de 

droguri. 

 

2. Dezvăluirile în mass-media privind implicarea funcționarilor cu statut special în 

traficul ilicit de droguri (polițiști, procurori, judecători etc) în marea majoritate 

rămân fără un răspuns adecvat din partea autorităților competente. Practica 

constată că examinarea cauzelor ce vizează funcționarii cu statut special implicați 

în asemenea cazuri şi care au denigrat imaginea autorităților publice este 

tergiversată, iar circumstanțele, mersul şi etapele cercetărilor nu sunt dezvăluite 

publicului larg. 

 

 

X. SANCȚIUNI. PRACTICA JUDICIARĂ 

Potrivit Rapoartelor publice ale Procuraturii Republicii Moldova, în anul 2019 au 

fost deferite justiției 881 cauze în privința 1009 persoane. Instanțele de judecată, 

examinând în fond cauzele penale pe infracțiuni în domeniul circulației ilegale a 

drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora, inclusiv pe cauze penale expediate 

în anii precedenți, au pronunțat 843 sentințe în privința a 920 persoane, dintre care, 

786 sentințe de condamnare în privința a 864 persoane (potrivit datelor Biroului 

Național de Statistică în anul 2019 au fost condamnate pe infracțiuni legate de 

droguri 874 persoane).  
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În perioada anului 2020, au fost deferite justiției 743 cauze în privința 854 persoane. 

Instanțele de judecată, examinând în fond, au pronunțat 577 sentințe în privința a 

612 persoane, dintre care, 523 sentințe de condamnare în privința a 558 persoane. 

 

În cadrul analizei au fost studiate 332 sentințe în privința 353 condamnați pe 

infracțiunile obiectul căror sunt drogurile. Sentințele au fost selectate de pe pagina 

oficială https://instante.justice.md/, potrivit publicării, fiind verificate începând cu 

luna decembrie - iulie 2020. S-a ales această ordine, ținând cont de carantina 

instituită din motivul pandemiei Covid-19. Au fost verificate sentințele instanțelor 

de fond în privința a 252 de inculpați pentru anul 2020. Verificările au inclus 

sentințele pronunțate potrivit zonelor teritoriale. Pentru anul 2020, au fost analizate 

151 de cazuri pronunțate de Judecătoria Chișinău (zona Centru), 50 de cazuri 

pronunțate de judecătoriile din zona Nord și 52 de cazuri pronunțate de instanțele 

judiciare din zona Sud.  

 

Analiza sentințelor a inclus diverşi indicatori, inclusiv condamnări, sentințe de 

încetare, achitări, cauze examinate în procedură specială și generală, precum și 

pedepsele stabilite. De asemenea, analiza a încercat de a identifica sursa de procurare 

a drogurilor și metoda de descoperire a crimei. Din cauzele studiate, au fost selectate 

sentințele ce au reflectat omisiuni sau lacune admise de către organul de urmărire 

penală sau ofițerii de investigație. 

 

Studiul denotă faptul că, în general, majoritatea persoanelor, ajunse pe banca 

acuzaților, sunt găsite vinovate de instanțele de judecată. În mare parte, acțiunile 

inculpaților cu care aceștia au fost trimiși în judecată a fost menținută şi de către 

instanță de fond, cu unele excepții ce se referă la art. 2171 Cod Penal.  

 
Tabelul.10.1 Sentințele studiate pe zona Centru (Chișinău 2020)  

ART. Acuz.  Condam Încet Achit Absol 3641 Gen/Lip Închis Art.90  M.N. Amendă Rec  

217 93 84 5 1 3 77 16/9 21 24 18 21 - 

217/1 55 49 4/3  1  1 32 23 25 24 - - 7 

217/5 1 - 1 - - 1 - - - - - - 

322 1 1 - - - 1 - - - - 1 - 

217/2 1 1 - - - - 1/1 1 - - - - 

Total 151 135 10 2 4 111 40/10 47 48 18 22 7 

 
Din 151 de acuzații pe sentințele studiate pentru zona Chișinău, 93 de acuzați, sau 

aproximativ 2/3 din numărul total, s-au referit la învinuirea în comiterea circulației 

ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de înstrăinare.  

Din acuzațiile indicate în sentințe, deseori nu este clar cum consumatorii de droguri 

au făcut rost de narcotice, însă din sentințele studiate din 93 de învinuiri (art. 217 
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CP), cel puțin 38 de condamnați au indicat că au procurat drogul prin aplicația 

Telegram sau Internet. Spre deosebire de zonele Nord şi Sud, descoperirea 

infracțiunii în zona Centru mai des are loc în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de 

menținere a ordinii publice de către colaboratorii de poliție (46 cazuri). Majoritatea 

persoanelor au ales procedura specială de judecare pe baza probelor administrate în 

faza de urmărire penală și au recunoscut vinovăția (art.3641 CPP), iar din 16 cauze 

examinate în procedură generală, 9 au fost decise în lipsa inculpatului. Încetările, în 

fapt, au fost cauzate de expirarea termenului de prescripție, iar eliberarea a fost 

condiționată de prevederile art.217 alin.(5) Cod Penal, privind contribuția activă la 

descoperirea sau contracararea infracțiuni. Pedepsele au fost aplicate aproape 

proporțional câte 25% pentru fiecare tip de pedeapsă stabilită, prevalând totuși 

pedeapsa cu închisoare condiționată. 

 

Din 55 de persoane învinuite în circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau 

analogilor acestora cu scop de înstrăinare (2171 CP), 49 au fost condamnate, iar în 

privința a 4 persoane procesele au fost încetate (3 în legătură cu decesul persoanei), 

o persoană a fost achitată și una absolvită de răspundere. Procedura specială de 

judecare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art.3641 CPP) a 

fost aleasă doar de 60% din învinuiți. Se evidențiază că în privința a 7 persoane 

instanța de judecată a decis recalificarea acțiunilor, în special constatând lipsa de 

probe pentru confirmarea scopului de înstrăinare a drogurilor. Toate 49 de persoane 

au fost condamnate la închisoare, dintre care, 24 urmează să-și execute pedeapsa 

condiționat. Majoritatea crimelor au fost descoperite în urma activității speciale de 

investigație.  

 
Tabelul.10.2 Sentințele studiate pe zona Nord 2020 

 Cauze  Cond Încetare Achitare 3641 Gen Închis Art.90 M.N. Amendă 

217 31 30 1 - 29 2 2 9 13 6 

217/1 19 18 - 1 16 3 8 10 - - 

Total 50 48 1 1 45 5 10 19 13 6 

 

La fel ca și în zona Centru, pe sentințele studiate din zona Nord, acuzațiile privind 

circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de 

înstrăinare și cu scop de înstrăinare, s-au repartizat în proporție aproximativă de 60% 

la 40%. Totodată, din 50 de persoane judecate, 48 au fost condamnate, în privința 

unei persoane s-a decis încetarea procesului, iar o persoană a fost achitată. Similar 

zonei Centru, rata persoanelor care au ales procedura specială de examinare este 

destul de mare. Doar în 7 cazuri, descoperirea infracțiunii (drogurilor) a avut loc în 

rezultatul somației colaboratorului de poliție privind stoparea persoanei în legătură 

cu încălcarea ordinii publice, în rest identificarea obiectului infracțiunii fiind 
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efectuată în baza cercetărilor, perchezițiilor și investigațiilor. Nici într-un caz nu a 

fost indicată rețeaua Internet drept mijloc de procurare a drogurilor. 

 
Tabelul.10.3 Sentințele studiate pe zona Sud 2020 

 Cauze  Cond Încet Achit 364 Gen Închis Închis/90 M.N. Amendă Recalif  Descoper. 
217 42 37 4 1 34 8 3 10 16 8 - 40/2 

217/1 9 8 1  - 5 4 3 5 - - 1 9 
217/5 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1 

Total 52 46 5 1 40 12 6 16 16 8 1 50/2 

 

Din 52 de inculpați analizați în zona Sud, 46 au fost condamnați, în privința a 5 

inculpați a fost încetat procesul, iar unul a fost achitat. Procedura specială au ales-o 

aproximativ 80% din inculpați. În majoritatea cazurilor, descoperirea crimelor a avut 

loc datorită investigațiilor active ale colaboratorilor de poliție. Spre deosebire de 

zona Centru și Nord, aproximativ în 50% din crimele studiate pe zona Sud, drogurile 

au fost cultivate personal de către inculpați. Destul de mare este rata persoanelor cu 

antecedente penale (preponderent stinse), care au comis infracțiunile nominalizate.  

 

Spre deosebire de celelalte sentințe, în sentințele pronunțate de instanțele din zona 

Sud în permanență se regăsesc date privind istoricul și caracteristica persoane, adică 

circumstanțe ce au importanță la individualizarea pedepsei. 

 
Tabelul.10.4 Sentințele studiate pentru a. 2019 

 Cauze  Condamnate Încetate Achitate 

Chisinau 50 45 5 - 

Nord 25 21 2 2 

Sud 25 22 2 1 

Total 101 88 (88%) 9 (9%) 3 (3%) 

 

În scopul identificării tendințelor în domeniul propus analizei, au fost analizate 

sentințele pronunțate în anul 2019 în privința a 100 de inculpați, însă nu au fost 

stabilite careva devieri considerabile comparativ cu anul 2020. 

 

Similar, analiza sentințelor indică la alegerea preponderentă de către inculpați a 

procedurii simplificate, prevăzută de art.3641 CPP, deoarece persoanele reținute 

deținând supra sa substanțe narcotice, care recunosc vinovăția, au o situație mai 

favorabilă, conform căreia li se reduc cu o treime limitele maxime şi minime din 

sancțiunile prevăzute de lege pentru infracțiunea respectivă a închisorii sau a muncii 

neremunerate în folosul comunității şi cu o pătrime se reduc limitele amenzii.  

 



33 
 

Este important de subliniat că pedeapsa penală reprezintă unul dintre principalele 

instrumente de combatere a traficului ilicit de droguri, în special, în cazul când este 

constatat scopul de înstrăinare a drogurilor. În același timp, se observă că instanțele 

destul de des aplică pedeapsa condiționată persoanelor care au avut scopul de 

înstrăinare a drogurilor (50%). 

 

Mai mult ca atât, după cum s-a menţionat, suspendarea condiționată poate fi dispusă 

doar persoanelor care au fost condamnate la închisoare, stabilindu-le un anumit 

termen de probă. Concomitent, în conformitate cu prevederile art.90 alin.(6) Cod 

penal, instanța le poate obliga să nu-şi schimbe domiciliul şi/sau reşedinţa fără 

consimțământul organului competent, să nu frecventeze anumite locuri, să participe 

la programe probaţionale şi alte obligații prevăzute de lege.  

 

Evident, în cazurile condamnaților pe infracțiunile nominalizate, în special pe 

infracțiunile prevăzute de art.217 Cod penal, obligarea de a participa la programe 

probaționale ar avea un efect sporit, în special persoanelor dependente de droguri.  

 

Concluzie 

Concluzionând datele analizate în privința sancțiunilor aplicate (practica 

judiciară), pot fi delimitate principalele probleme intervenite în procesul susținerii 

acuzării și examinării în fond a cauzelor privind circuitul ilegal de substanțe 

narcotice, precum: 

- cantitatea drogurilor identificate; 

- substanțele ne incluse în lista cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor 

substanțelor stupefiante psihotrope şi precursorilor acestora; 

- nulitatea probelor; 

- lipsa probelor privind calificativul grup criminal organizat; 

- neconfirmarea scopului de înstrăinare a drogurilor.  

 

Anume acestea, cel mai frecvent, au dus la recalificarea acțiunilor inculpaților la o 

infracțiune mai ușoară sau chiar la achitare.  

 

  



34 
 

XI. CONCLUZII 

1. Executarea solicitărilor de informații sau cererilor de cooperare pentru unele 

instituții implicate în combaterea traficului ilicit de droguri nu este o prioritate, 

acestea fiind tratate drept un volum suplimentar de lucru, sau ceva de prisos. Aceiași 

concluzie, poate fi valabilă şi în privința conlucrării între entitățile implicate în 

realizarea Strategiei.  

 

Cu toate că legislatorul a creat un mecanism real de cooperare între toate instituțiile 

implicate în combaterea traficului ilicit de droguri, conform cărora, acestea ar trebi 

să studieze motivele și să definească cauzele insucceselor pentru a depăși obstacolele 

ce intervin în proces, în realitate însă, poate fi considerat nerealizat, sau chiar 

neglijat.  

 

În absența unui mecanism eficient de control, se constată existența unor defecțiuni 

și neajunsuri în procesul de raportare a rezultatelor activităților programate, lipsa 

obiectivității, supraestimarea rezultatelor proprii și dubii privind veridicitatea datelor 

în acest sens. Drept urmare a formalismului în executarea activităților de către unele 

din instituțiile implicate, este evident riscul prezentării unor date care nu reflectă 

obiectiv situația curentă și procesele reale. 

 

Este important de menționat că organizațiile criminale implicate în traficul ilicit de 

droguri s-au dovedit a fi capabile de a stabili alianțe în vederea realizării acțiunilor 

comune și de a activa în afara granițelor stabilite, ceea ce agravează activitatea de 

descoperire și urmărire penală în diferite state. Criminalii, mereu sunt în căutarea 

noilor ținte a activității infracționale și transferul lor, din țara de origine sau de 

producție, până la destinația finală. Tendințele criminalității organizate în domeniul 

traficului ilicit de droguri evidențiază două aspecte:  

- dezvoltarea metodelor de organizare a infractorilor; 

- impactul acestei transformări asupra societății.  

 

Autoritățile publice, de asemenea, urmează să se „înarmeze” în sensul dezvoltării 

metodelor comune de contracarare a organizării infractorilor și diminuării 

consecințelor negative care se răsfrâng asupra societății în urma activității criminale 

de comercializare a drogurilor.  

 

2. Datorită experienței îndelungate și specializării sale în diferite domenii ale 

combaterii ofertei de droguri, organele Ministerului Afacerilor Interne sunt capabile 

să trateze diferitele fațete ale problemelor legate de combaterea fenomenului 
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traficului ilicit de droguri și, fără îndoială, la întărirea eficacității luptei cu acest 

flagel. În același timp, se evidențiază faptul că anumiți specialiști în cadrul poliției 

consideră că problema dependenței de droguri nu este o problemă a poliției ci o 

problemă medicală, care necesită o abordare diferită și nu una punitivă. Probabil, ar 

putea fi considerată o idee rațională, însă rezultatele activității poliției, cu 

aproximativ 70% de cauze penale privind comiterea infracțiunii prevăzute de 

art.217 Cod Penal (Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor 

acestora fără scop de înstrăinare), indică că marea parte a activității este destinată 

anume luptei în scopul reducerii cererii de droguri. 

   

3. Infracționalitatea cibernetică și traficul de droguri prin rețeaua Internet sunt 

recunoscute drept noi probleme ce urmează a fi confruntate. Actualmente, sistemele 

disponibile de colectare a datelor despre consumul de droguri nu satisfac pe deplin 

necesitățile informaționale, fiind evidente amenințări reale la adresa societății. 

Actuala dezvoltare tehnologică permite și stimulează tranzacții rapide, dar și 

transferul de mijloace financiare ilicite produse din activitatea infracțională de trafic 

de droguri și, respectiv, spălarea acestora. Un practician italian a declarat ”dacă sunt 

confiscate droguri, traficanții vor produce altele, dar dacă sunt confiscați banii, va 

fi dificil pentru aceștia să îi înlocuiască”. După cum s-a menționat în Raportul anual 

al Procuraturii, unul din obiectivele din acest domeniu rămâne a fi aplicarea corectă 

și sistematică a prevederilor legale și a metodologiilor, care se referă la investigații 

financiare, în vederea urmăririi şi confiscării bunurilor provenite din activitatea 

infracțională. 

 
4. În special, este evidentă și problema persoanelor afectate deja de consumul de 

droguri (narcomanilor), care deseori se pomenesc într-o izolare socială, urmată de 

dificultăți în procesul de reabilitare, însănătoșire și chiar integrare în societate. Deși 

serviciile de suport pentru consumatorii de droguri, cum ar fi educația pentru 

sănătate și consiliere psihologică sunt în demarare de ani de zile, eficiența 

intervențiilor acestora este destul de joasă, iar datele statistice arată că numărul 

narcomanilor, ce nu s-au integrat în viața cotidiană și care au comis infracțiuni, 

inclusiv repetate, sunt în creștere. 

 
5. Deși Ministerul Afacerilor Interne, în general, este responsabil de monitorizarea 

realizării acțiunilor prevăzute în planurile naționale de acțiuni antidrog și de 

schimbul de date şi informații cu membrii Comisiei Naționale Antidrog, acesta de 

fapt nu deține toată informația necesară, reală și veridică, nici măcar privind situația 

criminogenă din țară, sau refuză să prezinte aceste date publicului larg.  
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Datele prezentate de entitățile implicate în lupta cu traficul ilicit de droguri se 

deosebesc esențial de datele oficial raportate. De asemenea, informațiile din sursele 

oficiale ale entităților nu coroborează între ele, urmând a fi verificate sub aspectul 

constatării veridicității. Evident, aceste date nu pot crea o imagine reală asupra 

fenomenului drogurilor în Republica Moldova și eforturilor depuse de către 

autorități în combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri.  

 

6. Potrivit Strategiei Naționale Antidrog, rapoartele anuale ale Agenției Naționale 

pentru Sănătate Publică „urmează să servească drept bază pentru adoptarea 

deciziilor de rigoare şi pentru elaborarea planurilor de acțiuni ale politicilor în 

domeniul drogurilor. Pentru asigurarea eficienței politicii implementate în domeniul 

drogurilor, este necesar ca toate măsurile să fie monitorizate şi să fie evaluată 

eficiența acestora”. Însă, în lipsa unor informații exacte este imposibil de constatat 

evoluția fenomenului. Absența de informații concrete și complete, sau diferența de 

informații privind același subiect din diferite surse, este un obstacol pentru crearea 

unei viziuni unice despre rata criminalității și metodele necesare de combatere 

eficientă a criminalității în toate domeniile.    
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XII. RECOMANDĂRI 
 

Dezvoltarea activităților de prevenire în domeniul circulației ilicite a substanțelor 

narcotice  
 

Intensificarea activităților de prevenire a consumului și traficului ilicit de droguri, 

cu atragerea autorităților publice responsabile și reprezentanții societății civile, pe 

toate categoriile obiectivelor specifice şi măsurilor necesare aplicării în acest sens 

(pct.31 al Strategiei Naţionale Antidrog). 

În mod prioritar, urmează a  fi asigurată elaborarea și implementarea măsurilor și 

intervențiilor specifice pentru a preveni consumul de droguri printre polițiști, precum 

și implicarea lor potențială în traficul ilicit de droguri (pct.45 al Strategiei Naţionale 

Antidrog). 

 

Amplificarea activităților de combatere a traficului și distribuirii ilicite de droguri 
 

Eficientizarea activităților specifice de combatere a ofertei de droguri, a traficului 

ilicit de substanțe stupefiante, psihotrope şi precursori, precum și controlul 

domeniilor conexe (corupția și spălarea banilor). 

Implementarea metodelor complexe de investigații și coordonarea activității cu 

utilizarea tehnicilor avansate și implicarea specialiștilor în domeniul tehnologiilor 

informaționale.  

În asemenea circumstanțe, asistența tehnică în domeniul activității speciale de 

investigații este iminentă.  

 

Dezvoltarea metodelor de analiză a informaţiei şi evaluarea complexă a 

procedurilor din cadrul autorităţilor publice implicate în combaterea traficului 

ilicit de droguri 
 

Avansarea metodelor analitice în scopul identificării pericolului social, daunelor 

cauzate sănătății personale și publice, precedentului judiciar, aplicării tratamentului 

forțat dependenților de droguri ce au săvârșit infracțiuni, precum şi 

comportamentului antisocial a dependenților de droguri (în familie și societate). 

Elaborarea rapoartelor detaliate de analiză, evaluare a activităților și acțiunilor 

realizate, conform prevederilor Strategiei Naționale Antidrog (pct.58). 

 

Coordonarea activităților autorităților publice implicate în combaterea traficului 

ilicit de droguri 
 

Dezvoltarea activităților Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog de 
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coordonare permanentă în scopul asigurării colaborării eficiente între autoritățile 

administrației publice centrale (membre). 

Totodată, asigurarea coordonării eficiente a activităților proprii cu cele desfășurate 

de partenerii externi, atât în faza de planificare, cât și în cea de evaluare și 

implementare a acţiunilor. 

 

Raportarea şi monitorizarea activităților realizate  
 

Aplicarea eficientă a măsurilor de raportare şi monitorizare a activităților realizate, 

precum şi impunerea angajamentelor de evaluare a acțiunilor întreprinse, astfel încât 

să fie finanțate doar măsurile și activitățile eficiente, cu respectarea pluralismului de 

opinii.  

De analizat posibilitatea înăspririi răspunderii pentru prezentarea informației 

denaturate și neveridice în sfera publică.  

Este necesar de adus la imperativ că informația eronată, în deosebi prezentată de 

autoritățile publice, împiedică reflectarea imaginii obiective privind situația 

criminogenă în domeniu, care poate fi echivalată cu favorizarea activităților 

criminale. 

 

Examinarea modului de desfășurare a activităților raportate 
 

De a verifica cauza diferenței majore dintre datele raportate de Ministerul Afacerilor 

Interne la capitolul cauze penale pornite pentru conducerea mijlocului de transport 

de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante 

și informația Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale referitoare la 

persoane constatate în stare de ebrietate narcotică la volan pentru anii 2019-2020.  

Se impune necesitatea cercetării datelor prezentate de autorități în scopul verificării 

finalității cazurilor raportate de Administrația Națională a Penitenciarelor privind 

cazurile constatate de transmitere ilegală a substanțelor interzise (drogurilor,  

etnobotanicelor sau a analogilor acestora) în instituțiile penitenciare pentru anii 

2019-2020. 

 

 

 


