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R E Z U M A T 
 

Analiza strategică  privind practica judiciară pe cauzele de corupție şi conexe celor de 

corupție, în baza hotărârilor judecătorești pronunțate în perioada anului 2021, a fost inițiată în 

temeiul raportului Direcției analitice şi Planului de acțiuni al Centrului pentru anul 2020 (acțiunea 

nr.65 a activității analitice în domeniul anticorupție), aprobat prin Hotărârea Colegiului nr.1 din 

29.01.2021 şi elaborată în baza informațiilor disponibile din sursele deschise, inclusiv cele 

publicate pe portalul național al instanțelor de judecată din RM (https://instante.justice.md/), 

precum şi datele prezentate de Procuratura Anticorupție. 

Din numărul total de 193 de sentințe analizate, au fost desprinse 367 de cazuri (săvârșite 

de 233 de inculpați), în rezultatul cercetării cărora instanțele de judecată au stabilit vinovăția 

inculpaților în 231 de cazuri, sau aproximativ 63%, au pronunțat sentinţe de încetare a proceselor 

pe temeiuri de nereabilitare în 67 de cazuri, sau puțin peste 18% şi au dispus achitarea 

persoanelor cu reabilitarea acestora în 69 de cazuri, sau aproape 19%. Cumularea datelor privind 

stabilirea vinovăției inculpaților şi a celor de încetare a proceselor pe temeiuri de nereabilitare, 

constituie 298 de cazuri, sau puţin peste 81% din totalul faptelor analizate, iar aceasta reprezintă 

cea mai redusă rată de condamnare şi cea mai ridicată rată de achitare a persoanelor cu 

reabilitare în cazul actelor de corupție şi actelor conexe celor de corupție din ultimii 7 ani. 

Amenda a fost aplicată pe 129 de fapte, sau aproape 56% din cazurile de condamnare, 

valoarea medie a acesteia constituind 91 701 lei. Cu toate că în ultimii 7 ani se înregistrează o 

creștere constantă a cuantumului mediu a amenzilor aplicate, se constată şi diminuarea ratei 

aplicării acesteia pe cazurile de condamnare, care, de la 73%, înregistrate în anul 2019 şi 70%, 

înregistrate în anul 2020, au coborât puţin sub 56%. În cele mai multe cazuri, amenzile au fost 

aplicate sub valoarea minimă prevăzută de norma penală (76 de cazuri, sau aproape 59%), urmată 

de valoarea minimă, cu 35 de cazuri, sau puţin peste 27%. Astfel, în 111 cazuri, sau 86%, a fost 

aplicată valoarea minimă a amenzii penale sau sub această limită. 

Închisoarea a fost dispusă în 165 de cazuri, sau peste 71% din cazurile de condamnare. În 

102 cazuri, sau aproape 62%, a fost aplicată condamnarea cu suspendarea condiționată a 

executării pedepsei, iar în restul 63 de cazuri, sau puţin peste 38%, a fost aplicată pedeapsa cu 

închisoare cu executare reală, ceea ce constituie puţin peste 17% din totalul capetelor de acuzare 

(cazuri analizate). Valoarea medie a termenului de executare a pedepsei cu închisoare reală este 

de 3 ani și 6 luni. Analiza comparativă a datelor pentru perioada 2015 – 2021, constată o tendință 

de majorare a cazurilor de condamnare cu suspendare condiționată a executării pedepsei, 

diminuându-se, totodată termenul mediu aplicat în acest sens. În mare parte, pedeapsa cu 
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închisoarea a fost orientată spre valoarea medie prevăzută de norma penală (128 de cazuri, sau 

peste 77%). Valoarea minimă, a fost aplicată în 16 cazuri, sau aproape 10%, iar închisoarea sub 

limita prevăzută de norma penală a fost aplicată în 21 de cazuri, sau aproape 13%. 

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită 

activitate a fost dispusă în 46 de cazuri, sau aproape 27% din cazurile de condamnare, aceasta 

fiind cea mai mică pondere din ultimii 7 ani. Comparativ cu anul 2020, se constată o diminuare 

evidentă, de la 45% la 27%.  

Examinarea cauzelor în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza 

urmăririi penale şi în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, a fost solicitată în 185 de cazuri, 

sau puțin peste 50% din totalul capetelor de acuzare. În rezultat, în 178 de cazuri, sau peste 96%, 

a fost dispusă condamnarea inculpaților, în 57 dintre acestea, sau 32%, fiind aplicată condamnarea 

cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în conformitate cu art.90 Cod Penal. În 173 de 

cazuri, sau peste 97% din faptele de condamnare examinate în procedură specială, au fost aplicate 

amenzi penale, inclusiv cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita 

o anumită activitate (în 7 cazuri), pedeapsa cu închisoare reală fiind aplicată doar în 5 cazuri (sau 

până la 3%). 

În celelalte 182 de cazuri, sau aproape 50%, persoanele au pledat nevinovate în fața 

instanțelor de judecată, fiind dispusă examinarea cauzelor în procedură generală. Urmarea 

examinării, în 53 de cauze dintre acestea, sau puţin peste 29%, inculpații şi-au primit sentinţe de 

condamnare, iar restul 129 de cazuri, sau puţin peste 70%, s-au soldat cu sentințe de încetare a 

procesului sau achitare a persoanelor. 

Suspendarea condiționată a executării pedepsei penale a fost dispusă în 102 cazuri, sau 

aproape 28% din totalul capetelor de acuzare, sau peste 44% din faptele de condamnare, sau 

aproape 62% din faptele de condamnate în care s-a aplicat pedeapsa cu închisoarea. Suspendarea 

condiționată pe faptele de corupere activă şi pe faptele de trafic de influenţă stabilește 97 de 

cazuri, sau 95% din totalul condamnărilor cu suspendare condiționată a executării pedepsei 

penale. 

Faptele din categoria celor grave reprezintă 261, sau peste 71%, cele ușoare reprezintă 54, 

sau până la 15%, cele mai puţin grave reprezintă 34, sau peste 9%, iar cele deosebit de grave 

reprezintă 18, sau aproape 5%. Condamnarea cu executare reală a pedepsei cu închisoarea a fost 

înregistrată pe 6 fapte mai puţin grave (aproape 55%), pe 54 de fapte grave (aproape 36%) şi pe 

toate cele 3 fapte deosebit de grave. Cea mai mare pondere a sentințelor de achitare a persoanelor, 

a fost înregistrată în cazurile infracțiunilor deosebit de grave (14 cazuri, sau aproape 78%), urmate 

de cele ușoare (16 cazuri, sau aproape 30%), mai puţin grave (6 cazuri, sau peste 17%) şi grave 
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(33 de cazuri, sau peste 12%). Cea mai mare pondere a cazurilor de încetare a proceselor penale 

în instanțele de judecată s-au înregistrat pe faptele ușoare (33 de cazuri, sau peste 61%), urmate 

de cele mai puţin grave (6 cazuri, sau peste 17%), grave (27 de cazuri, sau peste 10%) şi deosebit 

de grave (1 caz). 

Analiza a 138 de sentințe, pronunțate în privința la 180 de inculpați, care au săvârșit în total 

258 de episoade, a distins 36 de femei, sau aproape 14%, şi 148 de bărbați, sau puţin peste 86%. 

În general, profilul bărbatului implicat în infracţiuni de corupţie pasivă, corupţie activă şi trafic 

de influenţă este caracterizat de vârsta până la 50 de ani, cu un nivel de educaţie superioară, aflat 

la prima abatere de ordin penal, neangajat în câmpul muncii sau exponent al sectorului privat, care 

a preferat comiterea infracţiunilor în stradă, edificiile autorităţilor şi în localuri publice, precaut la 

momentul săvârşirii infracţiunii, cu orientarea interesului criminal în domeniile serviciilor publice, 

justiţiei, securităţii circulației rutiere, frontierei de stat, vamei, învătământului şi ordinii publice, 

capabil să recunoască vina imputată. Profilul femeii este caracterizat de vârsta cuprinsă între 30 şi 

59 de ani, cu un nivel de educaţie superioară, aflat la prima abatere de ordin penal, exponent al 

domeniului public, care au preferat comiterea infracţiunilor în edificiile autorităţilor, în localuri 

publice, în stradă, la domiciliu şi în automobil, mai puţin capabil să recunoască vina imputată. 

Cea mai mare parte a infracțiunilor cercetate în instanțele judecătorești pe parcursul anului 

2021 au fost săvârșite în ultimii 4 ani, însă există şi unele extreme ale acestei generalizări, 

argumentate prin cercetarea unor fapte săvârșite cu 10 ani în urmă şi mai mult. Cercetarea 

întârziată a cauzelor generează, în mare parte, sentințe de achitare a persoanelor sau încetare 

a proceselor din motivul intervenirii termenului de prescripție.  

Chiar dacă analiza strategică nu a reușit, pe majoritatea faptelor, identificarea datelor 

suficiente în scopul calculării termenului de urmărire penală pe faptele de corupție şi conexe 

corupției, interpretarea datelor adiționale obținute ar putea determina dezvoltarea ipotezei reținerii 

unor cauze în procedura organului de urmărire penală pe un termen îndelungat, care ar putea depăși 

5 ani sau chiar şi mai mult.  

Valoarea mitei primite/oferite la săvârșirea actelor de corupție şi conexe corupției a fost 

identificată în 249 de cazuri. Doar în 9 cazuri, sau 3,6%, valoarea mitei a depășit suma de 100 000 

de lei, care s-ar putea încadra în categoria proporțiilor mari şi deosebit de mari. În restul peste 

96%, valoarea mitei a fost sub pragul respectiv, ceea ce ar presupune o încadrare sub limita 

proporțiilor mari stabilite de legislație. 

Majoritatea cazurilor cu valoarea mitei de peste 100 000 de lei au afectat domeniul 

justiției, urmarea examinării cărora nu s-a dispus condamnarea la închisoare cu executare reală 

a persoanei nici într-un caz. 
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G L O S A R 

(terminologii specifice și concepte utilizate în contextul analizei strategice) 

 

Actele de corupție reprezintă infracțiuni şi contravenții, săvârșite în sectorul public şi în cel privat, 

a căror sancționare este prevăzută de Codul penal şi Codul contravențional. Sunt infracţiuni 

următoarele acte de corupție: coruperea activă; coruperea pasivă; luarea de mită; primirea unei 

remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației; traficul de 

influență şi delapidarea averii străine (afectat domeniul public).                       (art. 44 Legea 82/2017) 

Actele conexe actelor de corupție reprezintă infracțiuni şi contravenții, săvârșite în sectorul public 

şi în cel privat, a căror sancționare este prevăzută de Codul penal şi Codul contravențional. Sunt 

infracțiuni următoarele acte conexe actelor de corupție, care au fost săvârșite împreună sau în 

legătură directă cu un act de corupție: abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public; 

abuzul de serviciu în sectorul privat; excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu; 

neglijența în serviciu; falsul în acte publice şi îmbogățirea ilicită. Sunt conexe actelor de corupție 

orice alte infracțiuni şi/sau contravenții săvârșite împreună sau în legătură directă cu un act de 

corupție, la care se atribuie cazurile de escrocherie recalificate din trafic de influenţă şi cazurile de 

fals în declarații cu referire la includerea intenționată a datelor incomplete sau false, neincluderea 

intenționată a unor date în declarația de avere şi interese personale.1                (art. 45 Legea 82/2017) 
 

Infracţiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, 

săvârșită cu vinovăție şi pasibilă de pedeapsă penală.              (art.14 CP) 

Infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă 

maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv (24 luni). 

Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa 

maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv (60 luni). 

Infracțiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu 

închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv (144 luni). 

Infracțiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea 

penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani (peste 144 luni). 

                           (art. 16 CP)2 

 
1 Nu sunt enumerate toate actele de corupție şi actele conexe actelor de corupție  
  (doar acelea care fac obiectul analizei strategice) 
2 În cadrul analizei strategice sunt delimitate infracțiunile pe culori, inclusive în tabele, având în vedere caracterul  
gravității acestora. 
   Nu sunt menționate infracțiunile excepțional de grave deoarece nu fac obiectul analizei strategice. 
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Răspunderea penală se consideră condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale 

şi a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere 

prevăzute de lege.                   (art. 50 CP) 

Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a 

condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit 

infracțiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricții drepturilor lor.            (art. 61 CP) 

Amenda este o sancțiune pecuniară ce se aplică de instanța de judecată în cazurile şi în limitele 

prevăzute de Codul Penal. Se stabilește în unități convenționale (1 u.c. = 50 lei), de la 500 la 3000 

u.c. pentru persoane fizice, iar pentru infracțiunile săvârșite din interes material – până la  

20 000 u.c. 

În cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din 

amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine 

executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.        (art. 64 CP) 

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în 

interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit 

condamnatul la săvârșirea infracțiunii.               (art. 65 CP) 

Închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni prin 

izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viață şi plasarea ei, în baza hotărârii instanței de 

judecată, pe un anumit termen, într-un penitenciar.              (art. 70 CP) 

Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege: Ținând cont de circumstanțele 

excepționale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea 

infracțiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care 

micșorează esențial gravitatea faptei şi a consecințelor ei, precum şi de contribuirea activă a 

participantului unei infracţiuni săvârșite în grup la descoperirea acesteia, instanța de judecată poate 

aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau 

una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie.  

         (art. 79 CP) 

Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției: În cazul în care 

persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată 

acceptă acest acord, pedeapsa pentru infracțiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa 

maximă prevăzută pentru această infracțiune.              (art. 80 CP) 

Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei: Dacă, la stabilirea pedepsei 

cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție şi de cel mult 

7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de 
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circumstanțele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca 

acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării 

pedepsei aplicate vinovatului, indicând numaidecât în hotărâre motivele condamnării cu 

suspendare condiționată a executării pedepsei şi perioada de probațiune sau, după caz, termenul 

de probă.                   (art. 90 CP) 

Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală: Până la începerea cercetării 

judecătorești, inculpatul poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea 

faptelor indicate în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în 

faza de urmărire penală.                    (art. 3641 CP alin. (1)) 

Proporţii mari: Valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, 

transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite 

de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie 

prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei. 

Proporţii deosebit de mari: Valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, 

utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei 

pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe 

economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei. 

(art. 126 CP) 
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I N T R O D U C E R E 

 

În scopul redării stării de fapt a practicii judiciare pe cauzele de corupție şi conexe celor de 

corupție, analiza strategică vine să identifice aspectele relevante prin prisma aplicării pedepselor 

penale pe sentințele de condamnare pronunțate de instanțele de fond din Republica Moldova în 

perioada anului 2021. 

 

Contextul inițierii şi elaborării analizei strategice 
 

Analiza strategică  privind practica judiciară pe cauzele de corupție şi conexe celor de 

corupție, în baza hotărârilor judecătorești pronunțate în perioada anului 2021, a fost inițiată în baza 

raportului Direcției analitice şi Planului de acțiuni al Centrului pentru anul 2020 (acțiunea nr.65 a 

activității analitice în domeniul anticorupție), aprobat prin Hotărârea Colegiului nr.1 din 

29.01.2021. 

  

Scopul și obiectivele analizei strategice 
 

 

Prin analiza datelor disponibile conform sentințelor pe cauzele de corupție şi conexe celor 

de corupție, pronunțate în perioada anului 2021, analiza strategică are drept scop aprecierea 

situației în domeniul practicii judiciare penală la nivelul instanțelor de fond, inclusiv prin prisma 

aplicării sancțiunilor pecuniare (amenda), pedepsei cu închisoarea şi privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate. 

În scopul dezvoltării aspectelor expuse, analiza informației în procesul elaborării analizei 

strategice a fost axată pe următoarele categorii de date: 

- Cercetarea infracțiunilor de corupție, care includ delapidarea averii străine (art. 191 

CP), primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 

populației (art. 256 CP), coruperea pasivă (art. 324 CP), coruperea activă (art. 325 CP), 

traficul de influenţă (art. 326 CP) şi luarea de mită (art. 333 CP); 

- Cercetarea infracțiunilor conexe celor de corupție, care includ escrocheria (art.190 CP), 

abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public (art.327 CP), excesul de putere 

sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 CP), neglijența în serviciu (art.329 CP), 

îmbogățirea ilicită (art.3302 CP), falsul în acte publice (art.332 CP), abuzul de serviciu 

în sectorul privat (art.333 CP) şi falsul în declarații (art.3521 CP); 
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- Profilul infractorului, care include subiecții coruperii pasive, subiecții coruperii active 

şi subiecții traficului de influenţă; 

- Pedepsele aplicate de către instanțele de judecată, prin prisma aplicării sancțiunii 

pecuniare (amenda), pedepsei cu închisoarea, pedepsei cu privarea de dreptul de a 

ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, examinarea 

cauzelor în procedură simplificată şi condamnarea cu suspendarea condiționată a 

executării pedepsei; 

- Clasificarea infracțiunilor de corupție şi celor conexe corupției prin prisma cercetărilor 

judecătorești ale acestora; 

- Analiza datelor în privinţa comiterii infracțiunii, perioada expedierii şi examinării 

cauzei în instanța de judecată, care cuprinde anul comiterii infracțiunii, anul expedierii 

cauzei penale în instanța de judecată, perioada calculată din momentul comiterii 

infracțiunii şi data expedierii cauzei penale în instanța de judecată şi perioada 

examinării cauzelor penale în instanța de judecată. 

 

Surse de date şi informații utilizate 
 

 

În procesul elaborării analizei strategice, au fost colectate, evaluate, prelucrate şi integrate 

informațiile disponibile din sursele deschise (publicații mass-media, studii şi analize, articole 

publicate, investigații jurnalistice), inclusiv cele publicate pe portalul național al instanțelor de 

judecată din RM (https://instante.justice.md/), iar în unele cazuri (pentru comparație, corelare şi 

coroborare), au fost accesate şi unele date din sistemele informaționale disponibile Centrului. În 

proces, nu a fost afectat domeniul protecției drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

Perioadele de timp acoperite şi eșantionul datelor analizate 
 

În scopul analizei  practicii judiciare penale pe cauzele de corupție şi conexe celor de 

corupție, au fost selectate sentințele instanțelor de judecată de fond, adoptate în perioada anului 

2021, publicate pe portalul național al instanțelor de judecată din RM (https://instante.justice.md/), 

precum şi datele prezentate de Procuratura Anticorupție în acest sens. 

Astfel, au fost selectate 193 de sentințe judecătorești, adoptate în privința la 233 de 

inculpați, care au săvârșit în total 367 de fapte (cazuri). Sistematizarea datelor după faptele 

săvârșite indică în privința la 257 de persoane, deoarece, în unele cazuri, persoanele au săvârșit 
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diferite infracțiuni, atribuite la același articol (diferite aliniate), precum şi infracțiuni atribuite la 

articole diferite. 
 

Informația reflectată în analiza strategică este calculată pe fapte (sau cazuri), astfel, 

fiecare fapt constituind o infracțiune soluționată în instanțele judecătorești. În unele cazuri, una 

şi aceiași persoană a fost condamnată pentru săvârșirea a două, trei sau chiar şi mai multe 

infracțiuni, astfel fiecare din ele constituind o faptă. Iar în unele cazuri, o sentință a fost 

pronunțată pentru două, trei sau chiar mai multe fapte comise de către una sau mai multe 

persoane. 

Chiar dacă în cazul unor infracțiuni, sau aliniatele acestora, eșantionul nu depășea cota 

de 100, au fost admise aprecieri procentuale pentru a reda o relevanță mai optimă. 

 

Aspecte metodologice şi principii de clasificare a datelor 
 

În scopul aprecierii practicii judiciare penale pe actele de corupție şi actele conexe actelor 

de corupție au fost colectate toate cazurile, reieșind din sentințele pe dosarele penale. În rezultatul 

evaluării acestora, datele au fost filtrate în scopul eliminării celor nerelevante şi concentrării doar 

asupra celor ce prezintă importanță în contextul analizei propuse.  

În rezultatul selectării datelor, au fost clasificate pe categorii de infracţiuni, categorii de 

persoane implicate (subiecți), pedepse aplicate, după gravitatea faptelor, anul comiterii 

infracțiunii, expedierii cauzei penale în instanța de judecată, perioada calculată din momentul 

comiterii infracțiunii şi data expedierii cauzei penale în instanța de judecată, perioada examinării 

cauzelor penale în instanța de judecată etc. 

Obiectivul de bază a fost focusat pe pedepsele aplicate de către instanțele de judecată prin 

prisma aplicării sancțiuni pecuniare (amenda), pedepsei cu închisoarea şi privarea de dreptul de a 

ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate. De asemenea, au fost analizate 

cazurile de examinare a faptelor în procedură simplificată, condamnarea cu executare reală a 

pedepsei aplicate şi condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. 

Pedepsele aplicate au fost selectate pe câteva categorii de bază, sau valori interpretate în 

textul analizei strategice: 

„<Minim”  -  pedepsele au fost aplicate sub limita minimă prevăzută de norma penală; 

„Minim” -  pedepsele au fost aplicate în limita minimă prevăzută de norma penală; 

„Mediu” -  valoarea pedepselor aplicate a fost între limita minimă şi cea maximă 

    prevăzută de norma penală; 

„Maxim” -  pedepsele au fost aplicate în limita maximă prevăzută de norma penală; 
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„Maxim<” -  valoarea pedepselor aplicate a fost peste limita maximă prevăzută de 

                           norma penală. 

În unele cazuri, când intervalul prevăzut de lege nu permitea reprezentarea obiectivă, în 

cazul pedepsei cu închisoarea şi privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o 

anumită activitate, au fost admise şi unele clasificări reieșind din cuantumul anual prevăzut. 

În scopul aprecierii profilului infractorului pe actele de corupere pasivă, corupere activă şi 

trafic de influenţă, sau interpretării vârstei subiecților implicați, au fost utilizate datele 

caracteristice etapelor de vârstă, sau interpretate prin prisma acestora, inclusiv „Perioada 

tinereții”, care include vârsta 25 – 35 de ani şi „Vârsta adultă”, care include prima perioada adulta 

(35 – 45 de ani), perioada adulta (45 – 55 de ani) şi perioada adulta prelungita (55 – 65 de ani). 

La stabilirea valorii mitei primite/oferite, au fost delimitate praguri până la 500 de lei,  

1 000 de lei, 2 000 de lei, 5 000 de lei, 10 000 de lei, 20 000 de lei, 30 000 de lei, 100 000 de lei şi 

peste această limită. Interpretarea datelor a avut loc reieșind din limitele respective, prin prisma 

proporțiilor mari şi deosebit de mari stabilite conform prevederilor art. 126 CP. 

În procesul prelucrării datelor şi informaţiilor, acestea au mai fost supuse procedeelor de 

cauzalitate şi explicare (continuarea corelației, determinând dacă un factor reprezintă o cauză 

pentru altul), precum şi de proiecție (utilizarea datelor existente pentru a realiza predicția 

viitorului). 

În scopul prezentării datelor disponibile în formatul care să faciliteze asimilarea, 

identificând golurile și focalizarea asupra celor relevante, informațiile au fost integrate în forma 

tabelară cu distingerea sub-clusterelor prin diferite culori. 

Interpretarea datelor a fost bazată pe criteriile determinării semnificației enunțurilor și 

explicării sau comentării acestora, reieșind din aspectele metodologice şi clasificare enunțate 

supra. 
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1. PERCEPȚII GENERALE ALE CORUPȚIEI ŞI PROVOCĂRI 

NECESARE ÎN EFORTURILE ANTICORUPȚIE 
 

Peste jumătate din populația Republicii Moldova percepe corupția ca o problemă extrem 

de gravă  care a afectat toate instituțiile publice, populația şi mediul de afaceri, iar cauzele 

principale ale acestui flagel, în general, sunt percepute de mentalitatea de a cere și a da mită, 

salariile mici în sectorul public, nesancționarea persoanelor corupte sau aplicarea pedepselor 

blânde pentru acte de corupție, precum şi neconfiscarea averii funcționarilor obținută prin acte de 

corupție. 

De cele mai multe ori dimensiunea și impactul corupției, în viziunea cetățenilor, se reduce 

la nivelul experiențelor individuale de dare de mită, însă chiar dacă pierderile din mită sunt 

importante acestea nici pe departe nu reprezintă pierderea adevărată din corupție. Cu toate că 

evaluarea pierderilor de pe urma corupției este destul de dificilă, la moment nefiind date 

concludente la acest capitol nici chiar la nivel mondial, unele studii prezintă estimări de circa 10 

la sută din produsul intern brut, în cazul Republicii Moldova.  

Pagubele reale de pe urma actului de corupției nu sunt doar cele directe și imediate, adică 

doar cele sesizabile la momentul producerii actului de corupție. Acestea au un efect 

multidimensional și care se propagă mult timp după momentul săvârșirii infracțiunii de corupție. 

Costurile totale de corupție depășesc cu mult beneficiile sumare obținute de către beneficiarii 

actului de corupție, reprezentând o pierdere netă pentru societate. 

Republica Moldova înregistrează un nivel destul de ridicat de corupție, fiind plasată în 

topul celor mai corupte țări din Europa. Înregistrând un scor de 36 de puncte al Indicelui de 

Percepție a Corupției, fiind pe locul 105 din 180 de țări în anul 2021, Moldova a avut parte de 

aprecieri de perspectivă, prin necesitatea reformării sectorului justiției şi instituțiilor anticorupție, 

precum şi depolitizarea acestora.3 Acestea, în mare parte, sunt critic abordate de-a lungul anilor, 

timp în care Republica Moldova înregistrează semne de regres în eforturile anticorupție. Cu 

referință la perioada 2010 - 2020, nu pot fi identificate divergențe esențiale în aprecierea Indicelui 

de Percepție a Corupției sau a clasamentului înregistrat. Analiza indicatorilor din această perioadă, 

arată că Republica Moldova a înregistrat o evoluție relativ constantă, iar reducerea din clasament 

în perioada 2012 - 2015, nu a determinat diminuarea Indicelui de Percepție a Corupției. În general, 

acesta a oscilat între 30 şi 36 de puncte. 

 

 
3 http://www.transparency.md/2022/01/25/indicele-perceptiei-coruptiei-2021-releva-un-deceniu-de-stagnare-a-
nivelurilor-coruptiei-pe-fundalul-incalcarii-drepturilor-omului-si-al-declinului-democratiei/#_ftn1  
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Figura nr.1.1. Evoluția Indicelui de Percepţie a Corupţiei în Republica Moldova în perioada 2010 – 2021 

 

 
 

* Integrând şi analizând datele prelucrate, devine dificilă aprecierea tendinței Indicelui de Percepție a 

Corupției în cazul Republicii Moldova.  

 

În scopul reducerii corupției şi conformării în privința acțiunilor ulterioare, ca şi multe alte 

state, Republica Moldova are nevoie de unele provocări pe fonul eforturilor anticorupție, precum 

promovarea valorilor democrației şi crearea condițiilor care ar responsabiliza guvernanții, 

reducerea conflictelor de interese, consolidarea organismelor de supraveghere pentru a se asigura 

că resursele ajung la cei care au cel mai mult nevoie de ele, asigurarea unui climat sănătos de 

transparentizare la încheierea contractelor pentru a evita delapidările de fonduri, asigurarea 

accesului la informații clare şi relevante în timp util, precum şi consolidarea capacităților 

autorităților anticorupție şi organelor de control, asigurarea independenței acestora şi oferirea 

fondurilor suficiente. 

Majoritatea studiilor şi cercetărilor orientate spre perceperea corupției în Republica 

Moldova plasează instanțele de judecată, procuratura, poliția şi alte organe de drept în lista 

domeniilor afectate de corupție, experiențele în acest sens fiind percepută atât de populație cât şi 

de reprezentanții sectorului business. Disponibilitatea lansării unui act de corupție, în funcție de 

circumstanțe, este destul de înaltă, iar ca pondere în acest sens ambele categorii de respondenți 

reprezintă peste 50 la sută. În unele cazuri, chiar peste 60% dintre reprezentanții gospodăriilor 

casnice s-au expus în privinţa experiențelor de corupție în situații dificile.4 

Subiecții actelor de corupție şi conexe acestora, care fac obiectul analizei strategice, în 

mare parte pot fi incluși în categoria respondenților menționați supra, iar domeniile afectate de 

flagelul corupției includ justiția şi autoritățile anticorupție, care merită o abordare specială, inclusiv 

prin prisma eficienței acestora. 

 
4 Direcţia analitică a realizat, în anul 2020, analiza strategică privind abordările fenomenului corupției prin prisma 
  perceperii şi impactului asupra domeniilor prioritare, instituțiilor publice, populației şi mediului de afaceri. 
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2. CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND SENTINŢELE ANALIZATE 

 

Pe parcursul anului 2021, instanțele de judecată au adoptat 193 de sentințe, în care au fost 

cercetate în total 367 de fapte (cazuri) săvârșite de 257 de persoane (calculate reieșind din numărul 

de cazuri). Analiza comparativă constată o majorare a cazurilor de corupție şi conexe corupției 

examinate în instanțele de judecată faţă de anul 2020, când au fost înregistrate 314 fapte comise 

de către 215 persoane. 

 

Tabelul nr. 2.1. Cazurile de corupție şi cazurile conexe corupției examinate de către instanțele de 

judecată în perioada anului 2021  
 

Art. CP Denumire articol Cazuri Persoane   
Nr. Pondere  

190 Escrocheria 10 2,7 % 10 
191  Delapidarea averii străine  17 4,6 % 6 
256 Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 

lucrărilor legate de deservirea populației 
2 0,5 % 2 

324 Coruperea pasivă 26 7,1 % 26 
325 Coruperea activă 71 19,3 % 49 
326 Traficul de influență 156 42,5 % 100 
327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public 21 5,7 % 20 
328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 17 4,6 % 13 
329 Neglijența în serviciu 5 1,4 % 5 

 3302 Îmbogățirea ilicită 1 0,3 % 1 
332 Falsul în acte publice 18 4,9 % 16 
333 Luarea de mită 3 0,8 % 3 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 1 0,3 % 1 
3521 Falsul în declarații 19 5,2 % 5 

Total 367 100 % 257 
 

                -acte de corupție (275 de cazuri, 186 persoane)              - acte conexe actelor de corupție (92 de cazuri, 71 persoane) 

 

Peste 42 la sută din faptele analizate (156 de cazuri), se referă la infracțiunile de trafic de 

influenţă, urmate de infracțiunile de corupere activă cu 71 de cazuri, sau peste 19 la sută, apoi de 

infracțiunile de corupere pasivă cu 26 de cazuri, sau puțin peste 7 la sută.  

Comparând datele analizate cu perioada anterioară (anul 2020), se constată o tendință de 

creștere a cazurilor de trafic de influenţă (156 faţă de 115) şi corupere activă (71 față de 63). 

Cazurile de corupere pasivă s-au redus aproape în jumătate față de anul 2020 (26 față de 49), sau 

aproximativ de 2 ori față de anul 2019 (26 faţă de 71). O reducere semnificativă se constată în 

cazurile primirii unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 

populației, de la 25 de fapte înregistrate în anul 2020 la 2 fapte înregistrate în anul 2021. În perioada 
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anului 2021, au fost înregistrate 19 fapte de fals în declarații, anterior nefiind analizate asemenea 

cazuri. 

Descifrarea cazurilor de corupție şi cazurilor conexe corupției examinate de către 

instanțele de judecată în perioada 2019 – 2021, se regăsește în Tabelul nr.2.1.1 din Anexa nr.1. 
 

În contextul studierii sentințelor judecătorești, analiza strategică a dezvoltat următorii 

indicatori: 

- numărul dosarului; 

- date în privinţa persoanei inculpate (nume, prenume, vârstă, gen, cetățenie, stare civilă, 

antecedente penale, studii, funcția deținută la momentul săvârșirii infracțiunii etc.); 

- date în privinţa infracțiunii săvârșite (data comiterii, locul comiterii, data expedierii cazului în 

instanță, circumstanțele comiterii etc.); 

- învinuirea înaintată persoanei de către procuror; 

- instanța care a adoptat hotărârea; 

- data adoptării hotărârii; 

- numele judecătorului/judecătorilor care au adoptat hotărârea; 

- soluția adoptată de către instanță; 

- procedura de examinare (generală/specială); 

- condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei; 

- încadrarea juridică a faptei constatate de către instanţă; 

- individualizarea pedepsei de către instanţă conform criteriilor generale; 

- pedeapsa aplicată persoanei (sancțiune pecuniară, închisoare, privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate) etc. 
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3. INFRACȚIUNI  DE  CORUPȚIE 
 

 
Analiza strategică distinge 275 de fapte pe acte de corupție, în privința la 186 de persoane, 

cu o pondere de aproximativ 75% din numărul total de cazuri analizate.  

 

Tabel 3.1. Cazurile de corupție examinate de către instanțele de judecată în perioada anului 2021  

 

Art. CP Denumire articol Cazuri Persoane   
 Nr. Pondere 

191  Delapidarea averii străine  17 6,2% 6 
256 Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 

lucrărilor legate de deservirea populației 
2 0,7% 2 

324 Coruperea pasivă 26 9,5% 26 
325 Coruperea activă 71 25,8% 49 
326 Traficul de influență 156 56,7% 100 
333 Luarea de mită 3 1,1% 3 

Total 275 100% 186 

 

 Infracțiunile de trafic de influenţă, cu o pondere de peste 56%, corupere activă, cu o 

pondere de 25,8% şi corupere pasivă, cu o pondere de 9,5%, reprezintă 92% din totalul 

infracțiunilor de corupție.   

 

3.1. Delapidarea averii străine (art. 191 CP) 

 

Analiza sentințelor a identificat 17 cazuri de delapidare a averii străine, calificate conform 

prevederilor art. 191 CP, prin urmare fiind afectat bugetul public şi proprietatea. Dintre acestea, 

11 cazuri au fost calificate conform prevederilor alin. (2), iar 6 cazuri au fost calificate conform 

prevederilor alin. (5). 

    
Tabelul nr.3.1.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de delapidare a averii străine (art.191 CP) 

 

 

Toate infracțiunile calificate conform art.191 alin.(2) CP au fost comise de o singură 

persoană, pedeapsa fiind indicată pentru fiecare faptă separat. Pedeapsa finală pentru inculpatul 

Art Al
in 

Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 

Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  
u.
c. 

cazuri luni cazuri suspe
ndare 

luni cazuri   

191 (2) 11 850 - 
1350 

(sau) 24-72 (cu) 0 – 60 - - 18 11 - - 11   

(5) 6 - (cu) 96–180 - - - 67 1  - -   
- - 72 1 - - -   
       4  

Total  17    - - 84 13 - 36 11 4 - 
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respectiv, aplicată conform art. 84 CP (concurs de infracțiuni), a fost de 84 de luni de închisoare 

şi de 36 de luni de privare de drept. 

În rezultatul examinării celorlalte infracțiuni, calificate conform art. 191 alin. (5) CP, în 

două cazuri instanța a dispus condamnarea persoanelor la închisoare, iar în alte 4 cazuri s-a 

pronunțat în privința achitării persoanelor din motiv că faptele nu întruneau elementele infracțiunii 

(2) şi nu exista faptul infracțiunii (2). 

 

În toate cele 13 cazuri de condamnare pentru delapidarea averii străine, inculpații şi-au 

recunoscut vina în faptele comise solicitând examinarea cauzelor în procedura specială pe baza 

probelor administrate la faza urmăririi penale şi în baza acordului de recunoaștere a vinovăției 

(art.3641 Cod procedură penală), instanțele de judecată aplicând pedeapsa cu închisoarea sub limita 

minimă prevăzută de norma penală. 

 

3.2. Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor  

legate de deservirea populației (art. 256 CP) 
 

Pe 2 fapte de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de 

deservirea populației, iniţiate în privința a doi lucrători medicali, instanța de judecată a dispus 

achitarea persoanelor din motiv că faptele nu întruneau elementele infracțiunii. 

 
Tabelul nr.3.2.1. Soluțiile adoptate pe cazurile  de primire a unei remunerații ilicite pentru                         

îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației (art.256 CP) 
 
 

Art Alin Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 

Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  

u.c. cazuri luni cazuri luni cazuri   

256 (1) 2 550 - 750 - - 2 cazuri – achitate / lipsa elementelor infracţiunii 2  
Total  2          2 - 

 

 

 Într-un caz, instanța de judecată a argumentat achitarea persoanei prin nedemonstrarea 

aspectului estorcării, cu toate că persoana a fost reținută în flagrant la momentul săvârșirii 

infracțiunii. 

 

3.3. Coruperea pasivă (art. 324 CP) 

 
 În rezultatul examinării a 26 de cazuri de corupere pasivă, în 5 cazuri instanțele de judecată 

au decis în privința condamnării persoanelor inculpate, în 8 cazuri au decis în privința încetării 

proceselor penale din motivul intervenirii termenului de prescripție, iar în 13 cazuri au decis în 
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privința achitării persoanelor din motiv că faptele nu întruneau elementele infracțiunii (6) şi nu 

exista faptul infracțiunii (7). 

 Din 13 cazuri de achitare a persoanelor, 11 cazuri fac parte din categoria infracțiunilor 

grave şi deosebit de grave, celelalte 2 fiind din categoria infracțiunilor ușoare.  

  

Tabelul nr.3.3.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de corupere pasivă (art.324 CP) 
 

Art Alin Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 

Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  
u.c. cazuri luni cazuri suspe

ndare 
luni cazuri   

324 
 

(1) 2 4000-
6000 

36 - 84  (cu) 
60 – 120  

4000 1 48 1 1 (24) 60 1 1  

(2) 8 6000 - 
8000 

60 - 120 (cu)  
84 – 120  

7000 2 60 1  96 1 6  
72 1  84 1   

(3) 4 8000 - 
10000 

84 - 180 (cu)  
120–180  

- - - -  - - 4  

  (4)* 12 1000 - 
2000 

- (cu) 0 – 
60 

1000 1 - -  - -   
1200 1 - -  24 1 2 8-presc 

Total  26     5  3 1  4 13 8 
 

 

Doar în două cazuri de corupere pasivă, calificate conform prevederilor art. 324, alin. (4), 

a fost solicitată examinarea în procedură simplificată cu recunoașterea vinovăției. Într-un caz, 

persoana a fost achitată în legătură cu intervenirea termenului de prescripție, iar în alt caz, persoana 

a fost condamnată la amendă penală în mărime de 50 000 lei. 

Urmarea cercetărilor a două cazuri calificate conform prevederilor art. 324, alin. (1) CP, 

într-un caz persoana a fost condamnată la închisoare pe un termen de 48 de luni (cu suspendare), 

cu amendă penală în mărime de 200 000 lei şi privare de dreptul de a ocupa funcție publică pe un 

termen de 60 de luni, iar în alt caz persoana a fost achitată pe motivul lipsei elementelor 

infracțiunii. În alt caz, fapta a fost recalificată conform prevederilor art. 324, alin. (4) CP cu 

condamnarea persoanei la amendă penală în mărime de 60 000 lei şi privare de dreptul de a ocupa 

funcție publică pe un termen de 24 de luni. 

Din 8 cazuri calificate conform prevederilor art. 324, alin. (2) CP, în 6 cazuri persoanele 

au fost achitate din motiv că nu există faptul infracțiunii sau fapta nu întrunește elementele 

infracțiunii, iar în alte 2 cazuri persoanele au fost condamnate la amendă penală în mărime de 

7 000 u.c. (în ambele cazuri), cu închisoare de 60 şi 70 luni şi privare de drept de a ocupa funcție 

publică pe un termen de 84 şi 96 de luni. 

Toate cele 4 cazuri calificate conform prevederilor art. 324, alin. (3) CP (judecătoare), 

instanța a dispus achitarea pe motiv că nu există faptul infracțiunii.  

Din 12 cazuri calificate conform prevederilor art. 324, alin. (4) CP, doar în 2 cazuri 

persoanele au fost condamnate cu amendă penală în mărime de 1 000 u.c şi 1 200 u.c., ultimul 

fiind şi privat de dreptul de a ocupa funcție publică pe un termen de 2 ani. În 2 cazuri, persoanele 

au fost achitate din motiv că nu există faptul infracțiunii sau fapta nu întrunește elementele 
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infracțiunii, iar în 8 cazuri a fost dispusă încetarea procesului din motivul intervenirii termenului 

de prescripție.  

Analiza sancțiunilor aplicate pe cazurile de condamnare, constată o orientare 

preponderentă în aplicarea amenzilor, închisorii şi privării de drept spre limita minimă prevăzută 

de norma penală. 

În majoritatea cazurilor, subiecții infracțiunilor de corupere pasivă au pretins bani (25 din 

26), valoare medie a mitei fiind de 7 675 de lei. Valoare mitei pretinse şi primite a variat între 100 

de lei şi aproape 40 000 de lei.  

Săvârșirea infracțiunilor de corupere pasivă cu implicarea celor mai mici sume au fost 

concentrate pe domeniile securității circulației rutiere, învățământ şi ordine publică, iar 

infracțiunile cu cele mai mari sume au fost concentrate pe domeniile justiției şi achizițiilor publice. 

 

3.4. Coruperea activă (art. 325 CP) 

 

 În rezultatul examinării a 71 de cazuri de corupere activă, în 59 de cazuri instanțele de 

judecată au decis în privința condamnării persoanelor inculpate, în 2 cazuri au decis în privința 

încetării proceselor penale din motivul decesului persoanei şi inițierii urmăririi penale fără acordul 

CSM, iar în 10 cazuri au decis în privința achitării persoanelor din motiv că faptele nu întruneau 

elementele infracțiunii (5) şi nu exista faptul infracțiunii (5). 

 

Tabelul nr.3.4.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de corupere activă (art.325 CP) 
 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței   
Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Amenda Închisoare Achitat  Încetat  
u.c. cazuri luni cazuri suspend   

325 
 

(1) 65 2000 - 4000 0 - 72   1125 16 12 16 16 (24)   
1500 18 3 2 2 (12)   

6 4 4 (12)   

       8 1 1 (12)   
12 7 5 (12) 

2 (24) 
  

18 1 -   

24 3 2 (12) 
1 (36) 

  

2000 22 8 1 -   
12 15 13 (12) 

2 (24) 
  

24 5 2 (12) 
2 (24) 
1 (36) 

  

36 1 1 (48)   

2250 1 24 1 1 (24)   
2500 1 12 1 1 (24)   

     58  58 55 6 1 

(2) 1 4000 - 6000 36 - 84 1600 1 36 1 -   
(3) 5 6000 - 8000 72 - 144 - - - -  4 1 

Total  71    59  59 55 10 2 
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În 45 de cazuri de corupere activă, calificate conform prevederilor art. 325, alin. (1), a fost 

solicitată examinarea în procedură simplificată cu recunoașterea vinovăției. În toate cazurile, cu 

excepția unuia (decesul persoanei), a fost dispusă condamnarea persoanelor. În 37 de cazuri dintre 

acestea, a fost aplicată sancțiunea cu amendă penală, inclusiv în 13 cazuri cu închisoare şi în 12 

cazuri cu suspendarea executării pedepsei aplicate. Condamnarea persoanei cu suspendarea 

condiţionată a executării pedepsei a fost aplicată în 55 de cazuri, calificate conform prevederilor 

art. 325 alin. (1) CP, iar aceste date ar consemna o pondere de peste 93 la sută din situaţia generală 

pe această categorie de infracţiuni. 

Cea mai mare parte a faptelor pe această categorie de infracțiuni (65) au fost calificate 

conform prevederilor alin.(1), în rezultatul examinării cărora instanțele de judecată au condamnat 

persoanele în 58 de cazuri, în toate fiind dispusă aplicarea amenzilor cu închisoarea. În 6 cazuri, 

persoanele au fost achitate din motiv că nu exista faptul infracțiunii (1) sau fapta nu întrunea 

elementele infracțiunii (5), iar într-un caz procesul a fost încetat din motivul intervenirii decesului 

persoanei.  

Într-un singur caz de corupție activă, calificat conform prevederilor alin.(2), instanța de 

judecată a decis în privința condamnării persoanei cu aplicarea amenzii cu închisoarea.  

În rezultatul examinării celorlalte 5 cazuri de corupție activă, calificate conform 

prevederilor alin.(3), instanțele de judecată au dispus achitarea persoanelor în 4 cazuri, din motiv 

că nu exista faptul infracțiunii şi încetarea unui proces penal, invocând pornirea urmăririi penale 

fără acordul CSM.  

Aplicarea amenzii, pe această categorie de infracțiuni, a fost orientată spre pragul minim 

prevăzut de norma legală, sau chiar sub aceasta. În 35 de cazuri, a fost aplicată amenda sub limită, 

în 22 de cazuri a fost aplicată valoarea minimă, iar în alte 2 cazuri aceasta a fost orientată spre 

valoarea minimă. Închisoarea, de asemenea, a fost orientată spre valoarea minimă  

prevăzută de CP. 

Doar în 10 cazuri de corupere activă, există date precum că făptuitorii ar fi fost reținuți în 

flagrant la momentul săvârșirii infracțiunii. În alte 50 de cazuri, analiza a identificat date contrare 

acestora, adică nu au fost reținute persoanele în flagrant la momentul săvârșirii crimei, iar în restul 

cazurilor nu au fost posibil de stabilit asemenea informații. 

În majoritatea cazurilor (67 din71), subiecții infracțiunilor de corupere activă au transmis 

mijloace bănești, valoare medie a mitei fiind de aproximativ 5 200 de lei. Valoare mitei promise 

şi oferite a variat între 40 de lei şi puțin peste 58 000 de lei. Mita în valoare de până la 1 000 de lei 

a fost oferită în 50 de cazuri, sau puțin peste 70%, în care se includ 16 cazuri cu valoarea mitei de 
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până la 100 de lei, 19 cazuri cu valoarea mitei de 200 de lei şi 15 cazuri cu valoarea mitei de la 

300 de lei până la 1 000 de lei. 

Cazurile în care s-au oferit mită în valoare de până la 200 de lei au afectat domeniile 

frontierei de stat şi vama (20 de cazuri), securitatea circulației rutiere (14 cazuri) şi organele de 

control (un caz). Cu excepția a 2 cazuri din domeniile medical şi învățământ şi a 3 cazuri din 

domeniul ordinii publice, celelalte, în care valoarea mitei a fost de până la 1 000 de lei, de 

asemenea, au afectat securitatea circulației rutiere (4 cazuri) şi frontiera de stat şi vama (4 cazuri). 

Infracțiunile de corupere activă, în care au fost oferite cele mai mari sume, au afectat 

domeniul justiției (4 cazuri cu mită de peste 58 000 de lei). 

Săvârșirea infracțiunilor de corupere activă cu implicarea celor mai mici sume au fost 

concentrate pe domeniile securității circulației rutiere, frontierei de stat şi vama, iar infracțiunile 

cu cele mai mari sume au fost concentrate pe domeniul justiției. 

 

 

3.5. Traficul de influenţă (art. 326 CP) 

 

Infracțiunile de trafic de influenţă s-au regăsit în 156 de cazuri, în care au fost implicate 

100 de persoane, în rezultatul examinării cărora persoanele au fost condamnate în 130 de cazuri şi 

achitate în 15 cazuri, inclusiv din motivul inexistenței faptului infracțiunii (4 cazuri) şi neîntrunirea 

elementelor infracțiunii (11 cazuri). În 11 cazuri, instanțele de judecată au dispus încetarea 

proceselor penale, din motivul intervenirii termenului de prescripție (5 cazuri), decesul persoanei 

inculpate (4 cazuri), lipsa elementelor infracțiunii cu atragerea la răspundere administrativă (1 caz) 

şi acuzarea tardivă (1 caz). 

 
Tabelul nr.3.5.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de trafic de influenţă (art.326 CP) 
 

Art. Alin Cazuri 
Total / 
Fapte 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

          

326 (1) 80 39 68 22 46 12 5 4 8 
(11) 13 13 12 7 5 4 - - 1 
(2) 60 45 49 23 27 26 5 10 1 
(3) 3 3 1 1 - - - 1 1 

Total  156 100 130 53 78 42 10 15 11 

 

Amenda, a fost aplicată în 53 de cazuri, pedeapsa cu închisoarea în 78 de cazuri, iar privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate în 10 cazuri. Suspendarea executării pedepsei aplicate 

a fost dispusă în 42 de cazuri, termenul mediu fiind de 2 ani şi 5 luni. 
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Valoarea medie a amenzii aplicate pe cazurile de trafic de influenţă a fost de aproape 

10 700 de lei, termenul mediu de aplicare al închisorii a fost de 2 ani şi 4 luni, iar termenul mediu 

de privare de dreptul de a exercita o anumită activitate a fost de 2 ani şi 9 luni. 

Cele mai multe amenzi au fost aplicate sub pragul minim prevăzut de norma penală (35 din 

53), 11 fiind la limita minimă a acesteia. Cumulând ambele date, se constată o pondere de aproape 

87% a aplicării valorii minime şi mai jos a amenzilor pe cazurile de trafic de influenţă. Termenul 

închisorii aplicate, a variat în regiunea medie a diapazonului prevăzut de CP în cazurile calificate 

conform prevederilor art.326 alin.(1) şi alin.(11), deoarece norma prevede până la 6 sau 3 ani (adică 

de la zero). În cazurile calificate conform prevederilor art.326 alin.(2), pe lângă termenul mediu 

aplicat, au fost admise şi cazuri de aplicare a termenului minim (14 cazuri) şi mai jos de acesta  

(4 cazuri). 

În 110 cazuri de trafic de influenţă, a fost solicitată examinarea în procedură specială pe 

baza probelor administrate la faza urmăririi penale şi în baza acordului de recunoaștere a vinovăției 

(art.3641 Cod procedură penală), în toate cazurile fiind dispusă condamnarea persoanelor. 

În 20 de cazuri de trafic de influenţă, există date precum că făptuitorii ar fi fost reținuți în 

flagrant la momentul săvârșirii infracțiunii, iar în alte 124 de cazuri, analiza a identificat date 

contrare acestora, adică nu au fost reținute persoanele în flagrant la momentul săvârșirii crimei. 

Aproximativ în toate cazurile traficanții de influenţă au pretins (154 din 156) şi au primit 

(150 din 156) mijloace bănești. Valoarea medie a mitei primite a fost de aproximativ 28 000 de 

lei, iar cuantumul acesteia a variat între 120 de lei şi puțin peste 417 000 de lei. Faptele cu cele 

mai mici valori ale mitei primite în cazurile traficului de influenţă au afectat domeniul medical, iar 

cu cele mai mari – domeniul justiției, bugetul, frontiera de stat şi vama. 

 

3.6. Luarea de mită (art. 333 CP) 

 

Fiind judecate 3 cazuri de luare de mită, instanțele de judecată au dispus condamnarea 

inculpaților în 2 cazuri şi încetarea procesului pe un caz, din motivul intervenirii decesului 

persoanei.  

 

Tabelul nr.3.6.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de luare de mită (art.333 CP) 
 

Art Alin. Total Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 
Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  
u.c. cazuri luni cazuri luni cazuri   

333 
 

(1) 2 1350-3350 (sau) 
0 - 36 

(cu)  
24 – 60  

1050 1 - - 24 1   
1-deces 

 (3) 1 4350-6350 (sau) 
36-120 

(cu)  
60-84 

- - 48 1 60 1   

Total  3     1  1  2  1 
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 Urmarea examinării unui caz, calificat conform prevederilor art. 333 alin. (1) CP, s-a decis 

condamnarea persoanei cu aplicarea amenzii în mărime de 1 050 u.c. (sub limita prevăzută de 

norma penală) şi privarea de dreptul de a ocupa anumită funcție pe un termen de 24 de luni. Suma 

pretinsă şi primită pe acest caz a fost de 18 550 de lei, intenția infracțională fiind orientată în  

domeniul transportului de pasageri. Pe acest caz, a fost solicitată examinarea în procedură specială 

pe baza probelor administrate la faza urmăririi penale şi în baza acordului de recunoaștere a 

vinovăției (art.3641 Cod procedură penală). 

Alt caz, calificat conform prevederilor art. 333 alin. (2) CP, s-a soldat cu condamnarea 

persoanei inculpate la privațiune de libertate pe un termen de 4 ani şi privarea de dreptul de a ocupa 

anumită funcție pe un termen de 5 ani. Pe acest caz, valoarea mitei a fost de 200 000 de lei, fiind 

afectat domeniul justiției.   
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4. INFRACȚIUNI CONEXE CORUPȚIEI 

 

Excluzând cazurile de corupție, analiza strategică distinge alte 92 de cazuri, atribuite celor 

conexe actelor de corupție, ponderea cărora indică în privința la celelalte 25% din eșantionul total 

supus analizei.  

 

Tabel 4.1. Cazurile conexe celor de corupție examinate de către instanțele de judecată în anul 2021  

 

Art. CP Denumire articol Cazuri Persoane   
Nr. Pondere  

190 Escrocheria 10 10,9% 10 
327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public 21 22,8% 20 
328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 17 18,5% 13 
329 Neglijența în serviciu 5 5,4% 5 

 3302 Îmbogățirea ilicită 1 1,1% 1 
332 Falsul în acte publice 18 19,6% 16 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 1 1,1% 1 
3521 Falsul în declarații 19 20,6% 5 

Total 92 100% 71 
 

 Dezagregarea datelor pe categorii de infracțiuni înregistrate, constată o dispersare a faptelor 

comparativ cu actele de corupție interpretate supra. Cumularea datelor pe 4 categorii de infracțiuni, 

înregistrează o pondere de peste 81%, aceasta fiind reprezentată de cazurile de abuz de putere sau 

abuzul de serviciu în sectorul public, falsul în declarații, falsul în acte publice şi excesul de putere 

sau depășirea atribuțiilor de serviciu. 

 

4.1. Escrocheria (art.190 CP) 

 

Din 10 cazuri de escrocherie, săvârșite de 10 persoane, instanțele de judecată au decis 

condamnarea persoanelor inculpate în 6 cazuri, achitarea acestora în 2 cazuri (lipsa elementelor 

infracțiunii) şi încetarea proceselor penale în alte 2 cazuri (intervenirea termenului de prescripție 

şi împăcarea părților).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Tabelul nr.4.1.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de escrocherie (art.190 CP) 

 

 

 Toate cazurile în care instanțele de judecată au decis condamnarea persoanelor inculpate, 

au fost examinate în procedura specială pe baza probelor administrate la faza urmăririi penale şi 

în baza acordului de recunoaștere a vinovăției (art.3641 Cod procedură penală). 

Pe unul din cazurile calificate conform prevederilor art. 190 alin. (1) CP, instanța de 

judecată a dispus condamnarea persoanei inculpate la amendă penală, iar pe alt caz a decis 

condamnarea cu închisoare şi privarea de dreptul de a ocupa anumită funcție pe un termen de 2 

ani. În ultimul caz, instanța de judecată a dispus suspendarea executării pedepsei aplicate pe un 

termen de 2 ani. 

 Pe faptele calificate conform prevederilor art. 190 alin. (2 ) CP, instanțele de judecată au 

dispus aplicarea amenzilor în mărime de 650 u.c. cu privarea de dreptul de a ocupa anumită funcție 

pe un termen de 1 an şi, respectiv, 3 ani.  

 Persoanele inculpate conform prevederilor art. 190 alin. (4 ) CP, au fost condamnate la 

închisoare şi privarea de dreptul de a ocupa anumită funcție pe un termen de 5 ani fiecare, cu 

suspendarea executării pedepsei pe un termen de 3 ani şi, respectiv, 4 ani. 

 Ambele persoane inculpate conform prevederilor art. 190 alin. (5 ) CP (infracțiuni din 

categoria celor deosebit de grave), au fost achitate din motivul lipsei elementelor infracțiunii 

(persoanele au fost reținute la faza urmăririi penale). 

 

4.2.  Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public (art.327 CP) 

 

Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public s-a regăsit în 21 de fapte săvârșite 

de 20 de persoane, în rezultatul examinării cărora instanțele de judecată au decis condamnarea 

persoanelor în 4 cazuri, achitarea acestora în 5 cazuri şi încetarea proceselor penale în 12 cazuri. 

 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 

Amend
a 

(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  

u.c. caz
uri 

luni cazuri suspend luni cazuri   

190 (1) 4 550-
850 

(sau cu) 
0-36 

- 50 1 - -  - -   

- - 24 1 (36)1(24) 24 1   
             1-presc 

        1-împă 

(2) 2 850-
1350 

(sau cu) 
24-72 

(cu) 0-36 650 2 - -  12 1   

 36 1   
(4) 2 - (cu)  

84 – 120 
(cu) 0 – 

60 
- - 60 2 1 (48) 

1 (36) 
60 2   

(5) 2 - (cu) 96 – 
180 

(cu) 0 – 
60 

- - - -  - - 2  

Total  10     3  3 3  5 2 2 
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Tabelul nr.4.2.1. Soluţiile adoptate pe cazurile de abuz de putere sau abuz de serviciu în sectorul public  

 
  Art.    Alin. Cazuri 

Total 
Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 

Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  

u.c. cazuri luni cazuri suspend luni cazuri   

327 
 

(1) 10 650 -
1150 

(sau)  
0 - 72 

(cu)  
24 – 60  

- - - -  - - 1 9     
(8-pres) 
(1-contr) 

(2) 11 1350 - 
2350 

(sau)  
24 -84 

(cu)  
60 – 120  

1050 1 - -  60 1   
2000 1 - -  96 1   

- - 24 1  60 2 4 3  
(1-ref 
CSM)  
(1-presc) 
(1-contr) 

- - 36 1 1 (36) 

Total  21     2  2   4 5 12 
 

 Pe cazurile de achitare, instanțele au invocat neîntrunirea elementelor infracțiunii în 3 

cazuri şi inexistența faptului infracțiunii în 2 cazuri. Încetarea proceselor penale au intervenit din 

cauza termenului de prescripţie în 9 cazuri, tragerea la răspundere contravențională în 2 cazuri şi 

anularea acordului CSM într-un caz. 

Doar două cazuri de încetare a proceselor penale din cauza termenului de prescripţie au 

fost soluționate în baza probelor administrate la faza urmăririi penale şi în baza acordului de 

recunoaștere a vinovăției (art.3641 Cod procedură penală). 

În procesul cercetării infracțiunilor calificate conform prevederilor art. 327 alin. (2), în 4 

cazuri instanța a dispus recalificarea faptelor conform prevederilor art. 327 alin. (1), iar într-un caz 

recalificarea conform prevederilor art. 329 alin. (1).  

Cu referire la faptele calificate conform prevederilor art. 327 alin.(2), în care instanțele au 

dispus condamnarea, în 2 cazuri a fost aplicată amenda cu privarea de drept (1050 u.c. cu 5 ani şi 

2000 u.c. cu 8 ani), iar în alte 2 cazuri a fost aplicată închisoarea (1 şi 3 ani) cu privarea de drept 

(5 ani), într-un caz dintre acestea fiind dispusă suspendarea executării pedepsei pe un termen  

de 3 ani.  

Prin comiterea abuzului de putere sau abuzului de serviciu în sectorul public, au fost 

afectate bugetul şi proprietatea (în 12 cazuri), justiția (3 cazuri), ordinea publică (2 cazuri), 

serviciile publice (2 cazuri), achizițiile publice (1 caz) şi frontiera de stat şi vama (1 caz). 

 

Peste jumătate din cazurile de abuz de putere sau abuz de serviciu în sectorul public au fost 

încetate, în a patra parte persoanele au fost achitate, în timp ce doar un singur caz s-a soldat cu 

condamnarea inculpatului cu executare reală. 
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4.3. Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 CP) 

 

Examinând 17 fapte de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, în privința la 

13 inculpați, instanțele de judecată au decis condamnarea persoanelor în 7 cazuri, achitarea 

acestora în 5 cazuri şi încetarea proceselor penale în 5 cazuri. 

 
Tabelul nr.4.3.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 
 
 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 

Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  
u.c. cazuri luni cazuri luni cazuri   

328 
 

(1) 14 650 - 1150 (sau) 0 - 36 (cu)  
24 – 60  

700 1 - - 36 1   
800 1 - - 60 1   

- - 24 4 48 4   
      - - 12 1 - - 5 2-contr 
 (2) 2 - (cu) 24-72 (cu) 60-120 - - - - - -  2-contr 

 (3) 1 - (cu) 72-120 (cu)  
120-180 

- - - - - -  1-contr 

Total  17     2  5  6 5 5 
 

  

Pe cazurile de achitare, instanțele au invocat neîntrunirea elementelor infracțiunii în 4 

cazuri şi inexistența faptului infracțiunii într-un caz, iar încetarea proceselor penale a intervenit 

din motiv că faptele constituiau contravenții. 

Condamnarea persoanelor inculpate a fost dispusă pe 7 cazuri calificate conform 

prevederilor art. 328 alin. (1). Într-un caz, a fost aplicată amenda în mărime de 700 u.c. şi privarea 

de drept pe un termen de 3 ani, într-un caz a fost aplicată amenda în mărime de 800 u.c. şi privarea 

de drept pe un termen de 5 ani, iar în alt caz a fost aplicată doar închisoarea pe un termen de 1 an. 

În alte 4 cazuri, a fost dispusă aplicarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de 2 ani şi privarea 

de drept pe un termen de 4 ani. 

Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu au fost orientate spre prejudicierea 

bugetului şi proprietăților, afectarea serviciilor publice, neglijarea securității circulației rutiere şi 

executarea neconformă a deciziilor judecătorești. 

 

Mai mult de jumătate din cazurile de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 

au fost încetate sau persoanele achitate (10 din 17), în timp ce doar două cazuri s-au soldat cu 

condamnare cu executare reală a pedepsei cu închisoarea. 
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4.4. Neglijența în serviciu (art.329 CP) 

 

În analiza eșantionului stabilit s-au regăsit 5 cazuri de neglijența în serviciu, în privința la 

5 persoane. Urmarea examinării acestora, nici un caz nu s-a soldat cu condamnarea persanelor 

inculpate. În 2 cazuri, persoanele au fost achitate din motivul neîntrunirii elementelor infracțiunii, 

iar în 3 cazuri s-a dispus încetarea proceselor penale din motivul intervenirii termenului de 

prescripţie. 

Infracțiunile de neglijență în serviciu au fost aferente bugetului şi proprietății, serviciilor 

publice şi serviciilor de pază (de stat). 

 

Faptele de neglijență în serviciu încetate au fost cercetate în instanțele de judecată în termen 

mediu de aproximativ 2 ani, iar cele în care s-a dispus achitarea persoanelor, au durat  

aproape 4 ani. 

 

4.5. Îmbogățirea ilicită (art.3302 CP) 

 

Într-un singur caz de îmbogățire ilicită, înregistrat în privința unui magistrat, în care se 

presupune că a existat o presiune deosebită a opiniei publice, instanța de judecată a dispus 

condamnarea inculpatului la privațiune de libertate pe un termen de 7 ani (limita minimă prevăzută 

de CP), cu ispășirea  pedepsei  în  penitenciar de  tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul jurisprudenței pe un termen de 

15 ani (limita maximă prevăzută de CP).  

 

Tabelul nr.4.5.1. Soluția adoptată pe cazul de îmbogățire ilicită 
 

 

Termenul executării pedepsei penale urmează a fi calculat din data rămânerii definitive a 

sentinței de condamnare, fapt ce îi oferă posibilitatea magistratului să-şi exercite atribuțiile de 

serviciu în continuare.  

În anii precedenți (2019 - 2020) nu au fost înregistrate cazuri de îmbogățire ilicită în 

analiza sentințelor instanțelor de fond. 

 

 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 

Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare 

u.c. cazuri luni cazuri luni cazuri 

3302 (2) 1 8000 - 10000 (sau) 84-180 (cu) 120 – 180  - - 84 1 180 1 
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4.6. Falsul în acte publice (art.332 CP) 

 

Din 18 cazuri de fals în acte publice, în privința la 16 inculpați, instanțele de judecată au 

dispus condamnarea doar în 4 cazuri. Într-un caz, persoana a fost achitată din motivul neîntrunirii 

elementelor infracțiunii, iar în alte 13 cazuri s-a dispus încetarea procesului penal din motivul 

intervenirii termenului de prescripţie. 

 

Tabelul nr.4.6.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de fals în acte publice (art.332 CP) 
 

 Art. Alin. Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței 
Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Achitat  Încetat  
u.c. cazuri luni cazuri suspend luni cazuri   

332 
 

(1) 16 850 - 1350 (sau)  
0 - 24 

(cu)  
24 – 60  

638 1    24 1 1 12-presc 
650 2    24 1   

 (2) 2 1350-2350 (sau)  
12-72 

(cu)  
60-120 

1050 1 - - - 60 1  1 -presc 

Total  18     4  -   3 1 13 

 

 În toate cazurile de fals în acte publice în care instanța a condamnat persoanele inculpate 

(3 cazuri calificate conform prevederilor art. 332 alin. (1) şi un caz conform art. 332 alin. (2)), a 

dispus aplicarea amenzii cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o 

anumită activitate. 

 Amenzile aplicate pe cazurile de fals în acte publice au fost sub limita prevăzută de norma 

penală, iar privarea de drept a fost aplicată reieșind din valoarea minimă prevăzută în acest sens. 

Procedura specială în baza probelor administrate la faza urmăririi penale şi în baza 

acordului de recunoaștere a vinovăției (art.3641 Cod procedură penală), a fost solicitată în 3 cazuri 

în care s-a dispus încetarea procesului penal şi în 2 cazuri în care sa decis condamnarea inculpatului 

pe fapte calificate conform prevederilor art.332 alin.(1) CP. 

Cel mai afectat domeniu de fals în acte publice a fost bugetul şi proprietatea (9 cazuri), 

urmat de serviciile publice (3 cazuri) şi medicina (2 cazuri). În majoritatea cazurilor, falsul în acte 

publice a fost admis de agenți publici angajați în cadrul APL sau în cadrul instituțiilor publice cu 

subdiviziuni concentrate în raza de activitate ale acestora. 

 

4.7. Abuzul de serviciu în sectorul privat (art.335 CP) 

 

Abuzul de serviciu în sectorul privat s-a regăsit în 3 cazuri, în privința la 3 persoane, 

urmarea cercetării cărora instanțele de judecată au dispus condamnarea persoanelor inculpate în 2 

cazuri şi încetarea procesului penal într-un caz (decesul persoanei). 
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Tabelul nr.4.7.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de abuz de serviciu în sectorul privat (art.335 CP) 
 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței  
Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

Amenda Închisoare Privare Încetat  
u.c. cazuri luni cazuri 

 
luni cazuri  

333 
 

(1) 2 1350-3350 (sau)  
0 - 36 

(cu)  
24 – 60  

1050 1 - - 24 1  

   -   1-deces 
(3) 1 4350-6350 (sau) 

36-120 
(cu) 

60-84 
- - 48 1 60 1  

Total  3     1  1  2 1 
 

 Într-un caz, calificat conform prevederilor art. 335 alin. (1), a fost dispusă aplicarea amenzii 

în mărime de 1050 u.c. (sub valoarea minimă prevăzută de norma penală) cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani. În alt caz, 

calificat conform art. 335 alin. (2), a fost dispusă aplicarea pedepsei cu închisoarea pe un termen 

de 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe 

un termen de 5 ani. 

  

4.8. Falsul în declarații (art.3521 CP) 

 

Infracțiunile de fals în declarații au fost orientate spre documentarea includerii intenționată 

a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere şi 

interese personale în 19 cazuri, în privința la 5 persoane.  

Urmarea examinării faptelor menționate, în 9 cazuri instanțele de judecată au decis 

achitarea persoanelor inculpate din motivul neîntrunirii elementelor infracțiunii, iar în 10 cazuri s-

a dispus încetarea procesului penal din motivul intervenirii termenului de prescripţie. Nici un caz 

nu s-a soldat cu condamnarea persoanei inculpate. 

 

Tabelul nr.4.8.1. Soluțiile adoptate pe cazurile de fals în declarații 
 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Prevăzut, conform CP Aplicat, conform Sentinței      

Amenda 
(U.C.) 

Închisoare 
(luni) 

Privare 
(luni) 

 

3521 
 

(2) 19 400 - 600 (sau)  
0 - 12 

(cu)  
24 – 60 ani 

În 9 cazuri – a fost achitat inculpatul (lipsa elementelor infracțiunii) 

În 10 cazuri – a fost încetat procesul (prescripția răspunderii penale) 

 

 Majoritatea cazurilor (16 din 19), au vizat două persoane din mediul academic şi s-au referit 

la declarațiile de avere şi interese personale ale acestora depuse pe diferite perioade de gestiune.  
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5. PROFILUL INFRACTORULUI 

 

Din totalul datelor colectate, a fost evaluată şi propusă spre prelucrare infromaţia 

referitoare la 138 de sentinţe, pronunţate în privinţa la 180 de inculpaţi (148 de bărbaţi şi 32 de 

femei), care au săvârşit în total 258 de episoade (denumite în textul analizei cazuri sau fapte) 

 
Figura nr.1. Infromaţia referitoare la sentinţele pronunţate, inculpaţi şi episoadele săvârşite   
               (art. 256 CP, art. 324 CP, art. 333 CP, art.325 CP şi art.326 CP) 
 
 

 

 

 

 

 
                        138 sentinţe 258 episoade 180 inculpaţi   148 bărbaţi          32 femei 

 

(art.256)                   2 sentinţe     2 episoade     2 inculpaţi       1 bărbat             1 femeie 

(art.324)                 20 sentinţe   26 episoade   26 inculpaţi     18 bărbaţi            8 femei 

(art.333)                   3 sentinţe     3 episoade     3 inculpaţi       2 bărbaţi             1 femeie 

(art.325)                 33 sentinţe   71 episoade   49 inculpaţi     42 bărbaţi            7 femei 

(art.326)                 80 sentinţe 156 episoade 100 inculpaţi     85 bărbaţi          15 femei 

 
Reieşind din faptele analizate, aproape 14% dintre subiecţii actelor de corupţie pasivă, 

corupţie activă şi trafic de influenţă au fost femei, ceilalţi puţin teste 86% fiind bărbaţi. Peste 60 

la sută din cazuri, sunt reprezentate de infracţiunile de trafic de influenţă, unde se menţine aceiaşi 

pondere în dependenţă de gen. În cazurile de corupţie activă, care reprezintă peste 27 la sută din 

totalul faptelor analizate, ponderea femeilor este aproape de 10%, cea a bărbaţilor fiind puţin peste 

90%. Cu o pondere mai puţin semnificativă a cazurilor de corupţie pasivă (12%), femeile au avut 

o cotă de 50% faţă de bărbaţi. 

 
5.1. Subiecții coruperii pasive (corupții) 

 
În categoria subiecţilor coruperii pasive au fost integrate şi prelucrate datele subiecţilor 

implicaţi în primirea remunerațiilor ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 

populației (art. 256 CP), corupere pasivă (art. 324 CP) și luarea de mită (art. 333 CP). 

Din 31 de cazuri analizate, în 7 cazuri persoanele au fost condamnate, în 15 cazuri 

persoanele au fost achitate din motivul lipsei elementelor infracțiunii (8) sau faptei penale (7), iar 
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în 9 cazuri au fost încetate procesele penale din motivul intervenirii termenului de prescripție (8) 

şi decesul persoanei (1). 

Pe cazurile de condamnare, a fost aplicată amenda penală (6), privarea de libertate a 

persoanei vinovate cu închisoare (4) şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau 

de a exercita o anumită activitate (6). Condamnarea persoanei cu suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei a fost aplicată într-un singur caz, calificat conform prevederilor art. 324 alin. 

(1) CP. 

 

Tabelul nr.5.1.1. Descifrarea cazurilor pe categoriile de infracțiuni calificate conform art.256CP, 

art.324CP și art.333CP 
 

Art. Alin Cazuri 
Total / 
Fapte 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

          

256 (1) 2 2 - - - - - 2 - 
          

324 (1) 2 2 1 1 1 1 1 1 - 
(2) 8 8 2 2 2 - 2 6 - 
(3) 4 4 - - - - - 4 - 
(4) 12 12 2 2 - - 1 2 8 

Total      
324 

26 26 5 5 3 1 4 13 8 

          

333 (1) 2 2 1 1 - - 1 - 1 
(3) 1 1 1 - 1 - 1 - - 

Total      333 3 3 2 1 1 - 2 - 1 
          

TOTAL 
256, 324 şi 333 

31 31 7 6 4 1 6 15 9 
100% 85,7% 57,1% 14,3% 85,7% 

Pondere  100%  22,6%     48,4% 29% 
 

*       Au fost analizate 25 de sentințe, pronunțate în privința la 31 de persoane, care au săvârșit în total 31 de 
infracțiuni 

 
    A treia parte din subiecţii coruperii pasive au fost femei (10 din 31), cu studii superioare, 

la prima abatere de ordin penal, angajate în sectorul public. Vârsta acestora, la care au admis fapta 

penală, a fost diferită, însă cele mai multe cazuri au fost la vârsta adultă (45-55 de ani, 6 cazuri) şi 

adultă prelungită (55-65 de ani, 2 cazuri).5 

 Profilul bărbatului, subiect al coruperii pasive, a fost mai diversificat. Peste 2/3 dintre 

aceştia aveau studii superioare la momentul comiterii infracţiunii, erau angajaţi în domeniul public 

şi aveau funcţii de execuţie. Majoritatea (20 din 21), au fost la prima abatere de ordin penal, 

admiţând fapta infracţională în diferite locuri, precum în stradă (8), în edificiile autorităţilor (5), 

în localuri publice (3), în automobil (2) şi la domiciliu (1). Vârsta, la care au admis infracţiunea, 

de asemenea, a fost diferită, însă cele mai multe cazuri au fost la bărbaţii aflaţi în perioada tinereţii 

 
5 Etapele de vârstă, în contextual caracterizării psihologice a unei persoane în vârstă. Disponibil pe  
https://www.scribd.com/doc/306356195/Etapele-de-Varsta  
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(25-35 de ani, 10 cazuri). Câte 3 cazuri au fost admise de bărbaţii aflaţi în prima perioadă adultă 

(35-45 de ani) şi cea adultă (45-55 de ani).6 

Doar în două cazuri de corupere pasivă, săvârșite de bărbați (calificate conform 

prevederilor art. 324, alin. (4)), a fost solicitată examinarea în procedură simplificată cu 

recunoașterea vinovăției. Într-un caz, persoana a fost achitată în legătură cu intervenirea 

termenului de prescripție, iar în alt caz, persoana a fost condamnată la amendă penală în mărime 

de 50 000 lei.  

 

5.1.1. Primirea remunerațiilor ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor  

legate de deservirea populației 

 

Infracțiunile de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de 

deservirea populației (art. 256 CP) au fost săvârșite de un bărbat de 46 de ani şi o femeie de 45 de 

ani, cu studii superioare, ambii din domeniul medical. În ambele cazuri, persoanele au fost la prima 

abatere de ordin penal, erau căsătoriți şi dețineau funcții de execuție. Femeia a admis fapta într-un 

local public, iar bărbatul în edificiul unei autorități publice, ambii fiind reținuți în flagrant. 

 
Figura nr.5.1.1.1. Descifrarea datelor caracteristice ale subiecţilor implicaţi în primirea remunerațiilor 

ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației, reieşind din 
episoadele cercetare în sentinţele judecătoreşti  

 

 

2 sentinţe 

2 persoane 

2 episoade 

Vârsta bărbat: 46 de ani 

Vârsta femeie: 45 de ani 

Domeniul de activitate: sistem medical 

Remunerați ilicit pentru prestarea serviciilor medicale 

     

   

 
Atât bărbatul cât şi femeia nu au recunoscut vina, în final fiind achitaţi de învinuirea în 

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 256 alin. (1) CP, pe motiv că faptele acestora nu întruneau 

elementele infracțiunii. 

 

 

 

 

 
6 Ibidem. 
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5.1.2. Coruperea pasivă 

 

Faptele de corupere pasivă (art. 324 CP) au fost săvârșite de 18 bărbați şi 8 femei (în total 

26 de cazuri). Fiecare a treia persoană implicată în corupere pasivă a fost femeie. Comparativ cu 

anul 2020, ponderea femeilor în asemenea infracțiuni a crescut de la 4 la 30 la sută. 

 

Figura nr.5.1.2.1. Descifrarea datelor caracteristice ale subiecţilor coruperii pasive, reieşind din 
episoadele cercetare în sentinţele judecătoreşti  

 
 

Bărbaţi  

Nr. bărbaţi: 18 

Nr. episoade: 18 

Vârsta medie: 36 de ani 
Angajați în sectorul public 

(13 polițiști, inclusiv 8 

inspectori de patrulare,  

medic, profesor, consul şi 

secretar consiliu local) 

 

 

 

 

20 sentinţe 

26 persoane 

  26 episoade 
 

Femei  

Nr. femei: 8 

Nr. episoade: 8 

Vârsta medie: 51 de  ani 
Angajate în sectorul public 

(4 judecători,  directoarea şi 

metodista unei grădiniţe, şef 

de post SV şi şef direcţie 

CEC) 

    Domenii afectate: 

-  Securitatea rutieră (6); 

-  Ordine publică (6); 

-  Justiție (2); 

-  Medicină şi învățământ. 

Domenii afectate: 

- Justiţie; 

- Sistemul de învățământ; 

- Frontiera de stat şi vama; 

- Achiziții publice. 

 
Vârsta medie a bărbaților implicați în acte corupere pasivă era de 36 de ani, iar a femeilor 

de 51 de ani. Toate femeile şi 1/3 dintre bărbați aveau studii superioare. Toți subiecții faptelor de 

corupere pasivă erau angajați ai domeniului public şi erau la prima abatere de ordin penal. Locul 

comiterii infracțiunii a fost mai divers. Femeile au admis faptele în localuri publice (4), edificiile 

autorităților (2) şi în stradă (2). Cei mai mulți bărbați au admis faptele în stradă (8), apoi în edificiile 

autorităților (3), localuri publice (2), automobil (2) şi domiciliu (1). Dintre aceștia, 6 femei şi 8 

bărbați au fost reținuți la momentul săvârșirii infracțiunii (flagrant). Majoritatea femeilor erau 

căsătorite şi au avut funcții de conducere la momentul săvârșirii infracțiunilor (7 din 8). Majoritatea 

bărbaților au avut funcții de execuție la momentul săvârșirii infracțiunilor (15 din 18), iar mai mult 

de jumătate dintre aceștia erau căsătoriți (10 din 18). 

Doar în două cazuri de corupere pasivă, săvârșite de bărbați, calificate conform 

prevederilor art. 324, alin. (4), a fost solicitată examinarea în procedură simplificată cu 

recunoașterea vinovăției. Într-un caz, persoana a fost achitată în legătură cu intervenirea 

termenului de prescripție, iar în alt caz, persoana a fost condamnată la amendă penală în mărime 

de 50 000 lei. 
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5.1.3. Luarea de mită 

 

Faptele de luare de mită (art. 333 CP) au fost săvârșite de 2 bărbați şi o femeie (în total 3 

cazuri). Bărbaţii aveau vârsta de 29 şi 68 de ani şi studii superioare, iar femeia avea 20 de ani şi 

studii medii. Doar bărbatul în vârstă de 29 de ani avea antecedente penale, ceilalți doi fiind la 

prima abatere de ordin penal. Toţi trei erau angajaţi în sectorul privat şi au admis infracțiunile în 

localuri publice (2) şi edificiile autorităților (1). 

 

Figura nr.5.1.3.1. Descifrarea datelor caracteristice ale subiecţilor implicaţi în cazuri de luare de mită, 
reieşind din episoadele cercetare în sentinţele judecătoreşti  

 
Bărbaţi  

Nr. bărbaţi: 2 

Nr. episoade: 2 

Vârsta: 29 şi 68 de ani 
Angajați în sectorul privat 

(avocat, şcoala auto)  

 

3 sentinţe 

3 persoane 

3 episoade 

 

 

Femei  

Nr. femei: 1 

Nr. episoade: 1 

Vârsta: 20 de  ani 
Angajate în sectorul privat 

(operator gara auto) 

    Domenii afectate: 

-  Justiție; 

-  Învățământ. 

Domenii afectate: 

- Alte. 

 

Două cazuri au fost calificate conform prevederilor art. 333, alin. (1), unul dintre acestea 

fiind încetat din motivul intervenirii decesului făptuitorului, iar în alt caz, examinat în procedură 

simplificată cu recunoașterea vinovăției, a fost dispusă condamnarea persoanei la amendă penală 

în mărime de 1 050 u.c. şi privarea de dreptul de a ocupa funcție publică pe un termen de 2 ani. 

În celălalt caz, calificat conform prevederilor art. 333, alin. (3) CP, persoana a fost 

condamnată la închisoare pe un termen de 4 ani şi privare de drept de a ocupa funcție publică pe 

un termen de 5 ani. 

 

 Prin reiterare, cea mai mare parte a bărbaților din categoria subiecţilor coruperii pasive 

(corupţilor) au comis infracţiunile până la vârsta de 50 de ani, iar aproape jumătate au intrat în aria 

criminalităţii la vârsta tânără (până la 29 de ani). Cea mai mare parte a femeilor, au admis aceste 

infracţiuni la vârstă mai avansată, 5 fiind după 50 de ani, iar 1 chiar după vârsta de 60 de ani. 

 Majoritatea subiecţilor sunt caracterizaţi cu un grad înalt de instruire, prin deţinerea 

studiilor superioare (9 din 10 femei şi 15 din 21 de bărbaţi). O pondere similară se atestă şi în 

privinţa stării civile a acestora (8 femei şi 12 bărbaţi erau căsătoriţi). 

Strada, edificiile autorităţilor şi localurile publice au fost, în mare parte, locul preferat 

pentru comiterea infracţiunilor de către subiecţii coruperii pasive. Bărbaţii au fost mai precauţi la 

momentul comiterii actului de corupţie, femeile manifestând o atitudine puţin mai neglijentă în 
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acest sens. Opt bărbaţi şi şase femei au fost reţinuţi în flagrant la momentul primirii obiectului 

infracţiunii.  

  Marea parte a corupţilor erau angajaţi în domeniul public (9 femei şi 18 bărbaţi). Bărbaţii 

erau caracterizaţi prin deţinerea funcţiilor de execuţie (16 din 21), iar femeile prin deţinerea 

funcţiilpor de conducere (7 din 10). 

 Cu excepţia unui singur bărbat, toate persoanele au admis abaterea de la legislaţia penală 

pentru prima dată, coruperea pasivă fiind prima experienţă în domeniul infracţional. 

 

5.2. Subiecții coruperii active (corupătorii) 

 

În categoria subiecţilor coruperii active au fost integrate şi prelucrate doar datele subiecţilor 

cercetaţi penal pentru infracţiunile calificate conform prevederilor art. 325 CP. În eşantionul 

sentinţelor analizate nu s-au regăsit cazuri de dare de mită, calificate conform prevederilor  

art.334 CP. 

Din 71 de cazuri analizate, în 59 de cazuri persoanele au fost condamnate, în 10 cazuri 

persoanele au fost achitate din motivul lipsei elementelor infracțiunii (5) sau faptei penale (5), iar 

în 2 cazuri au fost încetate procesele penale din motivul iniţierii urmăririi penale fără acordul CSM 

(1) şi decesul persoanei (1). 

Pe toate cazurile condamnate a fost aplicată amenda penală şi privarea de libertate a 

persoanei vinovate cu închisoare. Condamnarea persoanei cu suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei a fost aplicată în 55 de cazuri, calificate conform prevederilor art. 325 alin. (1) 

CP, iar aceste date ar consemna o pondere de peste 93 la sută din situaţia generală pe această 

categorie de infracţiuni. 

 
Tabelul nr.5.2.1. Descifrarea cazurilor pe categoriile de infracțiuni calificate conform art.325CP 

 
Art. Alin. Cazuri 

Total / 
Fapte 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 
Condamnări  Achitat  Încetat  

Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 
          

325 (1) 65 43 58 58 58 55 - 6 1 
(2) 1 1 1 1 1 - - - - 
(3) 5 5 - - - - - 4 1 

Total  71 49 59 59 59 55 - 10 2 
          

          

TOTAL 71 49 
 

59 59 59 55 - 10 2 
100% 100% 100% 93.2% - 

Pondere  100%  83,1%     14,1% 2,8% 
 

*           Au fost analizate 33 de sentințe, pronunțate în privința la 49 de persoane, care au săvârșit în total 71 de 
infracțiuni 
*  Sun cazuri când o persoană a săvârșit mai multe infracțiuni (aceleași sau diferite aliniate) 
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Fiecare a zecea persoană dintre subiecţii coruperii active au fost femei (7 din 71), care s-

au aflat la prima abatere de ordin penal. Vârsta, la care au admis infracţiunea, a fost diferită. În 3 

cazuri, femeile aveau vârsta adultă (45-55 de ani), în 2 cazuri – prima perioadă adultă (35-45 de 

ani), într-un caz – tânără (29 de ani), iar în alt caz – chiar adolescentă (19 ani). Studii superioare, 

aveau 4 femei, studii medii – 2, iar una – studii medii incomplete. Cât priveşte locul de muncă, 3 

femei erau angajate în sectorul privat, 2 femei în domeniul public, iar alte 2 nu erau angajate în 

câmpul muncii. Majoritatea femeilor erau căsătorite la momentul săvârşirii ifracţiunii (6 din 7), au 

admis fapta în stradă (3), edificiile autorităţilor (2) şi automobil (2), afectând în acest fel sectorul 

justiţiei (4), securitatea circulaţiei rutiere (1), sistemul medical (1) şi organe de control (1).  

Bărbaţii, pe această categorie de infracţiuni, au avut ponderea de peste 90 la sută (64 din 

71). Reieşind din datele disponibile, 32 de bărbaţi au avut studii superioare, 11 studii medii, 9 

studii medii incomplete şi 7 studii medii speciale. Dintre aceştia, 21 de bărbaţi au avut antecedente 

penale, iar alţii 42 au fost la prima abatere de ordin penal. În sectorul privat, erau angajaţi 43 de 

bărbaţi, iar alţii 15 nu erau angajaţi în câmpul muncii. Peste 70 la sută dintre bărbaţi, erau căsătoriţi 

la momentul săvârşirii ifracţiunii (45 din 64), au admis fapta în edificiile autorităţilor (34), 

automobil (14), în stradă (10), în localuri publice (2) şi la domiciliu (1), afectând în acest fel 

frontiera de stat şi vama (29), securitatea circulaţiei rutiere (24), sectorul justiţiei (4), ordinea 

publică (3), învăţământul (1) şi serviciile publice (1).  

 

Figura nr.5.2.1. Descifrarea datelor caracteristice ale subiecţilor coruperii active, reieşind din episoadele    
                        cercetare în sentinţele judecătoreşti  

 

Bărbați  

Nr. Bărbaţi: 42 

Vârsta medie: 39 de ani 
 

 

Domenii afectate: 

- Frontiera şi vama (29)   

- Securitatea rutieră (24) 

- Justiţia (4) 

- Ordinea publică (3) 

- Învățământ (1) 

- Servicii publice (1) 

 

 
 
Neangajați (15) 
Sectorul privat (43) 
  

 

 

 

33 sentinţe 

49 persoane 

71 episoade 

 

 

 

 

 
 
Neangajați (2) 
Sectorul privat (3) 

Domeniul public (2) 

Femeii  

Nr. Femei: 7 

Vârsta medie: 40 de ani 
 

 

Domenii afectate: 

-  Justiţia (4) 

- Securitatea rutieră (1) 

- Sistem medical (1) 

- Organe de control (1)  

 

 
Două femei şi 43 de bărbaţi implicați în fapte de corupere activă (calificate conform 

prevederilor art. 325, alin. (1)), au solicitat examinarea în procedură simplificată cu recunoașterea 

vinovăției, în toate cazurile fiind dispusă condamnarea persoanei de săvârșirea infracțiunii, cu 

excepția unui singur caz, în care procesul a fost încetat (decesul persoanei). 
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 Dacă în cazul femeilor implicate în acte de corupere activă sunt caracteristice majoritatea 

etapelor vârstei, cea mai mare parte a bărbaților au admis aceste infracțiuni la vârsta de până la 39 

de ani (41 din 64), în 12 cazuri fiind săvârșit actul de corupere activă la admiterea abaterilor de la 

regulamentul circulației rutiere, iar în alte 20 de cazuri a fost afectat domeniul frontierei de stat şi 

cel vamal. Cu referință la încă 12 infracțiuni de corupere activă, săvârșite de bărbații cu vârsta 

cuprinsă între 50 şi 59 de ani, se constată aceleași domenii afectate (securitatea circulației rutiere 

(4 cazuri) şi frontiera de stat şi vama (8 cazuri)). 

 Gradul înalt de instruire, prin deţinerea studiilor superioare, este caracteristic pentru 

jumătate dintre subiecţi (4 femei şi 32 de bărbaţi). Nouă dintre bărbaţi au studii medii incomplete, 

iar 11 studii medii. 

Ca şi în cazul anterior, strada, edificiile autorităţilor şi localurile publice au fost, în mare 

parte, locul preferat de comitere a infracţiunii pentru subiecţii coruperii active.  

Toate femeile şi aproximativ 2/3 dintre bărbaţi au admis abaterea de la legislaţia penală 

prin oferirea mitei, coruperea activă fiind prima experienţă în domeniul infracţional. Restul 

bărbaţilor (21 din 64) aveau deja înregistrate antecedente penale. 

  Marea parte a bărbaţilor erau angajaţi în domeniul privat (43), restul nefiind angajaţi în 

câmpul muncii. Două dintre femei activau în domeniul public, trei în sectorul privat, iar alte două 

nu deţineau oficial careva funcţii. 

 Din 45 de persoane care au solicitat examinarea cazurilor în procedură simplificată cu 

recunoașterea vinovăției, toate au fost condamnate cu suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei cu închisoare. 

 

5.3. Subiecții traficului de influenţă (traficanții) 

 

În categoria subiecţilor traficului de influenţă au fost integrate şi prelucrate datele 

subiecţilor cercetaţi penal pentru infracţiunile calificate conform prevederilor art. 326 CP, aceasta 

fiind cea mai numeroasă categorie (156 din 258), cu o pondere de peste 60 la sută din numărul 

total de cazuri propuse spre analiza datelor profilului infractorului pe cazurile de corupere pasivă, 

corupere activă şi trafic de influenţă. 
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Tabelul nr.5.3.1. Descifrarea cazurilor pe categoriile de infracțiuni calificate conform art.326CP 
 

Art. Alin. Cazuri 
Total / 
Fapte 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

          

326 (1) 80 39 68 22 46 12 5 4 8 
(11) 13 13 12 7 5 4 - - 1 
(2) 60 45 49 23 27 26 5 10 1 
(3) 3 3 1 1 - - - 1 1 

          

          

TOTAL 156 97/100 
 

130 53 78 42 10 15 11 
100% 40,8% 60% 32,3% 7,7% 

Pondere  100%  83,3%     9,6% 7,1% 

*  Au fost analizate 80 de sentințe, pronunțate în privința la 97/100 de persoane, care au săvârșit în total 156 de infracțiuni 
* Două persoane au admis infracțiuni calificate conform prevederilor art.326 alin.(1) precum şi conform prevederilor art.326 
alin.(2) 
* O persoană a admis infracțiune calificată conform prevederilor art.326 alin.(1) precum şi conform prevederilor art.326 alin.(11) 
 

Aproape 88 la sută dintre subiecţii traficului de influenţă au fost bărbaţi (137 din 156), 

celelalte puţin peste 12 la sută fiind femei (19). 

Cel mai mare număr de femei implicate în trafic de inluenţă au fost în perioada adultă (45-

55 de ani, 7 cazuri) şi în prima perioadă adultă (35-45 de ani, 5 cazuri). Două femei au fost în 

perioada adultă prelungită (55-65 de ani), alte două în perioada de trecere spre bătrâneţe (65-75 de 

ani), iar trei au săvârşit infracţiunile de trafic de influenţă în perioada tinereţii (22-35 de ani). În 9 

cazuri femeile aveau studii medii de specialitate, în 6 cazuri aveau studii superioare, în 2 cazuri 

aveau studii medii, iar într-un caz avea studii incomplete. Majoritatea femeilor erau la prima 

abatere de ordin penal (17 din 19), iar jumătate erau căsătorite. Trei activau în sectorul privat, 8 în 

domeniul public, iar 8 nu erau angajate în câmpul muncii. Cele mai multe femei au admis 

infracţiunile de trafic de influenţă în edificiile autorităţilor (10 din 19). Au mai fost admise astfel 

de infracţiuni şi în localuri publice (4), la domiciliu (4) şi în automobil (1). Urmarea săvârşirii 

infracţiunilor de trafic de influenţă de către femei, cel mai afectat domeniu a fost acel medical, cu 

10 cazuri, urmat de serviciile publice, cu 4 cazuri, învăţământul, cu 1 caz, bugetul şi proprietatea, 

cu 1 caz, şi altele (1 caz). 

Bărbaţii cu studii superioare şi medii pe categoria infracţiunilor de trafic de influenţă au 

fost în număr de câte 51 de persoane, cei cu studii medii de specialitate în număr de 16 persoane, 

iar medii incomplete – de 4 persoane. Cel mai mare număr de bărbaţi atraşi în domeniul traficului 

de inluenţă au fost în perioada tinereţii (26-35 de ani, 47 de cazuri) şi prima perioadă adultă (36-

45 de ani, 52 de cazuri). În perioada adolescenţei şi tinereţii (18-25 de ani) au fost 11 bărbaţi, în 

perioada adultă (46-55 de ani) au fost 10 bărbaţi, în perioada adultă prelungită (56-65 de ani) - 12 

bărbaţi, iar în perioada de trecere spre bătrâneţe (66-75 de ani) – 3 bărbaţi. Aproape 2/3 dintre 

bărbaţi nu au admis anterior săvârşirea cărorva infracţiuni (88 din 137), în timp ce ceilalţi 49 au 

înregistrat antecedente penale. Cea mai mare parte (82), nu erau angajaţi în câmpul muncii la 
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momentul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, 29 de bărbaţi erau angajaţi în sectorul privat, 

iar 25 de bărbaţi erau angajaţi în domeniul public. Peste 72 la sută dintre bărbaţi, erau căsătoriţi la 

momentul săvârşirii ifracţiunii (99 din 137). Nouă bărbaţi au admis fapta în edificiile autorităţilor, 

11 – în automobil, 17 - la domiciliu, 41 - în localuri publice, iar 56 în stradă, afectând în acest fel 

diverse domenii, precum serviciile publice (63), sectorul justiţiei (30), învăţământul (12), sistemul 

medical (8), securitatea circulaţiei rutiere (6), ordinea publică (5), frontiera de stat şi vama (4) etc. 

 

Figura nr.3.1. Descifrarea datelor caracteristice ale subiecţilor traficului de influenţă, reieşind din  
                        episoadele cercetare în sentinţele judecătoreşti  

 
 

Bărbaţi  
Nr. Bărbaţi: 82/85 

Vârsta medie: 40 de ani 

 

Domenii afectate: 

- Frontiera şi vama (4)   

- Securitatea rutieră (6) 

- Justiţia (30) 

- Ordinea publică (5) 

- Servicii publice (63) 

- Învăţământ (12) 

- Medicină (8) 

- Buget şi proprietate (3) 

- Altele (6) 

 

 
Neangajați (82) 
Sectorul privat (29) 

Domeniul public (25) 

 

 

80 sentinţe 

97/100 persoane 

156 episoade 

 

 

 

 

 
Neangajați (8) 
Sectorul privat (3) 

Domeniul public (3) 

Femei  
Nr. Femei: 15 

Vârsta medie: 47 de ani 

 
Domenii afectate: 

- Justiţia (2) 

- Învățământ (1) 

- Servicii publice (4) 

- Medicină (10) 

- Buget şi proprietate (1) 

 - Altele (1) 

 
Zece femei şi 100 de bărbați implicați în fapte de trafic de influență, au solicitat examinarea 

în procedură simplificată cu recunoașterea vinovăției, în toate cazurile fiind dispusă condamnarea 

persoanelor de săvârșirea infracțiunii. 

 Similar actelor de corupție activă, în cazul femeilor implicate în trafic de influenţă sunt 

caracteristice majoritatea etapelor vârstei. Aceiași situație se atestă şi în privința bărbaților, doar 

că se poate constata o accentuare a săvârșirii infracțiunilor la vârsta cuprinsă între 30 şi 49 de ani 

(89 din 137de cazuri), aceasta consemnând o pondere de 65%.  

 Dacă în cazul femeilor traficul de influenţă a fost prima experiență infracțională la aproape 

90%, în cazul bărbaților această pondere a fost de 64%. Aproape aceiași pondere (60%) 

caracterizează bărbaţii neangajați în câmpul muncii, restul fiind caracterizați aproape în mod 

similar de domeniul public şi cel privat (25 la 29). Cea mai mare parte a bărbaților (71%) au admis 

traficul de influenţă în stradă (56) şi localuri publice (41), pe când cele mai multe femei au preferat 

edificiile autorităților (10). 

  Dacă aproape jumătate dintre bărbați (63) şi-au orientat acțiunile traficului de influenţă în 

domeniul serviciilor publice, atunci puțin peste jumătate dintre femei au afectat domeniul medical 

(10), iar cel al serviciilor publice rămânând pe locul secund (4). 
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6. PEDEPSELE APLICATE DE CĂTRE INSTANŢELE DE JUDECATĂ 

 

Din numărul total de 367 de capete de acuzare, în 231 de cazuri, sau aproximativ 63%, 

instanțele de judecată au stabilit vinovăția inculpaților, pronunțând sentințe de condamnare cu 

aplicarea pedepselor prevăzute de legea penală. În 69 de cazuri, sau aproape 19%, instanțele de 

judecată au dispus achitarea persoanelor cu reabilitarea acestora, iar în 67 de cazuri, sau puțin peste 

18%, au fost pronunțate sentinţe de încetare a proceselor pe temeiuri de nereabilitare. 

Cumularea datelor privind stabilirea vinovăției inculpaților şi a celor de încetare a 

proceselor pe temeiuri de nereabilitare, constituie 298 de cazuri, sau puțin peste 81% din totalul 

faptelor analizate. 

Analiza comparativă a datelor obținute în acest sens în ultimii 7 ani, constată, în anul 2021, 

cea mai redusă rată de condamnare şi cea mai ridicată rată de achitare a persoanelor cu reabilitare 

în cazul actelor de corupție şi actelor conexe celor de corupție. 

 

Figura nr. 6.1. Analiza comparativă a condamnărilor pe actele de corupție şi actele conexe actelor de 

corupție în instanțele de fond, în perioada 2015-2021 
 

 
 

*    În cazurile „Condamnare” sunt incluse datele privind stabilirea vinovăției inculpaților (231) şi a celor 

de încetare a proceselor pe temeiuri de nereabilitare (67). 

 

6.1. Aplicarea sancțiunii pecuniare (amenda) 

 

Analiza datelor în privința cazurilor de condamnare pe actele de corupție şi conexe 

corupției (231 de fapte, sau aproape 63% din totalul capetelor de acuzare), a constatat aplicarea 

sancțiuni pecuniare (amenda) în 129 de cazuri, sau aproape 56%. 

 

 

85% 84% 90% 87% 88% 93%
81%

15% 16% 10% 13% 12% 7%
19%

0%

50%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soluţiile instanţelor de fond pe faptele de corupţie şi conexe corupţiei

Condamnare Achitare
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Tabelul nr.6.1.1. Aplicarea sancțiuni pecuniare (amenda) pe actele de corupție şi conexe corupției 

Art. 
CP 

Denumire articol 
 

Total  Condam.  Amen.  Amen.  
Închis. 

 

Amen. 
Priv. 

Amen. 
Închis.  
Priv. 

190 Escrocheria 10 6 3 - 2 - 
191  Delapidarea averii străine  17 13 - - -  
256 Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor 

legate de deservirea populației 
2 - 

 
- - - - 

324 Coruperea pasivă 26 5 5 3 3 3 
325 Coruperea activă 71 59 59 59 - - 
326 Traficul de influență 156 130 53 1 3 1 
327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public 21 4 2 - 2 - 
328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 17 7 2 - 2 - 
329 Neglijența în serviciu 5 - - - - - 
3302 Îmbogățirea ilicită 1 1 - - - - 
332 Falsul în acte publice 18 4 4 - 3 - 
333 Luarea de mită 3 2 1 - 1 - 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 1 - - - - - 
3521 Falsul în declarații 19 - - - - - 

Total 367 231 129 63 16 4 

100% 55,8% 27,3% 6,9% 1,7% 
 

* Amenda cu închisoare, amenda cu privare de drept şi amenda cu închisoare şi privare de drept reprezintă o 
interpretare suplimentară (generală) a datelor, care nu poate fi cumulată în contextul dat. 
 

Cele mai multe amenzi au fost aplicate pe faptele de corupere activă (pe toate cele de 

condamnare) şi trafic de influenţă (în peste 40% din cazurile de condamnare).  

Complementar, amenda cu închisoarea a fost aplicată într-un caz de trafic de influenţă, trei 

cazuri de corupere pasivă şi în toate cele 59 de cazuri de condamnare pe faptele de corupere activă 

(în total 63 de cazuri, sau peste 27%). Aplicarea amenzii cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcții publice sau de a exercita o anumită activitate a fost mai diversificată, în total înregistrându-

se 16 cazuri, sau aproape 7%. Amenda cu închisoarea şi privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcții publice sau de a exercita o anumită activitate a fost aplicată într-un caz de trafic de influenţă 

şi trei cazuri de corupere pasivă. 

Valoarea medie a amenzii pe cazurile de corupție şi conexe corupției a constituit 91 701 

lei. Comparativ cu anul precedent, aceasta a fost mai mare cu 4 029 lei, sau aproximativ 4,5%.  

Analiza comparativă a datelor din ultimii 7 ani, constată o creștere constantă a cuantumului mediu 

a amenzilor aplicate, de la 43 236 de lei, înregistrat în anul 2015.  
 

Figura nr. 6.1.1. Ponderea aplicării amenzilor pe actele de corupție şi actele conexe actelor de corupție 

în instanțele de fond şi valoarea medie a acestora, în perioada 2015-2021 
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Totodată, se constată o diminuare a ratei aplicării amenzilor pe cazurile de condamnare, 

care, de la 73%, înregistrate în anul 2019 şi 70%, înregistrate în anul 2020, au coborât  

puțin sub 56% în anul 2021. 

În cele mai multe cazuri, amenzile au fost aplicate sub valoarea minimă prevăzută de norma 

penală (76 de cazuri, sau aproape 59%), urmată de valoarea minimă, cu 35 de cazuri, sau puțin 

peste 27%. Cumularea acestor date, constituie 111 cazuri, sau 86% din totalul amenzilor aplicate.7 

 

Tabelul nr.6.1.2. Valoarea amenzilor aplicate pe cazurile de corupție şi conexe corupției  
 

Articol Total  Amenda aplicată 
< Minim Minim Mediu Maxim Maxim < 

Cazuri Pondere Cazuri Pondere Cazuri Pondere Cazuri Pondere Cazuri Pondere 
190 3 - - - - 3 100% - - - - 

324 5 - - 2 40% 3 60% - - - - 
325 59 35 59.3% 22 37,3% 2 3,4% - - - - 
326 53 35 66% 11 20,8% 5 9,4% 1 1,9% 1 1,9% 

327 2 1 50% - - 1 50% - - - - 

328 2 - - - - 2 100% - - - - 

332 4 4 100% - - - - - - - - 
333 1 1 100% - - - - - - - - 

Total  129 76 58,9% 35 27,1% 16 12,4% 1 0,8% 1 0,8% 

 

Valoarea medie a fost aplicată în 16 cazuri, sau peste 12% din cazurile de aplicare a 

amenzilor pe actele de corupție şi actele conexe actelor de corupție. 

 

6.2. Aplicarea pedepsei cu închisoarea 

 

Din numărul total de 231 de cazuri de condamnare pe actele de corupție şi conexe corupției, 

aplicarea pedepsei cu închisoarea a fost dispusă în 165 de cazuri, sau peste 71%.  

 

Tabelul nr. 6.2.1. Aplicarea pedepsei cu închisoarea pe actele de corupție şi actele conexe actelor de 

corupție 
 

Art 
CP 

Denumire articol 
 

Total  Condam.  Închis.  Închis. 
Suspen. 

Închis. 
Amen. 

Închis. 
Priv. 

Închis.
Amen. 
Priv. 

190 Escrocheria 10 6 3 3 - 3 - 
191  Delapidarea averii străine  17 13 13 - - 11 - 
256 Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 

lucrărilor legate de deservirea populației 
2 - 

 
- - - - - 

324 Coruperea pasivă 26 5 3 1 3 3 3 
325 Coruperea activă 71 59 59 55 59 - - 
326 Traficul de influență 156 130 78 42 1 5 1 
327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul 

public 
21 4 2 1 - 2 - 

328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de 
serviciu 

17 7 5 - - 4 - 

 
7 Aplicarea amenzilor sub limita minimă prevăzută de norma penală a fost generată de antrenarea prevederilor art.79 
alin.(1) CP (aprecierea pedepsei sub limita minimă) şi prevederilor art. 3641 CPP (reducerea cu ¼ a pedepsei cu 
amendă). 
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329 Neglijența în serviciu 5 - - - - - - 
3302 Îmbogățirea ilicită 1 1 1 - - 1 - 
332 Falsul în acte publice 18 4 - - - - - 
333 Luarea de mită 3 2 1 - - 1 - 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 1 - - - - - - 
3521 Falsul în declarații 19 - - - - - - 

Total 367 231 165 102 63 30 4 

100% 71,4% 44,2% 27,3% 13% 1,7% 
 

* Închisoarea cu amendă, închisoarea cu privarea de drept şi închisoarea cu amendă şi privarea de drept reprezintă 
o interpretare suplimentară (generală) a datelor, care nu poate fi cumulată în contextul dat. 
 

 Cele mai multe pedepse cu închisoarea au fost aplicate pe faptele de trafic de influenţă (în 

60% din cazurile de condamnare) şi corupere activă (în toate cazurile de condamnare). 

Închisoarea cu amenda, a fost aplicată într-un caz de trafic de influenţă, trei cazuri de 

corupere pasivă şi în toate cele 59 de cazuri de condamnare pe faptele de corupere activă (în total 

63 de cazuri, sau peste 27%). Închisoarea cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice 

sau de a exercita o anumită activitate a fost aplicată în 30 de cazuri, sau 13%, iar închisoarea cu 

amendă şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită 

activitate a fost aplicată doar în cazul traficului de influenţă şi celor trei cazuri de corupere pasivă. 

Dintre acestea, în 102 cazuri, sau aproape 62%, a fost aplicată condamnarea cu suspendarea 

condiționată a executării pedepsei, în conformitate cu art.90 Cod Penal. Respectiv, au fost 

înregistrate 63 de cazuri în care inculpații au primit pedeapsă cu închisoare cu executare reală, iar 

aceasta ar semnifica puţin peste 38% din cazurile de aplicare a pedepsei cu închisoarea, puţin peste 

27% din cazurile de condamnare, sau puţin peste 17% din totalul capetelor de acuzare (cazuri 

analizate). 

 

Figura nr. 6.2.1. Ponderea aplicării pedepsei cu închisoare cu executare reală şi termenul mediu pe 

cazurile de corupție şi conexe, în perioada 2015-2021 
 

 
 

Valoarea medie a termenului de executare a pedepsei cu închisoare reală, înregistrat 

conform sentințelor pronunțate în anul 2021, este de 3 ani și 6 luni. Comparativ, în anul 2020, 
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închisoarea cu executare reală a fost aplicată în 3% din cazuri, iar termenul mediu a fost de 2 ani 

şi 7 luni, cel mai scăzut din perioada analizată.8  

Reieșind din datele analizate pentru perioada 2015 – 2021, se constată o tendință de 

majorare a cazurilor de condamnare cu suspendare condiționată a executării pedepsei, în 

conformitate cu art.90 Cod Penal.  

 

Figura nr. 6.2.2. Ponderea aplicării pedepsei cu suspendare condiționată şi termenul mediu pe cazurile 

de corupție şi conexe, în perioada 2015-2021 
 

 
 

Totodată, se atestă diminuarea termenului mediu aplicat în acest sens, care, pe cazurile 

judecate în anul 2021 a fost de 1 an şi 8 luni. Comparativ, în anul 2020, acesta a fost de 2 ani şi 3 

luni, iar în anul 2019 – de 2 ani şi 6 luni. 

Pedeapsa cu închisoarea a fost aplicată, în marea parte a cazurilor, reieșind din valoarea 

medie prevăzută de norma penală (128 de cazuri, sau peste 77%). Valoarea minimă, a fost aplicată 

în 16 cazuri, sau aproape 10%, iar închisoarea sub limita prevăzută de norma penală a fost aplicată 

în 21 de cazuri, sau aproape 13%. 

 

Tabelul nr.6.2.2.  Termenul închisorii aplicat pe cazurile de corupție şi conexe corupției 
 

Articol Total  Pedeapsa cu închisoare 
< Minim Minim Mediu Maxim Maxim < 

Cazuri Pondere Cazuri Pondere Cazuri Pondere Cazuri Pondere Cazuri Pondere 
190 3 2 66,7% - - 1 33,3% - - - - 

191 13 13 100% - - - - - - - - 
324 3 3 100% - - - - - - - - 
325 59 - - - - 59 100% - - - - 
326 78 3 3,8% 14 18% 61 78,2% - - - - 

327 2 - - 1 50% 1 50% - - - - 

328 5 - - - - 5 100% - - - - 

3302 1 - - 1 100% - - - - - - 

333 1 - - - - 1 100% - - - - 

Total  165 21 12,7% 16 9,7% 128 77,6%     

 
8 În analiza strategică privind practica judiciară pe cauzele de corupție şi conexe celor de corupție, în baza hotărârilor 

judecătorești pronunțate în perioada anului 2020 se menționează despre un procentaj atât de scăzut înregistrat în anul 

2012, unde pedeapsa cu închisoarea cu executare reală a fost stabilită doar în 2,7% din totalul de condamnări. 
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Nu au fost identificate cazuri de aplicare a valorii maxime a pedepsei cu închisoarea pe 

cazurile de corupție sau cazurile conexe acestora, nici în privința inculpaților care au înregistrat 

cumul de infracțiuni.   

 

6.3. Aplicarea pedepsei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 

publice sau de a exercita o anumită activitate 
 

Aplicarea pedepsei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a 

exercita o anumită activitate a fost dispusă în 46 de cazuri, sau 27% din faptele de condamnare pe 

actele de corupție şi conexe actelor de corupție. Privarea de drept cu amendă a fost dispusă în 18 

cazuri, sau peste 10%, privarea de drept cu închisoarea a fost dispusă în 32 de cazuri, sau aproape 

19%, iar privarea de drept cu amenda şi închisoarea a fost dispusă într-un caz de trafic de influenţă 

şi 3 cazuri de corupere pasivă, cumulativ constituind peste 2% din cazurile de condamnare. 

 
Tabelul nr. 6.3.2. Aplicarea pedepsei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a 

exercita o anumită activitate  
 

Art. 
CP 

Denumire articol Fapte Privare  
Amendă 

Privare 
Închis. 

Privare 
Închis.Amen. Total  Condamnare  Privare 

190 Escrocheria 10 6 5 2 3 - 
191 Delapidarea averii străine  11 11 11 - 11 - 
324 Coruperea pasivă 26 5 4 4 3 3 
326 Traficul de influență 156 130 10 4 7 1 
327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul 

public 
21 4 4 2 2 - 

328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de 
serviciu 

17 7 6 2 4 - 

329 Neglijența în serviciu 5 - - - - - 
3302 Îmbogățirea ilicită 1 1 1 - 1 - 
332 Falsul în acte publice 18 4 3 3 - - 
333 Luarea de mită 3 2 2 1 1 - 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 1 - - - - - 
3521 Falsul în declarații 19 - - - - - 

        

TOTAL  288 170 46 18 32 4 
 100% 27% 10,6% 18,8% 2,4% 

 

* Privarea de drept cu amendă, privarea de drept cu închisoarea şi privarea de drept cu amendă şi închisoare 
reprezintă o interpretare suplimentară (generală) a datelor, care nu poate fi cumulată în contextul dat.9 

 

Comparând datele analizate cu cele din anul 2020, se constată o diminuarea evidentă a 

aplicării pedepsei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o 

anumită activitate, de la 45% la 27%. Termenul mediu aplicat în privința privării de drept a rămas 

aproximativ același, stabilind o diferență neesențială de o lună.  

 
9 Potrivit prevederilor art.65 alin.(3) CP, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită 
activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă 
pentru infracțiunile din CP, dacă, ținând cont de caracterul infracțiunii săvârșite de cel vinovat în timpul îndeplinirii 
obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, instanța de judecată va considera imposibilă 
păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate. 
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Figura nr. 6.3.1. Ponderea aplicării pedepsei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice 

sau de a exercita o anumită activitate şi termenul mediu aplicat pe cazurile de corupție 

şi conexe, în perioada 2015-2021 
 

 
 

Nu a fost stabilită o pondere atât de scăzută a aplicării pedepsei cu privarea de drept (faţă 

de cazurile de condamnare) în perioada supusă analizei comparative. 

 

6.4. Examinarea cauzelor în procedură simplificată 

 

Din numărul total de capete de acuzare, în 185 de cazuri, sau puțin peste 50%, inculpații 

şi-au recunoscut vina în faptele comise solicitând instanțelor de judecată examinarea cauzelor în 

procedura specială pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale şi în baza acordului de 

recunoaștere a vinovăției (art.3641 Cod procedură penală). 

În rezultatul examinării cauzelor în procedură simplificată, în 178 de cazuri, sau peste 96%, 

instanța a decis în privința condamnării inculpaților, în 57 dintre acestea, sau 32%, fiind aplicată 

condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în conformitate cu art.90 Cod 

Penal. În 7 cazuri, sau aproape 4%, s-a dispus încetarea procesului, majoritatea fiind în legătură 

cu intervenirea termenului de prescripție. Doar un caz, de corupere activă, a fost încetat din motivul 

intervenirii decesului făptuitorului. Celelalte cazuri de încetare, în legătură cu intervenirea 

termenului de prescripție, au fost pe 3 fapte de fals în acte publice, 2 fapte de abuz de putere sau 

abuz de serviciu în sectorul public şi o faptă de corupere pasivă. 

În 173 de cazuri, sau peste 97% din faptele de condamnare în procedură specială au fost 

aplicate amenzi penale, inclusiv cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a 

exercita o anumită activitate (în 7 cazuri), pedeapsa cu închisoare reală fiind aplicată doar în 5 

cazuri (sau până la 3%).10 

 
10 Pe un caz dintre acestea, a fost aplicată şi amenda în mărime de 75 000 de lei, iar pe alt caz a fost aplicată şi privarea 
de drept pe un termen de 3 ani. 
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Tabelul nr. 6.4.1. Examinarea cauzelor în procedură simplificată 
 

Art 
CP 

Denumire articol 
 

Total  Procedură 
Specială  

Condamnat Încetat  

190 Escrocheria 10 6 6 - 
191  Delapidarea averii străine  17 13 13 - 
256 Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de 

deservirea populației 
2 - - - 

324 Coruperea pasivă 26 2 1 1 /presc 
325 Coruperea activă 71 45 44 1 /deces 
326 Traficul de influență 156 110 110 - 
327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public 21 2 - 2 /presc 
328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 17 1 1 - 
329 Neglijența în serviciu 5 - - - 
3302 Îmbogățirea ilicită 1 - - - 
332 Falsul în acte publice 18 5 2 3 /presc 
333 Luarea de mită 3 1 1 - 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 1 - - - 
3521 Falsul în declarații 19 - - - 

 
Total 

367 185 178 7 
100% 96,2% 3,8% 

100% 50,4%   
 

 

În celelalte 182 de cazuri, sau aproape 50%, persoanele au pledat nevinovate în faţa 

instanţelor de judecată, fiind dispusă examinarea cauzelor în procedură generală. Urmarea 

examinării, în 53 de cauze dintre acestea, sau puțin peste 29%, inculpații şi-au primit sentinţe de 

condamnare. Restul 129 de cazuri, sau puțin peste 70%, s-au soldat cu sentințe de încetare a 

procesului sau achitare a persoanelor. 

 

6.5. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei 
 

Suspendarea condiționată a executării pedepsei penale a fost dispusă în 102 cazuri, sau 

aproape 28% din totalul capetelor de acuzare, sau peste 44% din faptele condamnate, sau aproape 

62% din faptele condamnate în care s-a aplicat pedeapsa cu închisoarea. 

 

Tabelul nr. 6.5.1. Examinarea cauzelor de condamnare cu suspendare condiționată  
 

Art CP Denumire articol 
 

Total  Condamnare Închisoare Suspendare 

190 Escrocheria 10 6 3 3 
191  Delapidarea averii străine  17 13 13 - 

256 Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor 
legate de deservirea populației 

2 - - - 

324 Coruperea pasivă 26 5 3 1 

325 Coruperea activă 71 59 59 55 
326 Traficul de influență 156 130 78 42 

327 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public 21 4 2 1 
328 Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 17 7 5 - 
329 Neglijența în serviciu 5 - - - 

3302 Îmbogățirea ilicită 1 1 1 - 
332 Falsul în acte publice 18 4 - - 
333 Luarea de mită 3 2 1 - 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 1 - - - 
3521 Falsul în declarații 19 - - - 

 
Total 

 
 

367 231 165 102 
100% 61,8% 

100% 71,4% 44,2% 
100% 62,9% 45% 27,8% 
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 Cele mai multe cazuri de suspendare condiționată a executării pedepsei penale a fost 

dispusă pe faptele de corupere activă (55), ponderea cărora reprezintă peste 93% din cazurile de 

condamnare cu închisoare. Un număr relativ mare de suspendare condiționată a executării 

pedepsei penale a fost dispusă şi pe faptele de trafic de influenţă (42), însă în aceste cazuri 

ponderea reprezintă aproape 54% din cazurile de condamnare cu închisoare.  

Cumularea datelor pe aceste 2 categorii de infracțiuni stabilește 97 de cazuri, sau 95% din 

condamnările cu suspendarea condiționată a executării pedepsei penale în cazul judecării faptelor 

de corupție şi celor conexe celor de corupție. 
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7. CLASIFICAREA INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE ŞI  

CELOR CONEXE CORUPȚIEI 
 

În funcție de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracțiunile de corupție şi cele conexe 

corupției au fost analizate şi prin prisma gravității acestora.  

Faptele din categoria celor grave reprezintă 261, sau peste 71%, cele ușoare reprezintă 54, 

sau până la 15%, cele mai puțin grave reprezintă 34, sau peste 9%, iar cele deosebit de grave 

reprezintă 18, sau aproape 5%. 

 

Tabelul nr. 7.1. Soluțiile adoptate pe faptele de corupție şi celor conexe corupției, reieșind din gravitatea 

acestora 
 

Tipul 
infracțiunii  

Cazuri 
(%) 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

          

Ușoare  54 (14,7) 38  5 5 - - 3 16 33 
Mai puțin grave 34 (9,3) 30 22 11 11 5 8 6 6 
Grave  261 (71,1) 172 201 113 151 98 34 33 27 
Deosebit de grave  18 (4,9) 17 3 - 3 - 1 14 1 
           

TOTAL 367 (100) 257 231 129 165 103 46 69 67 

 
Infracțiunile ușoare sunt reprezentate de faptele calificate conform prevederilor art. 256 

alin. (1), cu 2 cazuri, art. 324 alin. (4), cu 12 cazuri, art. 329 alin. (1), cu 5 cazuri, art. 332 alin. (1), 

cu 16 cazuri, şi art. 3521 alin. (2), cu 19 cazuri. 

În rezultatul cercetărilor judecătorești ale infracțiunilor de corupție şi celor conexe 

corupției, atribuite la categoria celor ușoare, instanțele de judecată au decis în privința condamnării 

persoanelor inculpate doar în 5 cazuri, sau puțin peste 9%. Condamnarea s-a rezumat la amenda 

penală (în toate cazurile) şi privarea de drept în 3 cazuri. Achitarea persoanelor, s-a dispus în 16 

cazuri, sau peste 29%, iar încetarea proceselor penale s-a dispus în 33 de cazuri, sau puțin  

peste 61%.  Soluțiile adoptate pe faptele de corupție şi celor conexe corupției, atribuite la 

categoria celor ușoare, sunt redate în Tabelul nr. 7.1.1. din Anexa nr. 2. 

Infracțiunile mai puțin grave sunt reprezentate de faptele calificate conform prevederilor 

art. 190 alin. (1), cu 4 cazuri, art. 326 alin. (11), cu 13 cazuri, art. 328 alin. (1), cu 14 cazuri,  

art. 333 alin. (1), cu 2 cazuri, şi art. 335 alin. (1), cu 1caz. 

Cercetările judecătorești ale infracțiunilor de corupție şi celor conexe corupției, atribuite la 

categoria celor mai puțin grave, au determinat condamnarea persoanelor inculpate în 22 de cazuri, 

sau până la 65%, condamnarea cu închisoarea fiind aplicată în 11 cazuri. Condamnarea cu 

suspendarea condiționată a executării pedepsei penale a fost dispusă în 5 cazuri. Achitarea 
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persoanelor şi încetarea proceselor penale, s-au dispus în câte 6 cazuri, ceea ce reprezintă peste 

17% în fiecare caz. Soluțiile adoptate pe faptele de corupție şi celor conexe corupției, atribuite la 

categoria celor mai puțin grave, sunt redate în Tabelul nr.7.1.2. din Anexa nr. 3. 

Infracțiunile grave sunt reprezentate de faptele calificate conform prevederilor art. 190 

alin. (2) şi alin. (4), cu 4 cazuri, art. 191 alin. (2), cu 11 cazuri, art. 324, alin. (1) şi alin. (2), cu 10 

cazuri, art. 325, alin. (1) şi alin. (2), cu 66 de cazuri, art. 326, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3), cu 143 

de cazuri, art. 327, alin. (1) şi alin. (2), cu 21 de cazuri, art. 328, alin. (2) şi alin. (3), cu 3 cazuri, 

art. 332, alin. (2), cu 2 cazuri şi art. 333 alin. (3), cu 1 caz. 

În rezultatul cercetărilor judecătorești ale infracțiunilor de corupție şi celor conexe 

corupției, atribuite la categoria celor grave, instanțele de judecată au decis în privința condamnării 

persoanelor inculpate în 201 cazuri, sau 77%. Condamnarea cu închisoare s-a dispus în 151 de 

cazuri, amenda în 113 cazuri, iar privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita 

o anumită activitate în 34 de cazuri. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării 

pedepsei penale a fost dispusă în 97 de cazuri. Achitarea persoanelor, s-a dispus în 33 de cazuri, 

sau peste 12%, iar încetarea proceselor penale s-a dispus în 27 de cazuri, sau peste 10%.  Soluțiile 

adoptate pe faptele de corupție şi celor conexe corupției, atribuite la categoria celor grave, sunt 

redate în Tabelul nr.7.1.3. din Anexa nr. 4. 

Infracțiunile deosebit de grave sunt reprezentate de faptele calificate conform prevederilor 

art. 190 alin. (5), cu 2 cazuri, art. 191 alin. (5), cu 6 cazuri, art. 324, alin. (3), cu 4 cazuri, art. 325, 

alin. (3), cu 5 cazuri şi art. 3302 alin. (2), cu 1 caz. 

Cercetările judecătorești ale infracțiunilor de corupție şi celor conexe corupției, atribuite la 

categoria celor deosebit de grave, au determinat condamnarea persoanelor inculpate la pedeapsa 

cu închisoarea în 3 cazuri, sau până la 16% (pe un caz a fost aplicat şi privarea de drept). Achitarea 

persoanelor a fost dispusă în 14 cazuri, sau aproape 78%, iar într-un caz s-a dispus încetarea 

procesului penal. Soluțiile adoptate pe faptele de corupție şi celor conexe corupției, atribuite la 

categoria celor deosebit de grave, sunt redate în Tabelul nr.7.1.4. din Anexa nr. 5. 

Condamnările pe faptele atribuite la categoria celor ușoare au constituit mai puţin de 10%, 

pe faptele mai puţin grave au constituit aproape 65%, pe faptele grave au constituit 77%, iar pe 

faptele deosebit de grave au constituit aproape 17%.  

Aplicarea pedepsei cu închisoarea pe faptele atribuite la categoria celor mai puţin grave 

au constituit aproape 50% din cazurile condamnate, iar pe faptele grave au constituit peste 75%. 

Pe faptele atribuite la categoria celor ușoare nu a fost aplicată pedepsa cu închisoarea, iar pe faptele 

deosebit de grave s-a dispus această pedeapsă în toate cazurile (3). 
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Suspendarea executării pedepsei cu închisoarea a fost aplicată în aproape 23% din cazurile 

atribuite la categoria celor mai puţin grave şi în peste 48% din cazurile grave. Nu au fost 

înregistrate asemenea măsuri în cazul infracțiunilor ușoare şi deosebit de grave. 

 

Deducând datele pe indicatorii menționați supra, se constată aplicarea condamnării cu 

executare reală a pedepsei cu închisoarea pe 6 fapte mai puţin grave (aproape 55%), pe 54 de 

fapte grave (aproape 36%) şi pe toate cele 3 fapte deosebit de grave. 

Cele mai multe sentințe de achitare a persoanelor, ca pondere, au fost înregistrate în 

cazurile infracțiunilor deosebit de grave (14 din 18, sau aproape 78%), urmate de cele uşoare (16 

din 54, sau aproape 30%), mai puțin grave (6 din 34, sau peste 17%) şi grave (33 din 261, sau 

peste 12%). 

Cea mai mare pondere a cazurilor de încetare a proceselor penale în instanțele de judecată 

s-au înregistrat pe faptele ușoare (33 din 54, sau peste 61%), urmate de cele mai puţin grave (6 din 

34, sau peste 17%), grave (27 din 261, sau peste 10%) şi deosebit de grave (1 din 18,  

sau peste 5%). 
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8. DATE ÎN PRIVINŢA COMITERII INFRACȚIUNII, PERIOADA  

EXPEDIERII ŞI EXAMINĂRII CAUZEI ÎN INSTANŢA DE JUDECATĂ 

 

8.1. Anul comiterii infracțiunii 

 

Datele dezagregate pe categoriile de indicatori propuși analizei au determinat şi 

identificarea datei comiterii infracțiunilor, acestea fiind ajustate prin prisma faptelor sistematizate 

pe categorii de infracțiuni. Cea mai mare parte a infracțiunilor, cercetate în instanțele judecătorești 

pe parcursul anului 2021, au fost săvârșite în ultimii 4 ani. Există şi unele extreme ale acestei 

generalizări, argumentate prin cercetarea unor fapte săvârșite cu 10 ani în urmă şi mai mult. Puţin 

peste 7% din fapte, au fost săvârșite până în anul 2012. Peste 15% dintre acestea, au o vechime în 

acest sens de peste 6 ani. Ultimii 3 ani, inclusiv curent celui supus cercetărilor (2021), includ 

aproape 47% din infracțiuni, în timp ce aproape 30% dintre acestea au fost săvârșite cu 3-4 ani 

până la cercetarea judecătorească. 

 

Tabelul nr. 8.1.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din   
Anul comiterii infracțiunii 

 

Articol CP 
 

TOTAL 
Fapte 

2000- 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

190 10 2 - - - 1 - - 2 2 2 1 
191 17 2 - 1 3 1 3 6 - - 1 - 
256  2 - - - - - 1 - 1 - - - 
324  26 - - - - - 1 5 15 5 - - 
325 71 - - - - 1 - 2 12 31 15 10 
326 156 2 1 - 3 4 17 19 17 17 63 13 
327 21 4 5 - 2 2 - 2 4 2 - - 
328 17 - 4 - - 5 4 4 - - - - 
329 5 1 - - 1 - - 3 - - - - 
3302 1 - - - - - 1 - - - - - 
332  18 2 2 - - - 1 3 5 4 1 - 
333 3 - - - 1 - - - 1 1 - - 
335 1 1 - - - - - - - - - - 
3521 19 - - 2 2 2 2 4 3 4 - - 
TOTAL 367 14 12 3 12 16 30 48 60 66 82 24 

 
 
Pondere  
(%) 

100 3,8 3,3 0,8 3,3 4,4 8,2 13,1 16,3 18 22,3 6,5 

2020 - 2021  28,8 

2019 – 2021 46,8 

2018 – 2021 63,1 
2017 – 2021 76,2 

2016 - 2021 84,4 

 

 Avansând pe categoriile de fapte analizate, se constată că jumătate dintre infracțiunile 

deosebit de grave au fost săvârșite în anul 2018, aproximativ toate din cele exceptate având o 

vechime de peste 7 ani. Sunt şi 4 cazuri dintre aceste infracțiuni, care au fost săvârșite în perioada 

2000 – 2010. Această perioadă „istorică”, este caracteristică şi în cazul la a cincea parte din faptele 

de abuzul de putere sau abuz de serviciu în sectorul public. Aproape jumătate dintre aceste 
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infracțiuni au fost săvârșite în perioada 2012 – 2015. O repartizare relativ proporțională în acest 

sens, se identifică în cazul faptelor de fals în declarații, care au fost săvârșite în perioada  

2013 – 2019.  

Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, pe categoriile de fapte, după anul 

comiterii infracțiunii, se regăsește în Tabelul nr. 8.1.1.1. din Anexa nr. 6. 
 

 Cu revenire la deciziile adoptate de către instanțele de judecată, se reiterează că majoritatea 

persoanelor implicate în infracțiuni deosebit de grave au fost achitate din motiv că faptele nu 

întruneau elementele infracțiunii sau nu exista faptul infracțiunii. În peste 80% din cazurile de 

abuz de putere sau abuz de serviciu în sectorul public persoanele nu au fost condamnate. Astfel, 

peste jumătate dintre aceste cazuri au fost încetate din motivul intervenirii termenului de 

prescripție, iar a patra parte din totalul persoanelor implicate au fost achitate pe motivele expuse 

supra. 

 

8.2.  Anul expedierii cauzei penale în instanța de judecată 
 

Majoritatea cauzelor penale au fost expediate în instanța de judecată în ultimii 4 ani, 

inclusiv anul inclus în termenul de referință al analizei. Chiar în anul respectiv (2021), au fost 

expediate peste 1/5 din faptele cercetate în instanțele de judecată. Au fost înregistrate cazuri de 

expediere a faptelor în instanțele de judecată şi în perioada anterioară celei menționate inițial, 

ponderea acestora fiind nesemnificativă, reducându-se la 2 cazuri în anul 2013, 2 cazuri în anul 

2015, 10 cazuri în anul 2016 şi 29 de cazuri în anul 2017. 

 

Tabelul nr. 8.2.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din   
Anul expedierii cauzei în judecată 

 

Art. TOTAL Fapte 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
190 10 - - - - 2 3 2 3 
191 17 2 - - - 2 - 13 - 
256 2 - - - - 1 1 - - 
324 26 - - - 3 4 13 4 2 
325 70 - - - 1 1 12 33 23 
326 155 - - 2 13 18 22 57 43 
327 21 - 2 1 5 4 5 1 3 
328 16 - - 4 4 3 4 1 - 
329 5    2  3   
3302 1      1   
332 18 - - 3 1 4 4 4 2 
333 3 - - - - - - 2 1 
335 1 1 - - - - - - - 
3521 19 - - - - - 17 2 - 
TOTAL 364 3 2 10 29 39 85 119 77 
Pondere  
(%) 

100 0,8 0,5 2,7 8 10,7 23,4 32,7 21,2 
2020 - 2021  53,9 
2019 – 2021 77,3 
2018 – 2021 88 

 

*   Din totalul de 367 de capete de acuzare / fapte analizate, în 364 de cazuri a fost identificată data / anul expedierii 

dosarului în judecată. 
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Cele mai multe fapte au fost expediate în anul 2020, ponderea acestora fiind de aproape 

33%. În menținerea acestei ponderi, intervin şi faptele de corupere activă şi trafic de influenţă. 

Jumătate dintre infracțiunile calificate conform prevederilor art. 326 alin. (1) au fost expediate în 

instanțele de judecată în anul 2020, iar alte aproape 30% au fost expediate în anul 2021. Mai mult 

de jumătate dintre infracțiunile calificate conform prevederilor art. 325 alin. (1) au fost expediate 

în instanțele de judecată în anul 2020, iar alte aproape 36% au fost expediate în anul 2021. În 

general, în perioada 2020 – 2021, au fost expediate în instanțele de judecată aproape 65% din 

infracțiunile de trafic de influenţă şi 80% din cele de corupere activă. 

   Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, pe categoriile de fapte, reieșind 

din  anul expedierii cauzei în judecată, se regăsește în Tabelul nr. 8.2.1.1. din Anexa nr. 7. 

 

 Chiar dacă analiza strategică nu a reușit în mare parte identificarea datelor suficiente în 

scopul calculării termenului de urmărire penală pe faptele de corupție şi conexe corupției, 

interpretarea datelor adiționale obținute ar putea determina dezvoltarea ipotezei reținerii unor 

cauze în procedura organului de urmărire penală pe un termen îndelungat, care ar putea depăși 5 

ani sau chiar şi mai mult. 
 

 

Exemple: 
  

1. Analiza a identificat 2 cazuri de escrocherie săvârșite în anul 2003, care au fost expediate 

în instanța de judecată în anul 2018. Alt caz, săvârșit în anul 2015, a fost deferit justiției 

în anul 2019.  

În primele două cazuri, persoana a fost achitată din motivul lipsei elementelor infracțiunii, 

iar celălalt caz a fost încetat din motivul intervenirii termenului de prescripție.  

2.        Două cazuri de abuz de putere sau abuz de serviciu în sectorul public au fost comise în 

anul 2005, expediate în instanțele de judecată în anul 2021 şi judecate în termen de 7 luni. Un 

caz, a fost comis în anul 2008 şi expediat în judecată în anul 2015, iar unul comis în anul 2009 a 

fost expediat în anul 2017. Alte două cazuri, comise în anul 2012, au fost deferite justiției 

în anul 2017 şi 2018.  

 Cu excepția unui caz, încetat din motiv că fapta reprezenta contravenție nu infracțiune, 

toate au fost încetate din motivul intervenirii termenului de prescripție. 
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8.3.  Perioada calculată din momentul comiterii infracțiunii şi data  

expedierii cauzei penale în instanța de judecată 

 

Calculând perioada din momentul comiterii infracțiunii şi data expedierii cauzelor penale 

în instanța de judecată, se constată că în termen de până la 2 ani se încadrează peste 72% din fapte. 

Peste 36% din fapte sunt transmise în instanțele de judecată în termen de până la 6 luni din data 

comiterii infracțiunii, iar 22% în termen cuprins între jumătate de an şi un an. 

 

Tabelul nr. 8.3.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din  
Perioada calculată din momentul COMITERII infracțiunii şi data 
EXPEDIERII cauzei penale în instanța de judecată 

 

Art. TOTAL 
Fapte 

 Ani 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 5-7 7-10 11-12 15-16 
 Luni 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-84 85-120 133-144 181-192 

190 10  2 1 3 1 - - - 1 - - - - - 2 
191 17  1 - - - - - 2 4 7 - 2 1 - - 
256 2  1 - - - - 1 - - - - - - - - 
324 26  12 8 1 2 1 1 - - 1 - - - - - 
325 70  29 25 8 5 2 - - 1 - - - - - - 
326 155  74 36 13 5 4 3 3 6 3 4 2 2 - - 
327 21  2 3 2 1 1 2 - 1 - 1 4 2 - 2 
328 16  - 3 4 - 1 2 1 3 - - - 2 - - 
329 5  2 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 
3302 1  - - - - - - - 1 - - - - - - 
332 18  5 4 2 1 1 - - 1 - 1 1 - - 2 
333 3  1 - - - - 1 - - - - 1 - - - 
335 1  - - - - - - - - 1 - - - - - 
3521 19  4 - 2 - 3 1 3 - 2 - 4 - - - 
TOTAL 364  133 80 35 16 13 11 9 18 14 6 15 7 1 6 
 
 
Pondere  (%) 

100  36,5 22 9,6 4.4 3,6 3 2,5 4,9 3,8 1,6 4,1 1,9 0,3 1,6 
0-0,5  58,5             
0-1  68,1            
0-1,5  72,5           
0-2  76,1          

 

*   Din totalul de 367 de capete de acuzare / fapte analizate, în 364 de cazuri a fost identificată data / anul 
expedierii dosarului în judecată 

 

 Cu excepția unui caz, toate faptele de delapidare a averii străine au fost expediate în 

instanțele de judecată peste 3 ani din momentul comiterii infracțiunii. Chiar dacă o mare parte din 

infracțiunile de trafic de influenţă şi abuz de putere sau abuz de serviciu în sectorul public sunt 

deferite justiției în termeni de până la un an şi jumătate, există şi cazuri când acest termen devine 

mai extins. Aproape 13% din faptele de trafic de influenţă sunt expediate peste 3 ani din momentul 

comiterii infracțiunii, iar 38% din cele de abuz de putere sau abuz de serviciu în sectorul public 

sunt expediate în termen de peste 5 ani. 

Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, pe categoriile de fapte, reieșind din 

perioada calculată din momentul comiterii infracțiunii şi data expedierii cauzei penale în instanța 

de judecată, se regăsește în Tabelul nr. 8.3.1.1. din Anexa nr.8. 
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8.4.  Perioada examinării cauzelor penale în instanța de judecată 
 

Peste 33% (122 de fapte) din faptele cercetate în instanțele de judecată sunt soluționate în 

termen de până la jumătate de an, iar peste 14% în termen de la jumătate de an la un an. Dintre 

acestea, aproape 92% (112) au fost soluționate în procedură specială pe baza probelor administrate 

la faza urmăririi penale şi în baza acordului de recunoaștere a vinovăției (art.3641 Cod procedură 

penală), în toate cazurile fiind adoptate sentințe de condamnare (cu excepția unui caz). Pedeapsa 

cu închisoarea reală a fost aplicată doar în 5 cazuri, sau aproximativ 4%. 

Din 52 de cazuri soluționate în termen de la 6 la 12 luni, 44 de cazuri, sau peste 84%, au 

fost soluționate în procedură specială, în 41 dintre acestea fiind adoptate sentințe de condamnare. 

Doar pe un singur caz de corupere activă din acest eșantion, a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea 

reală pe un termen de 6 luni. 

 

Tabelul nr. 8.4.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din  
Perioada de EXAMINARE a cauzelor penale în instanța de judecată 

 

Art. TOTAL 
Fapte 

 Ani 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 5-6 8-9 
 Luni 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-72 97-108 

190 10  3 1 - 4 2 - - - - - - - 
191 17  13 - - - - - 2 - - - - 2 
256 2  - - 1 - - - 1 - - - - - 
324 26  2 2 3 6 4 4 2 3 - - - - 
325 70  16 31 10 10 1 - 1 - 1 - - - 
326 155  82 12 12 11 5 6 11 3 11 - 2 - 
327 21  1 3 - 2 2 3 1 6 - 1 2 - 
328 16  1 - 1 - 2 3 5 - 2 - 2 - 
329 5     1 2   2     
3302 1     1         
332 18  2 1 3 2 3 3 - 1 - - 3 - 

333 3  2 - 1 - - - - - - - - - 
335 1             1 
3521 19   2  1  16       
TOTAL 364  122 52 31 38 21 35 23 15 14 1 9 3 

 
 
Pondere  (%) 

100  33,5 14,3 8,5 10,4 5,8 9,6 6,3 4,1 3,8 0,3 2,5 0,8 

0-1  47,8           
0-1,5  56,3          
0-2  66,7         
0,2,5  72,5        
0-3  82,1       
0-3,5  88,4      

 

*   Din totalul de 367 de capete de acuzare / fapte analizate, în 364 de cazuri a fost identificată data / anul 
expedierii dosarului în judecată 
    
 

 Pe mai multe categorii de infracțiuni, termenul de soluționare a cauzelor penale în 

instanțele de judecată au depășit 3 ani, însă cu o pondere mai accentuată în acest sens se disting 

cazurile de abuz de putere sau abuz de serviciu în sectorul public (aproape jumătate), exces de 

putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (9 din 16), corupere pasivă (5 din 26) şi trafic de 

influenţă (27 din 155, sau peste 17%).  
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Există şi două cazuri de delapidare a averii străine (din categoria celor deosebit de grave), 

care au fost soluționate de către instanțele de judecată în 8 ani şi jumătate, persoanele fiind achitate 

din motivul lipsei elementelor infracțiunii. 

Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, pe categoriile de fapte, reieșind din 

perioada examinării cauzelor penale în instanța de judecată, se regăsește în  

Tabelul nr. 8.4.1.1. din Anexa nr. 9. 

 

 Din 65 de fapte examinate de către instanțele de judecată în termeni ce depășesc 3 ani, în 

21 de cazuri persoanele au fost achitate din motiv că nu întruneau elementele infracțiunii sau nu 

exista faptul infracțiunii, iar 25 de procese penale au fost încetate, inclusiv din motivul intervenirii 

termenului de prescripție (14 cazuri) şi decesul persoanei (4 cazuri). În final, doar pe un singur caz 

de corupere activă a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea reală pe un termen de 8 luni. 
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9. VALOAREA  MITEI  PRIMITE / OFERITE 
 

Potrivit prevederilor art. 126 CP, proporțiile mari şi deosebit de mari stabilesc valoarea de 

peste 20 şi 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern 

în vigoare la momentul săvârșirii faptei. 

Având în vedere că cea mai mare parte a infracțiunilor, cercetate în instanțele judecătorești 

pe parcursul anului 2021, au fost săvârșite în ultimii 4 ani, analiza a delimitat valorile necesare 

întrunirii condițiilor proporțiilor mari şi deosebit de mari în această perioadă. Cea mai mică valoare 

de referință în acest sens poate fi observată în anul 2017, în care proporțiile mari depășeau suma 

de 106 000 lei, iar cele deosebit de mari depăşeau suma de 212 000 de lei.  

 

Tabelul nr. 9.1. Salariu mediu pe economie şi stabilirea proporțiilor mari şi deosebit de mari 

 

Anul  Salariu mediu pe economie Proporții mari (peste 20 sme) Proporţii deosebit de mari (peste 40 sme) 
2021 8 716 lei 174 320 lei 348 640 lei 
2020 7 953 lei 159 060 lei 318 120 lei 
2019 6 975 lei 139 500 lei 279 000 lei 
2018 6 150 lei 123 000 lei 246 000 lei 
2017 5 300 lei 106 000 lei 212 000 lei 

 

Din totalul de 367 de capete de acuzare, analiza strategică a identificat date referitoare la 

valoarea mitei primite/oferite la săvârșirea actelor de corupție şi conexe corupției în 249 de cazuri, 

reprezentate de faptele de escrocherie, primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 

lucrărilor legate de deservirea populației, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influenţă şi 

luare de mită. 

 Cele mai multe cazuri sunt concentrate între valorile de 5 000 de lei şi 20 000 de lei, care 

constituie 39%, majoritatea fiind reprezentate de faptele de trafic de influenţă. În general, valoarea 

mitei pe faptele de trafic de influenţă a variat între 2 000 de lei şi 20 000 de lei (peste 70%). 

 În aproape 68% din cazuri de corupere activă, valoarea mitei nu a depășit suma de 500 de 

lei, iar în peste 21% această valoare a variat între 500 de lei şi 5 000 de lei. 

Sistematizarea datelor prin prisma valorilor stabilite în cazurile proporțiilor mari şi deosebit 

de mari, ar deduce doar 9 cazuri în care valoarea mitei a depășit suma de 100 000 de lei, ceea ce 

constituie o pondere de 3,6%.11 

 
11 Au fost identificate 9 cazuri în care valoarea mitei depășește 100 000 de lei, reprezentate de 5 cazuri calificate 
conform art.326 alin.(2), în care valoarea mitei este cuprinsă între 136 000 de lei şi 176 000 de lei, 3 cazuri calificate 
conform art.326 alin.(3), în care valoarea mitei este cuprinsă între 270 000 de lei şi 418 000 de lei şi 1 caz calificat 
conform art.333 alin.(3), în care valoarea mitei este de 200 000 de lei.  
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Dacă am admite o interpretare în acest sens, în restul faptelor, care reprezintă o pondere de 

peste 96%, valoarea mitei a fost sub pragul de 100 000 de lei, sau sub limita proporțiilor mari 

stabilite de legislație. 

Urmarea cercetărilor judiciare pe cele 9 cazuri, în care valoarea mitei a depășit suma de 

100 000 de lei, instanțele au decis condamnarea persoanelor pe 7 fapte, achitarea persoanei într-

un caz din motivul lipsei faptei infracționale şi încetarea procesului penal în alt caz din motivul 

intervenirii termenului de prescripție. Din faptele de condamnare menționate, doar în 2 cazuri a 

fost aplicată pedeapsa cu închisoarea, fiind totodată dispusă şi suspendarea condiționată a acesteia. 

În același context, au fost analizate şi cele 25 de fapte în care valoarea mitei variază între 

30 000 de lei şi 100 000 de lei, stabilindu-se 13 cazuri de condamnare a persoanelor, 5 cazuri de 

încetare a proceselor penale (deces (3), prescripție şi lipsa acordului CSM) şi 7 cazuri de achitare 

a persoanei din motivul lipse faptei sau ale elementelor infracționale. Doar în 3 cazuri de 

condamnare, a fost dispusă executarea reală a pedepsei cu închisoarea. 

 

Tabelul nr. 9.2. Valoarea mitei aplicate pe cazurile de corupție şi conexe corupției 

 

Art Cazuri 
Total / 
Fapte 

Date 
disponibile 
(valoarea 

mitei) 

 

Valoarea Mitei 

>500 >1000 >2000 >5000 >10000 >20000 >30000 >100000 100000< 

190 10 5 - - - 2 2 1 - - - 
            

256 2 2 - - - 2 - - - - - 
            

324 26 24 4 2 2 10 - 4 1 1 - 
            

325 71 65 44 6 4 4 1 1 - 5 - 
            

326 156 150 6 - 5 19 47 40 6 19 8 
            

333 3 3 - 1 - - - 1 - - 1 
            

TOTAL 367 249 54 9 11 37 50 47 7 25 9 
Pondere   100% 21,7 3,6 4,4 14,9 20,1 18,9 2,8 10 3.6 

  

Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din Valoarea mitei, se 

regăsesc în Tabelele nr. 9.1.1. şi nr. 9.1.2. din Anexa nr. 10. 

 

 

 
 

 
   Au fost identificate 25 de cazuri, în care valoarea mitei depășește 30 000 de lei, până la 100 000 de lei, reprezentate 
de 1 caz calificat conform art.324 alin.(3), în care valoarea mitei este de 38 891 de lei, 5 cazuri calificate conform 
art.325 alin.(3), în care valoarea mitei într-un caz este de 38 891 de lei şi în 4 cazuri de 58 134 de lei, 8 cazuri calificate 
conform art.326 alin.(1), în care valoarea mitei este cuprinsă între 42 500 de lei şi 98 300 de lei, 8 cazuri calificate 
conform art.326 alin.(2), în care valoarea mitei este cuprinsă între 38 890 de lei şi 88 726 de lei, 3 cazuri calificate 
conform art.326 alin.(11) în care valoarea mitei este cuprinsă între 40 000 de lei şi 99 000 de lei. 
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Doar în 9 cazuri, sau 3,6%, valoarea mitei depășește suma de 100 000 de lei, care s-ar putea 

încadra în categoria proporțiilor mari şi deosebit de mari. În restul 240 de cazuri, sau peste 96%, 

valoarea mitei a fost sub pragul respectiv, ceea ce ar presupune o încadrare sub limita proporțiilor 

mari stabilite de legislație. 

Majoritatea cazurilor cu valoarea mitei de peste 100 000 de lei au afectat domeniul justiției, 

urmarea examinării cărora nu s-a dispus condamnarea la închisoare cu executare reală a persoanei 

nici într-un caz. 

 

În general, cele mai mici sume ale actelor de corupție (până la 500 de lei) au fost orientate 

în domeniile frontierei de stat şi vamă (25 de cazuri), securității circulației rutiere (19 cazuri), 

medicinii (5 cazuri), învățământului (2 cazuri) etc. 
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C O N C L U Z I I 

 

Analiza strategică a studiat 193 de sentințe adoptate de către instanțele de judecată, pe 

parcursul anului 2021, în privința la 233 de inculpați, care au săvârșit în total 367 de fapte (cazuri). 

Peste 42 la sută din faptele analizate, se referă la infracțiunile de trafic de influenţă, cu 156 

de cazuri,  urmate de infracțiunile de corupere activă, cu 71 de cazuri, sau peste 19 la sută, apoi 

de infracțiunile de corupere pasivă, cu 26 de cazuri, sau puțin peste 7 la sută. Aproape 69% din 

faptele analizate s-au referit la aceste trei categorii de infracțiuni. 

 Comparativ cu analiza datelor din perioada anterioară (anul 2020), s-ar distinge o tendință 

de creștere a cazurilor de trafic de influenţă (156 față de 115) şi corupere activă (71 față de 63). 

Cazurile de corupere pasivă s-au redus aproape în jumătate față de anul 2020 (26 față de 49), sau 

aproximativ de 2 ori față de anul 2019 (26 față de 71). O reducere semnificativă se constată în 

cazurile primirii unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 

populației, de la 25 de fapte înregistrate în anul 2020 la 2 fapte înregistrate în anul 2021. În perioada 

anului 2021, au fost înregistrate 19 fapte de fals în declarații, anterior nefiind analizate asemenea 

cazuri. Pe un singur caz de îmbogățire ilicită, în privința unui magistrat, instanța de judecată a 

dispus condamnarea inculpatului la privațiune de libertate pe un termen de 7 ani (limita minimă 

prevăzută de CP). În anii precedenți (2019 - 2020) nu au fost înregistrate cazuri de îmbogățire 

ilicită în analiza sentințelor instanțelor de fond. 
 

 Infracțiunile de corupție reprezintă 275 de fapte, săvârșite de 186 de persoane, cu o pondere 

de aproximativ 75% din numărul total de cazuri analizate, celor conexe actelor de corupție 

revenindu-le 92 de cazuri, săvârșite de 71 de persoane, cu o pondere de aproximativ 25%. 
 

Din numărul total de 367 de capete de acuzare, în 231 de cazuri, sau aproximativ 63%, 

instanțele de judecată au stabilit vinovăția inculpaților, pronunțând sentințe de condamnare cu 

aplicarea pedepselor prevăzute de legea penală. În 69 de cazuri, sau aproape 19%, instanțele de 

judecată au dispus achitarea persoanelor cu reabilitarea acestora, iar în 67 de cazuri, sau puțin 

peste 18%, au fost pronunțate sentinţe de încetare a proceselor pe temeiuri de nereabilitare. 

Cumularea datelor privind stabilirea vinovăției inculpaților şi a celor de încetare a proceselor pe 

temeiuri de nereabilitare, constituie 298 de cazuri, sau puţin peste 81% din totalul faptelor 

analizate. Aceasta, reprezintă cea mai redusă rată de condamnare şi cea mai ridicată rată de 

achitare a persoanelor cu reabilitare în cazul actelor de corupție şi actelor conexe celor de corupție 

din ultimii 7 ani. 
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 Amenda a fost aplicată pe 129 de fapte, sau aproape 56% din cazurile de condamnare, 

valoarea medie a acesteia constituind 91 701 lei. În ultimii 7 ani, se înregistrează o creștere 

constantă a cuantumului mediu a amenzilor aplicate, de la 43 236 de lei, înregistrat în anul 2015, 

până la 87 672 de lei, înregistrat în anul 2020. Totodată, se constată o diminuare a ratei aplicării 

amenzilor pe cazurile de condamnare, care, de la 73%, înregistrate în anul 2019 şi 70%, înregistrate 

în anul 2020, au coborât puțin sub 56%. 

În cele mai multe cazuri, amenzile au fost aplicate sub valoarea minimă prevăzută de 

norma penală (76 de cazuri, sau aproape 59%), urmată de valoarea minimă, cu 35 de cazuri, sau 

puţin peste 27%. Astfel, în 111 cazuri, sau 86%, a fost aplicată valoarea minimă a amenzii penale 

sau sub această limită. 
 

Pedeapsa cu închisoarea a fost dispusă în 165 de cazuri, sau peste 71% din cazurile de 

condamnare pe actele de corupție şi conexe corupției. În 102 cazuri, sau aproape 62%, a fost 

aplicată condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. În restul 63 de cazuri, 

sau puţin peste 38%, a fost aplicată pedeapsă cu închisoare cu executare reală, ceea ce constituie 

puţin peste 17% din totalul capetelor de acuzare (cazuri analizate). Valoarea medie a termenului 

de executare a pedepsei cu închisoare reală este de 3 ani și 6 luni.  

Analiza comparativă a datelor pentru perioada 2015 – 2021, constată o tendință de majorare 

a cazurilor de condamnare cu suspendare condiționată a executării pedepsei, diminuându-se, 

totodată, termenul mediu aplicat în acest sens. 

În mare parte, pedeapsa cu închisoarea a fost orientată spre valoarea medie prevăzută de 

norma penală (128 de cazuri, sau peste 77%). Valoarea minimă, a fost aplicată în 16 cazuri, sau 

aproape 10%, iar închisoarea sub limita prevăzută de norma penală a fost aplicată în 21 de cazuri, 

sau aproape 13%.  
 

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită 

activitate a fost dispusă în 46 de cazuri, sau 27% din cazurile de condamnare, aceasta fiind cea 

mai mică pondere din ultimii 7 ani. Comparativ cu anul 2020, se constată o diminuare evidentă, 

de la 45% la 27%.  
 

Examinarea cauzelor în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza 

urmăririi penale şi în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, a fost solicitată în 185 de cazuri, 

sau puțin peste 50% din totalul capetelor de acuzare.  

În rezultatul cercetărilor judecătorești, în 178 de cazuri, sau peste 96%, instanța a decis în 

privința condamnării inculpaților, în 57 dintre acestea, sau 32%, fiind aplicată condamnarea cu 

suspendarea condiționată a executării pedepsei, în conformitate cu art.90 Cod Penal.  
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În 173 de cazuri, sau peste 97% din faptele de condamnare examinate în procedură 

specială, au fost aplicate amenzi penale, inclusiv cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții 

publice sau de a exercita o anumită activitate (în 7 cazuri), pedeapsa cu închisoare reală fiind 

aplicată doar în 5 cazuri (sau până la 3%). 

În celelalte 182 de cazuri, sau aproape 50%, persoanele au pledat nevinovate în fața 

instanțelor de judecată, fiind dispusă examinarea cauzelor în procedură generală. Urmarea 

examinării, în 53 de cauze dintre acestea, sau puţin peste 29%, inculpații şi-au primit sentinţe de 

condamnare, iar restul 129 de cazuri, sau puţin peste 70%, s-au soldat cu sentințe de încetare a 

procesului sau achitare a persoanelor. 
 

Suspendarea condiționată a executării pedepsei penale a fost dispusă în 102 cazuri, sau 

aproape 28% din totalul capetelor de acuzare, sau peste 44% din faptele de condamnare, sau 

aproape 62% din faptele de condamnare în care s-a aplicat pedeapsa cu închisoarea. Suspendarea 

condiționată pe faptele de corupere activă şi pe faptele de trafic de influenţă stabilește 97 de 

cazuri, sau 95% din totalul condamnărilor cu suspendare condiționată a executării pedepsei 

penale. 
 

Faptele din categoria celor grave reprezintă 261, sau peste 71%, cele ușoare reprezintă 54, 

sau până la 15%, cele mai puțin grave reprezintă 34, sau peste 9%, iar cele deosebit de grave 

reprezintă 18, sau aproape 5%.  

Aplicarea condamnării cu executare reală a pedepsei cu închisoarea a fost înregistrată pe 

6 fapte mai puțin grave (aproape 55%), pe 54 de fapte grave (aproape 36%) şi pe toate cele 3 

fapte deosebit de grave. Cea mai mare pondere a sentințelor de achitare a persoanelor, a fost 

înregistrată în cazurile infracțiunilor deosebit de grave (14 cazuri, sau aproape 78%), urmate de 

cele ușoare (16 cazuri, sau aproape 30%), mai puţin grave (6 cazuri, sau peste 17%) şi grave (33 

de cazuri, sau peste 12%). Cea mai mare pondere a cazurilor ce încetare a proceselor penale în 

instanțele de judecată s-au înregistrat pe faptele ușoare (33 de cazuri, sau peste 61%), urmate de 

cele mai puţin grave (6 cazuri, sau peste 17%), grave (27 de cazuri, sau peste 10%) şi deosebit de 

grave (1 caz). 
 

În scopul aprecierii profilului infractorului implicat în acte de corupţie pasivă, corupţie 

activă şi trafic de influenţă, au fost prelucrate datele evaluate pe 138 de sentințe, pronunțate în 

privința la 180 de inculpați, care au săvârșit în total 258 de episoade, în rezultat distingându-se 36 

de femei, sau aproape 14% şi 148 de bărbați, sau puţin peste 86%. Peste 60 la sută din cazuri, sunt 

reprezentate de infracţiunile de trafic de influenţă, unde se menţine aproximativ aceiaşi pondere în 

dependenţă de gen. În cazurile de corupţie activă, care reprezintă peste 27 la sută din totalul 
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faptelor analizate, ponderea femeilor este aproape de 10%, cea a bărbaţilor fiind puţin peste 90%. 

Cu o pondere mai puţin semnificativă a cazurilor de corupţie pasivă (12%), femeile au avut o cotă 

de 50% faţă de bărbaţi. 

În general, profilul bărbatului implicat în infracţiuni de corupţie pasivă, corupţie activă şi 

trafic de influenţă este caracterizat de vârsta până la 50 de ani, cu un nivel de educaţie superioară, 

aflat la prima abatere de ordin penal, neangajat în câmpul muncii sau exponent al sectorului privat, 

care a preferat comiterea infracţiunilor în stradă, edificiile autorităţilor şi în localuri publice, 

precaut la momentul săvârşirii infracţiunii, cu orientarea interesului criminal în domeniile 

serviciilor publice, justiţiei, securităţii circulației rutiere, frontierei de stat, vamei, învătământului 

şi ordinii publice, capabil să recunoască vina imputată. Profilul femeii este caracterizat de vârsta 

cuprinsă între 30 şi 59 de ani, cu un nivel de educaţie superioară, aflat la prima abatere de ordin 

penal, exponent al domeniului public, care au preferat comiterea infracţiunilor în edificiile 

autorităţilor, în localuri publice, în stradă, la domiciliu şi în automobil, mai puţin capabil să 

recunoască vina imputată. 
 

Cea mai mare parte a infracțiunilor cercetate în instanțele judecătorești pe parcursul anului 

2021 au fost săvârșite în ultimii 4 ani, însă există şi unele extreme ale acestei generalizări, 

argumentate prin cercetarea unor fapte săvârșite cu 10 ani în urmă şi mai mult. Cercetarea 

întârziată a cauzelor generează, în mare parte, sentințe de achitare a persoanelor sau încetare 

a proceselor din motivul intervenirii termenului de prescripție.  

Chiar dacă analiza strategică nu a reușit, pe majoritatea faptelor, identificarea datelor 

suficiente în scopul calculării termenului de urmărire penală pe faptele de corupție şi conexe 

corupției, interpretarea datelor adiționale obținute ar putea determina dezvoltarea ipotezei reținerii 

unor cauze în procedura organului de urmărire penală pe un termen îndelungat, care ar putea depăși 

5 ani sau chiar şi mai mult.  

Din 65 de fapte examinate în instanțele de judecată mai mult de 3 ani, doar într-un singur 

caz de corupere activă a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea reală pe un termen de 8 luni. În 21 

de cazuri, persoanele au fost achitate din motiv că nu întruneau elementele infracțiunii sau nu 

exista faptul infracțiunii, iar 25 de procese penale au fost încetare, inclusiv din motivul intervenirii 

termenului de prescripție în 14 cazuri şi decesul persoanei în 4 cazuri. 
 

Din totalul de 367 de capete de acuzare, analiza strategică a identificat date referitoare la 

valoarea mitei primite/oferite la săvârșirea actelor de corupție şi conexe corupției în 249 de cazuri, 

reprezentate de faptele de escrocherie, primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 
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lucrărilor legate de deservirea populației, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influenţă şi 

luare de mită. 

Doar în 9 cazuri, sau 3,6%, valoarea mitei a depășit suma de 100 000 de lei, ce s-ar putea 

încadra în categoria proporțiilor mari şi deosebit de mari. În restul peste 96%, valoarea mitei a fost 

sub pragul respectiv, ceea ce ar presupune o încadrare sub limita proporțiilor mari stabilite de 

legislație. 

Majoritatea cazurilor cu valoarea mitei de peste 100 000 de lei au afectat domeniul 

justiției, urmarea examinării cărora nu s-a dispus condamnarea la închisoare cu executare reală 

a persoanei nici într-un caz. 

În general, cele mai mici sume ale actelor de corupție (până la 500 de lei) au fost orientate 

în domeniile frontierei de stat şi vamă (25 de cazuri), securității circulației rutiere (19 cazuri), 

medicinii (5 cazuri), învățământului (2 cazuri) etc. 
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Anexa nr.1 

 

 

Tabelul nr. 2.1.1. Cazurile de corupție şi cazurile conexe corupției examinate de către instanțele de 

judecată în perioada 2019 – 2021  

 

 

Art. 
CP 

Denumire articol 2019 2020 2021  
Cazuri Persoane   Cazuri Persoane   Cazuri Persoane   

190 Escrocheria - - - - 10 10 
191  Delapidarea averii străine  2 2 2 2 17 6 
256 Primirea unei remunerații ilicite 

pentru îndeplinirea lucrărilor legate 
de deservirea populației 

8 8 25 3 2 2 

324 Coruperea pasivă 71 51 49 28 26 26 
325 Coruperea activă 57 49 63 55 71 49 
326 Traficul de influență 144 107 115 70 156 100 
327 Abuzul de putere sau abuzul de 

serviciu în sectorul public 
32 16 15 15 21 20 

328 Excesul de putere sau depășirea 
atribuțiilor de serviciu 

- - 13 11 17 13 

329 Neglijența în serviciu - - 3 3 5 5 
 3302 Îmbogățirea ilicită - -   1 1 
332 Falsul în acte publice - - 16 15 18 16 
333 Luarea de mită - - 6 6 3 3 
335 Abuzul de serviciu în sectorul privat 7 3 7 7 1 1 
3521 Falsul în declarații - - - - 19 5 

 Alte infracțiuni        
334 Darea de mită 2 2 - - - - 
3351 Falsul în documente contabile 10 5 - - - - 

Total 333 243 314 215 367 257 
 

 

- acte de corupție 

 

- acte conexe actelor de corupție 
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Anexa nr.2 

 

 

Tabelul nr. 7.1.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, calificate la categoria celor 
ușoare 

 
 

 
Infracțiuni ușoare     până la 2 ani inclusiv (24 luni) 

 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

          

256 (1) 2 2 - - - - - 2 - 
324 (4) 12 12 2 2 - - 1 2 8 

          

          

329 (1) 5 5 - - - - - 2 3 
           

           

332 (1) 16 14 3 3 - - 2 1 12 
          

3521 (2) 19 5 - - - - - 9 10 
          

TOTAL 54 38 5 5 - - 3 16 33 

Pondere  100%  9,3%     29,6% 61,1% 
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Anexa nr.3 

 

 

Tabelul nr. 7.1.2. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, calificate la categoria celor  
mai puțin grave 

 

 
 
Infracțiuni mai puțin grave    de până la 5 ani inclusiv (60 luni) 

 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

190 (1) 4 4 2 1 1 1  1 - 2 
           

          

326 (11) 13 13 12 7 5 4 - - 1 
          

          

328 (1) 14 10 7 2 5 - 6 5 2 
          

          

333 (1) 2 2 1 1 - - 1 - 1 
          

335 (1) 1 1 - - - - - 1 - 
          

          

TOTAL 34 30 22 11 11 5 8 6 6 

Pondere  100%  64,7%     17,6% 17,6% 
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Anexa nr.4 

 

 

Tabelul nr. 7.1.3. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, calificate la categoria celor grave 

 

 
 
Infracțiuni grave     până la 12 ani inclusiv (144 luni) 

 

Art. Alin. Cazuri 
Total 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

190 (2) 2 2 2 2 - - 2 - - 
(4) 2 2 2 - 2 2 2 - - 

Total  4 4 4 2 2 2 4 - - 
           

191 (2) 11 1 11 - 11 - 11 - - 
          

          

324 (1) 2 2 1 1 1 1 1 1 - 
(2) 8 8 2 2 2 - 2 6 - 

Total  10 10 3 3 3 1 3 7 - 
          

325 (1) 65 43 58 58 58 55 - 6 1 
(2) 1 1 1 1 1 - - - - 

Total  66 44 59 59 59 56 - 6 1 
          

326 (1) 80 39 68 22 46 12 5 4 8 
(2) 60 45 49 23 27 26 5 10 1 
(3) 3 3 1 1 - - - 1 1 

Total  143 87 118 46 73 38 10 15 10 
          

327 (1) 10 9 - - - - - 1 9 
(2) 11 11 4 2 2 1 4 4 3 

Total  21 20 4 2 2 1 4 5 12 
          

328 (2) 2 2 - - - - - - 2 
(3) 1 1 - - - - - - 1 

Total  3 3 - - - - - - 3 
          

332 (2) 2 2 1 1 - - 1 - 1 
          

333 (3) 1 1 1 - 1 - 1 - - 
          

          

TOTAL 261 172 201 113 151 97 34 33 27 

Pondere  100%  77%     12,6% 10,4% 
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Anexa nr.5 

 

 

Tabelul nr. 7.1.4. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, calificate la categoria celor 
deosebit de grave 

 

 
 
Infracțiuni deosebit de grave    depășește 12 ani (peste 144 luni) 

 

Art. Alin. Cazuri 
Total / 
Fapte 

Persoane  
 

Aplicat, conform Sentinței 

Condamnări  Achitat  Încetat  
Total  Amendă Închisoare Suspendare Privare 

190 (5) 2 2  - - - - 2 - 
           

191 (5) 6 5 2 - 2 - - 4 - 
          

324 (3) 4 4 - - - - - 4 - 
          

325 (3) 5 5 - - - - - 4 1 
           

3302 (2) 1 1 1 - 1 - 1 - - 
           

TOTAL 18 17 3 - 3 - 1 14 1 
Pondere  100%  16,7%     77,8% 5,5% 
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Anexa nr.6 

Tabelul nr. 8.1.1.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din   
Anul comiterii infracțiunii 

Art. Alin. TOTAL 
Fapte 

2000- 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

190 (1) 4     1   - 1 1 1 
(2) 2        - 1 1 - 
(4) 2        2 - - - 
(5) 2 2       - - - - 

Total  10 2 - - - 1 - - 2 2 2 1 
              

191 (2) 11    1 1 3 6 - - - - 
(5) 6 2  1 2    - - 1 - 

Total 17 2 - 1 3 1 3 6 - - 1 - 
             

256 (1) 2      1  1 - - - 
Total  2 - - - - - 1 - 1 - - - 

             

324 (1) 2        1 1 - - 
(2) 8      1 3 3 1 - - 
(3) 4        4 - - - 
(4) 12       2 7 3 - - 

Total  26 - - - - - 1 5 15 5 - - 
             

325 (1) 65       2 7 31 15 10 
(2) 1     1   - - - - 
(3) 5        5 - - - 

Total  71 - - - - 1 - 2 12 31 15 10 
             

326 (1) 80  1  1 2 7 4 3 5 49 8 
(11) 13      3 3 2 1 4 - 
(2) 60 2   2 1 7 11 11 11 10 5 
(3) 3     1  1 1 - - - 

Total  156 2 1 - 3 4 17 19 17 17 63 13 
             

327 (1) 6 3 1  1 1   - - - - 
(2) 15 1 4  1 1  2 4 2 - - 

Total  21 4 5 - 2 2 - 2 4 2 - - 
             

328 (1) 14  2   4 4 4 - - - - 
(2) 2  2      - - - - 
(3) 1     1   - - - - 

Total  17 - 4 - - 5 4 4 - - - - 
             

329 (1) 5 1 - - 1 - - 3 - - - - 
              

3302 (2) 1 - - - - - 1 - - - - - 
              

332 (1) 16 2 1    1 2 5 4 1 - 
(2) 2  1     1 - - - - 

Total  18 2 2 - - - 1 3 5 4 1 - 
             

333 (1) 2        1 1 - - 
(3) 1    1    - - - - 

Total  3 - - - 1 - - - 1 1 - - 
             

335 (1) 1 1 - - - - - - - - - - 
             

3521 (2) 19 - - 2 2 2 2 4 3 4 - - 
             

TOTAL 367 14 12 3 12 16 30 48 60 66 82 24 

Pondere  (%) 100 3,8 3,3 0,8 3,3 4,4 8,2 13,1 16,3 18 22,3 6,5 

2020 - 2021  28,8 

2019 – 2021 46,8 

 2018 – 2021 63,1 

 2017 – 2021 76,2 

 2016 - 2021 84,4 

 
Infracțiuni ușoare     până la 2 ani inclusiv (24 luni). 

Infracțiuni mai puțin grave    de până la 5 ani inclusiv (60 luni). 

Infracțiuni grave     până la 12 ani inclusiv (144 luni). 

Infracțiuni deosebit de grave    depășește 12 ani (peste 144 luni). 
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Anexa nr.7 

Tabelul nr. 8.2.1.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din   
Anul expedierii cauzei în judecată 

 

Art. Alin. TOTAL 
Fapte 

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

190 (1) 4      1 1 2 
(2) 2       1 1 
(4) 2      2   
(5) 2     2    

Total  10 - - - - 2 3 2 3 
           

191 (2) 11       11  
(5) 6 2    2  2  

Total 17 2 - - - 2 - 13 - 
          

256 (1) 2     1 1   
Total  2 - - - - 1 1 - - 

          

324 (1) 2      2   
(2) 8    3 2 2 1  
(3) 4      4   
(4) 12     2 5 3 2 

Total  26 - - - 3 4 13 4 2 
          

325 (1) 64    1 1 6 33 23 
(2) 1      1   
(3) 5      5   

Total  70 - - - 1 1 12 33 23 
          

326 (1) 80   2 4 5 6 40 23 
(11) 13    2 1 2  8 
(2) 59    6 11 13 17 12 
(3) 3    1 1 1   

Total  155 - - 2 13 18 22 57 43 
          

327 (1) 6  1  2 1   2 
(2) 15  1 1 3 3 5 1 1 

Total  21 - 2 1 5 4 5 1 3 
          

328 (1) 13   2 4 2 4 1  
(2) 2   2      
(3) 1     1    

Total  16 - - 4 4 3 4 1 - 
          

329 (1) 5    2  3   
           

3302 (2) 1      1   
           

332 (1) 16   3 1 3 4 4 1 
(2) 2     1   1 

Total  18 - - 3 1 4 4 4 2 
          

333 (1) 2       1 1 
(3) 1       1  

Total  3 - - - - - - 2 1 
          

335 (1) 1 1 - - - - - - - 
          

3521 (2) 19 - - - - - 17 2 - 
          

TOTAL 364 3 2 10 29 39 85 119 77 
Pondere  (%) 100 0,8 0,5 2,7 8 10,7 23,4 32,7 21,2 

2020 - 2021    53,9 
2019 – 2021   77,3 

 2018 – 2021   88 
 

*   Din totalul de 367 de capete de acuzare / fapte analizate, în 364 de cazuri a fost identificată data / anul 
expedierii dosarului în judecată 
    

Infracțiuni ușoare     până la 2 ani inclusiv (24 luni). 

Infracțiuni mai puțin grave    de până la 5 ani inclusiv (60 luni). 

Infracțiuni grave     până la 12 ani inclusiv (144 luni). 

Infracțiuni deosebit de grave    depășește 12 ani (peste 144 luni). 
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Anexa nr.8 

Tabelul nr. 8.3.1.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din  
Perioada calculată din momentul COMITERII infracțiunii şi data 
EXPEDIERII cauzei penale în instanța de judecată 

 

Art. Alin. TOTAL 
Fapte 

 Ani 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 5-7 7-10 11-12 15-16 
 Luni 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-84 85-120 133-144 181-192 

190 (1) 4  1 1 1     1       
(2) 2  1   1           
(4) 2    2            
(5) 2               2 

Total  10  2 1 3 1 - - - 1 - - - - - 2 
                  

191 (2) 11        2 4 3  2    
(5) 6  1        4   1   

Total 17  1 - - - - - 2 4 7 - 2 1 - - 
                 

256 (1) 2  1     1         
Total  2  1 - - - - 1 - - - - - - - - 

                 

324 (1) 2  1 1             
(2) 8  6 2             
(3) 4   4             
(4) 12  5 1 1 2 1 1   1      

Total  26  12 8 1 2 1 1 - - 1 - - - - - 
                 

325 (1) 64  29 20 8 5 2          
(2) 1         1       
(3) 5   5             

Total  70  29 25 8 5 2 - - 1 - - - - - - 
                 

326 (1) 80  49 18 5 2 1   2  1 2    
(11) 13   6 2 1   2 1  1     
(2) 59  24 12 6 1 2 3 1 3 3 2  2   
(3) 3  1   1 1          

Total  155  74 36 13 5 4 3 3 6 3 4 2 2 - - 
                 

327 (1) 6     1  1    1  1  2 
(2) 15  2 3 2  1 1  1   4 1   

Total  21  2 3 2 1 1 2 - 1 - 1 4 2 - 2 
                 

328 (1) 13   3 4   2 1 1    2   
(2) 2         2       
(3) 1      1          

Total  16  - 3 4 - 1 2 1 3 - - - 2 - - 
                 

329 (1) 5  2 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 
                  

3302 (2) 1  - - - - - - - 1 - - - - - - 
                  

332 (1) 16  5 4 2 1 1     1    2 
(2) 2         1   1    

Total  18  5 4 2 1 1 - - 1 - 1 1 - - 2 
                 

333 (1) 2  1     1         
(3) 1            1    

Total  3  1 - - - - 1 - - - - 1 - - - 
                 

335 (1) 1  - - - - - - - - 1 - - - - - 
                 

3521 (2) 19  4 - 2 - 3 1 3 - 2 - 4 - - - 
                 

TOTAL 364  133 80 35 16 13 11 9 18 14 6 15 7 1 6 
Pondere  (%) 100  36,5 22 9,6 4.4 3,6 3 2,5 4,9 3,8 1,6 4,1 1,9 0,3 1,6 

0-1  58,5             
0-1,5  68,1            
0-2  72,5           
0-2,5  76,1          

 

*   Din totalul de 367 de capete de acuzare / fapte analizate, în 364 de cazuri a fost identificată data / anul expedierii dosarului în judecată 
 

Infracțiuni ușoare     până la 2 ani inclusiv (24 luni). 

Infracțiuni mai puțin grave    de până la 5 ani inclusiv (60 luni). 

Infracțiuni grave     până la 12 ani inclusiv (144 luni). 

Infracțiuni deosebit de grave    depășește 12 ani (peste 144 luni). 
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Anexa nr.9 

Tabelul nr. 8.4.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din  
Perioada de EXAMINARE a cauzelor penale în instanța de judecată 

 

Art. Alin. TOTAL 
Fapte 

 Ani 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 5-6 8-9 
 Luni 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-72 97-108 

190 (1) 4  2   2         
(2) 2  1 1           
(4) 2     2         
(5) 2      2        

Total  10  3 1 - 4 2 - - - - - - - 
                

191 (2) 11  11            
(5) 6  2      2     2 

Total 17  13 - - - - - 2 - - - - 2 
               

256 (1) 2    1    1      
Total  2  - - 1 - - - 1 - - - - - 

               

324 (1) 2     1  1       
(2) 8    1  2 1 2 2     
(3) 4     4         
(4) 12  2 2 2 1 2 2  1     

Total  26  2 2 3 6 4 4 2 3 - - - - 
               

325 (1) 64  16 31 10 5   1  1    
(2) 1      1        
(3) 5     5         

Total  70  16 31 10 10 1 - 1 - 1 - - - 
               

326 (1) 80  60 1 2 5  3 2 1 4  2  
(11) 13  8  1  2   1 1    
(2) 59  14 11 9 6 2 2 9 1 5    
(3) 3      1 1   1    

Total  155  82 12 12 11 5 6 11 3 11 - 2 - 
               

327 (1) 6   2     1 2   1  
(2) 15  1 1  2 2 3  4  1 1  

Total  21  1 3 - 2 2 3 1 6 - 1 2 - 
               

328 (1) 13  1  1  2 3 4  2    
(2) 2            2  
(3) 1        1      

Total  16  1 - 1 - 2 3 5 - 2 - 2 - 
               

329 (1) 5     1 2   2     
                

3302 (2) 1     1         
                

332 (1) 16  1 1 3 2 2 3  1   3  
(2) 2  1    1        

Total  18  2 1 3 2 3 3 - 1 - - 3 - 
               

333 (1) 2  1  1          
(3) 1  1            

Total  3  2 - 1 - - - - - - - - - 
               

335 (1) 1             1 
               

3521 (2) 19   2  1  16       
               

TOTAL 364  122 52 31 38 21 35 23 15 14 1 9 3 
 
 
Pondere  (%) 

100  33,5 14,3 8,5 10,4 5,8 9,6 6,3 4,1 3,8 0,3 2,5 0,8 

0-1  47,8           
0-1,5  56,3          
0-2  66,7         
0,2,5  72,5        
0-3  82,1       
0-3,5  88,4      

*   Din totalul de 367 de capete de acuzare / fapte analizate, în 364 de cazuri a fost identificată data / anul expedierii dosarului în judecată 
 

Infracțiuni ușoare     până la 2 ani inclusiv (24 luni). 

Infracțiuni mai puțin grave    de până la 5 ani inclusiv (60 luni). 

Infracțiuni grave     până la 12 ani inclusiv (144 luni). 

Infracțiuni deosebit de grave    depășește 12 ani (peste 144 luni). 
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Anexa nr. 10 

Tabelul nr. 9.1.1. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din Valoarea Mitei (total) 

Art Alin. Cazuri 
Total / 
Fapte 

Date 
disponibil

e 
(valoarea 

mitei) 

Aplicat, conform Sentinței 

Valoarea Mitei 
>500 >1 000 >2 000 >5 000 >10 000 >20 000 >30 000 30 000< 

190 (1) 4 3    2 1    
(2) 2 2     1 1   
(4) 2 -         
(5) 2 -         

Total  10 5 - - - 2 2 1 -  
            

191 (2) 11 -         
(5) 6 -         

Total 17 - - - - - - - -  
           

256 (1) 2 2    2     
Total  2 2 - - - 2 - - -  

           

324 (1) 2 2  1     1  
(2) 8 8 1 1  5  1   
(3) 4 4      3  1 
(4) 12 10 3  2 5     

Total  26 24 4 2 2 10 - 4 1 1 
           

325 (1) 65 59 44 6 3 4 1 1   
(2) 1 1   1      
(3) 5 5        5 

Total  71 65 44 6 4 4 1 1 - 5 
           

326 (1) 80 76 1  2 12 33 20  8 
(11) 13 12    3 2 3 1 3 
(2) 60 59 5  3 4 12 17 5 13 
(3) 3 3        3 

Total  156 150 6 - 5 19 47 40 6 27 
           

327 (1) 10          
(2) 11          

Total  21 -         
           

328 (1) 14          
(2) 2          
(3) 1          

Total  17 -         
           

329 (1) 5 -         
            

330
2 

(2) 1 -         

            

332 (1) 16          
(2) 2          

Total  18 -         
           

333 (1) 2 2  1    1   
(3) 1 1        1 

Total  3 3  1    1  1 
           

335 (1) 1          
           

352
1 

(2) 19          

           

TOTAL 367 249 54 9 11 37 50 47 7 34 
        

Pondere  100%          
*      Au fost analizate 193 de sentințe, pronunțate în privința la 233 de persoane, care au săvârșit în total 367 de infracțiuni.  
*        Calculul total, reieșind din faptele comise (episoade), indică în privința la 257 de persoane. 

„În unele cazuri, persoanele au săvârșit diferite infracțiuni, atribuite la același articol (diferite aliniate), precum şi infracțiuni atribuite la 
articole diferite” 
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Tabelul nr. 9.1.2. Descifrarea cazurilor de corupție şi conexe acestora, reieșind din Valoarea Mitei 
(selectate doar cazurile cu amendă) 

 
 

Art Alin. Cazuri 
Total / 
Fapte 

Date 
disponibil

e 
(valoarea 

mitei) 

Aplicat, conform Sentinței 

Valoarea Mitei 
>500 >1 000 >2 000 >5 000 >10 000 >20 000 >30 000 30 000< 

190 (1) 4 3    2 1    
(2) 2 2     1 1   
(4) 2 -         
(5) 2 -         

Total  10 5 - - - 2 2 1 -  
           

256 (1) 2 2    2     
Total  2 2 - - - 2 - - -  

           

324 (1) 2 2  1     1  
(2) 8 8 1 1  5  1   
(3) 4 4      3  1 
(4) 12 10 3  2 5     

Total  26 24 4 2 2 10 - 4 1 1 
           

325 (1) 65 59 44 6 3 4 1 1   
(2) 1 1   1      
(3) 5 5        5 

Total  71 65 44 6 4 4 1 1 - 5 
           

326 (1) 80 76 1  2 12 33 20  8 
(11) 13 12    3 2 3 1 3 
(2) 60 59 5  3 4 12 17 5 13 
(3) 3 3        3 

Total  156 150 6 - 5 19 47 40 6 27 
           

333 (1) 2 2  1    1   
(3) 1 1        1 

Total  3 3  1    1  1 
           

TOTAL 367 249 54 9 11 37 50 47 7 34 
Pondere   100% 21,7 3,6 4,4 14,9 20,1 18,9 2,8 13,6 
       39%   

 

Infracțiuni ușoare     până la 2 ani inclusiv (24 luni). 

Infracțiuni mai puțin grave    de până la 5 ani inclusiv (60 luni). 

Infracțiuni grave     până la 12 ani inclusiv (144 luni). 

Infracțiuni deosebit de grave    depășește 12 ani (peste 144 luni). 

 

 


