
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea 
Hotărârii Guvernului nr.684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale 
 
Centrul Național Anticorupție, începând cu data de 15 mai 2019, anunță despre inițierea procesului 
de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și 
valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate). 
Una din atribuțiile de bază ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale potrivit Legii 
nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale constă în – evaluarea, 
administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate. 
Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale 
(sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2018 stabilește principiile, organizarea și 
desfășurarea activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale. 
În acest sens, se propune completarea Regulamentului prenotat cu unele norme îndreptate spre 
consolidarea și perfecționarea sistemului instituțional și al cadrului legal în domeniul evaluării, 
administrării și valorificării bunurilor infracționale. 
Astfel, considerăm oportun a completa Regulamentul cu prevederi care: 
- ar permite ca bunurile scoase la vânzare prin licitație și care nu au fost vândute să fie transmise 
spre vânzare în baza contractului de consignație;  
- ar specifica că acontul se va transfera pe un cont trezorerial deschis pentru organizarea și 
desfășurarea licitațiilor de către organul fiscal, gestionat de către acesta și valoarea achitată de 
către participanți la licitație să fie transferată pe contul dat, iar mijloacele financiare obținute din 
valorificarea bunurilor vor fi ulterior transferate pe conturile gestionate de Agenție; 
-  ar reglementa că mijloacele financiare sechestrate pe conturile instituțiilor bancare vor fi 
transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în cazul depozitelor bancare, acestea 
vor fi transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției la expirarea termenului de depozit. 
Transferul va fi efectuat în baza încheierii instanței de judecată. Necesitatea este dictată de 
administrarea eficientă a mijloacelor financiare. 
Elaborarea acestui proiect prezintă, deci, o necesitate pentru a eficientiza și fortifica mecanismul 
de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale. 
  
Pentru asigurarea transparenței la inițierea elaborării deciziei, Centrul Național Anticorupție, invită 
toate părțile interesate să prezinte propuneri, recomandări şi sugestii, pe suport de hârtie sau în 
format electronic în adresa persoanei de contact: Vadim Curmei, inspector principal, Direcția 
legislație și expertiză anticorupție,  telefon: 022/257-308; e-mail: vadim.curmei@cna.md până la 
data de 27 mai 2019. 
 
Perioada:  
Miercuri, 15 mai 2019 până luni, 27 mai, 2019. 


