
 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
  

H O T Ă R Î R E 
privind desemnarea punctului principal de contact 

pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă 
  

nr. 1365  din  19.12.2016 
 (în vigoare 23.03.2017, cu excepţia pct.5 - 23.12.2016)  

  
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 459-471 art. 1466 din 23.12.2016   

* * * 
În temeiul art.18 alin.(1) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art.2 din Legea nr.112 din 2 iulie 2014 privind 
ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale 
acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, 
art.442), precum şi în scopul realizării angajamentelor asumate conform prevederilor 
art.421, 424 alin.(1)-(3), art.425, 426, 428, 430 alin.(1)-(3) şi art.431 din respectivul Acord, 
Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 1. Se desemnează Centrul Naţional Anticorupţie în calitate de punct principal de 
contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), responsabil de cooperarea 
şi schimbul de informaţii cu Oficiul European de Luptă Antifraudă privind cazurile de 
obţinere frauduloasă, utilizare contrar destinaţiei, delapidare a mijloacelor din fondurile 
externe oferite de Uniunea Europeană, corupţie şi alte acte conexe, care pot prejudicia 
interesele financiare ale Uniunii Europene. 

2. Prezenta hotărîre nu afectează posibilitatea altor autorităţi publice să încheie şi 
să aplice acorduri bilaterale privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniile lor 
de competenţă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). 

3. În vederea realizării atribuţiilor stabilite la pct.1 al prezentei hotărîri, Centrul 
Naţional Anticorupţie va desemna subdiviziunea interioară responsabilă de cooperarea 
şi schimbul de informaţii cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). 

4. Centrul Naţional Anticorupţie, în limitele atribuţiilor de urmărire penală, de 
investigaţii speciale şi analitice, va asista Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
în efectuarea controalelor şi inspecţiilor la faţa locului în scopul prevenirii şi combaterii 
faptelor ilegale prevăzute la pct.1 al prezentei hotărîri. 

5. În termen de 3 luni din momentul publicării prezentei hotărîri, Centrul Naţional 
Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Naţională de 
Integritate, Curtea de Conturi, Cancelaria de Stat, Ministerul Justiţiei şi Serviciul Vamal 
îşi vor revizui acordurile bilaterale interdepartamentale în vederea extinderii şi ajustării 
mecanismului actual de cooperare şi schimb de informaţii în scopul implementării pct.1 
al prezentei hotărîri. 

6. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Comisia Europeană 
despre atribuirea Centrului Naţional Anticorupţie a competenţelor prevăzute la punctele 
1 şi 4 ale prezentei hotărîri. 



7. Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicare 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 5 care intră în vigoare la 
data publicării. 

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP  
  

Contrasemnează:  
Viceprim-ministru,  
ministrul afacerilor externe  
şi integrării europene Andrei Galbur 
Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari 
Nr.1365. Chişinău, 19 decembrie 2016. 

 


