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                  I.  Introducere 
 

1. Moldova fost al 32-lea membru al GRECO evaluat pe parcursul Primului 
Ciclu de Evaluare. Echipa de Evaluare a  GRECO (  numită în continuare 
„EEG”)era compusă din dl Carlos Jose PIRES PASCOAL, Inspector-şef al 
Poliţiei Judiciare din Portugalia, expert în probleme de poliţie); dl Octavian 
LUPESCU, Procuror, Secţia Anticorupţie, Parchetul General de pe lîngă 
Curtea Supremă de Justiţie din România, (expert în problemele  ce ţin de 
urmărirea penală şi de funcţionarea sistemului judiciar) şi  domnişoara 
Claire Huberts, consilier adjunct, Direcţia Generală de legislaţie penală şi a 
Drepturilor Omului, Ministerul Justiţiei (Belgia, expert în problemele ce ţin 
de politica generală anticorupţie). Această EEG, însoţită de un membru din 
Secretariatul Consiliului Europei, a făcut o vizită la Chişinău , vizită ce a 
durat de la 1 pînă la 4 octombrie 2002. Pînă la această vizită experţii EEG 
au primit de la autorităţile moldave răspunsurile la chestionarul de evaluare 
( document Greco Eval I (2002) 36F). 
 

2. EEG s-a întîlnit cu reprezentanţii moldavi ai următoarelor organizaţii 
guvernamentale: Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel, Procuratura 
Generală, Comisia Parlamentară pentru securitatea Statului,  Ministerul 
Afacerilor Interne (Direcţia Securităţii Interne ), Serviciul Informaţie şi  
Securitate, Centrul de combatere a  crimelor economice şi corupţiei, 
Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal, Curtea de Conturi, 
Departamentul Vamal, Agenţia Naţională a achiziţiilor publice, Comisia 
Naţională a valorilor mobiliare.  Întîlnirea cu Consiliul coordonator în 
domeniul combaterii corupţiei, foarte aşteptată de EEG, a fost anulată în 
timpul vizitei din iniţiativa autorităţilor moldave. 
 

3. În afară de aceasta EEG s-a întâlnit cu un grup destul de numeros de 
reprezentanţi ai mas-media  şi Directorul executiv al “Transparency 
International” din Moldova. 
 

4. Se menţionează, că GRECO a decis la şedinţa a doua plenară (decembrie 
1999) că primul ciclu de evaluare se va desfăşura de la 1 ianuarie 2000 
până la 31 decembrie 20021 şi că în temeiul articolului 10.3 din Statut, 
procedura de evaluare se fondează pe următoarele dispoziţii: 
a. principiul 3 (în continuare „PDC 3”):  persoanele însărcinate cu  

prevenirea, anchetarea, urmărirea şi sancţionarea infracţiunilor de 
corupţie, statutul lor juridic, atribuţiile, mijloacele de obţinere a 
probelor, independenţa şi autonomia lor; 

                                                
1 La şedinţa a 7-a (decembrie 2001) GRECO a decis de a prelungi acest prim ciclu de evaluare pînă la 31 decembrie 
2002 
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b. principiul 7 (în continuare „PDC 7”):  persoane sau organisme 
specializate în combaterea corupţiei, mijloacele de care ei dispun; 

c. principiul 6(în continuare „PDC 6”):  imunităţi faţă de anchete, 
urmărire penală şi sancţionare pentru infracţiunile de corupţie. 

5. În rezultatul întrunirilor la care se face referinţă în paragrafele de mai sus 
2 şi 3, experţii EEG au comunicat Secretariatului observaţiile personale 
asupra sectoarelor de care au fost responsabili la evaluare, cît şi 
propunerile lor de recomandări, în baza cărora prezentul raport a fost 
întocmit. Principalul obiectiv al acestui raport este de a evalua măsurile 
luate de autorităţile moldoveneşti, cît şi evaluarea, în măsura 
posibilităţilor, a eficienţei acestora, având drept scop de a se conforma  
obligaţiilor dispuse în PDC 3,6,7. Raportul va descrie în prealabil situaţia 
din Moldova în domeniul corupţiei, politica generală în domeniul 
combaterii corupţiei, instituţiile şi autorităţile responsabile de această 
luptă, funcţionarea lor, structura lor, expertizarea lor, împuternicirile lor, 
mijloacele lor şi nivelul de specializare, cît şi sistemul de imunităţi de 
urmărire penală a unor persoane pentru acte de corupţie. Partea a doua 
conţine o analiză a situaţiei descrise anterior, fiind apreciată 
compatibilitatea  sistemului existent în Moldova cu angajamentele ce 
decurg din PDC 3,6,7. Totodată raportul conţine o listă de recomandări, 
formulate de GRECO Moldovei,  având drept scop ameliorarea de către 
stat a nivelului de conformitate vis-a-vis de principiile directorii 
menţionate. 
 

i. II. DESCRIEREA GENERALĂ A SITUAŢIEI. 
 

6. Moldova are o suprafaţă de 33 700 km2 şi o populaţie de 4,32 milioane de 
locuitori. Ea are frontiere comune cu România şi Ucraina. Situată de-a 
lungul frontierei cu Ucraina, Transnistria este o regiune a Republicii 
Moldova care s-a autoproclamat independentă în 1991. Ea s-a dotat cu o 
Constituţie, preşedinte, guvern, parlament, armată şi sistem de vămi 
autonome, ceea ce îi conferă de facto  independenţă, nerecunoscută însă la 
nivel internaţional. Această situaţie nu a fost niciodată acceptată de 
autorităţile de la Chişinău, care consideră unitatea şi integritatea teritorială 
a Moldovei ca un element constitutiv al ţării. Despărţită de Marea Neagră 
de regiunea ucraineana Odesa, frontierele sale din extremitatea sudică se 
întind  pe câteva sute de metri de-a lungul Dunării. După căderea URSS, 
Moldova şi-a declarat independenţa la 27 august 1991. De atunci ea este o 
republică parlamentară. Ultimele alegeri legislative au avut loc la 25 
februarie 2001. Procesul de tranziţie ce demarează în 1991 a antrenat 
scăderea considerabilă a P.I.B (- 55,9 procente din 1991 pînă în 2001). 
Aceasta a cauzat o reducere sensibilă a nivelului de viaţă al populaţiei. 
Începând cu anul 1997, atunci cînd P.I.B.a crescut cu 1,6%, criza financiară 
regională din 1998 a compromis din nou creşterea economică pînă în 2000. 
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În 2001 P.I.B. a crescut cu 6.1% şi rata inflaţiei  s-a stabilit la 6.3 % 
(18.4% în 2000). Conform estimărilor Biroului Internaţional al Muncii, rata 
şomajului în 2001 era de 6.3% adică 105.000 şomeri. Salariul mediu în 
2001 era de 519.2 lei( aproximativ 33,5 Euro), adică 27,6% mai mult în 
raport cu anul 2000 cu o evoluare inegală în diferite sectoare ale economiei 
naţionale. În 2001, veniturile a 85.2% din populaţie erau inferioare pragului 
sărăciei2. 
 

 
 

a. Fenomenul corupţiei şi percepţia sa în Moldova 
 
 

Legislaţia 
 

7. Articolul nr.2 din Legea nr. 900 din 27 iunie 1996 ce vizează lupta 
împotriva corupţiei şi  protecţionismului  (în continuare „legea 900) 
califică corupţia drept  „fenomen antisocial, care reprezintă un acord ilegal 
între două părţi, una propunînd sau promiţînd privilegii sau avantaje 
nedatorate, cealaltă făcînd parte din serviciul public, le acceptă sau le 
primeşte în schimbul executării sau neexecutării unor acţiuni ce ţin de 
funcţia sa, şi care constituie elementele unei infracţiuni în virtutea Codului 
penal”(versiunea completă a acestei legi este în anexa nr. 1). În momentul 
vizitei, dispoziţiile privind corupţia se găseau în capitolul VII al Codului 
penal din 1961, intitulat „ Infracţiuni comise de către persoanele cu funcţii 
de răspundere”. EEG - ul a fost  informat de către autorităţile moldoveneşti 
că Parlamentul a adoptat un nou Cod Penal la 13 septembrie 2002 care va 
intra în vigoare în acelaşi timp cu noul Cod de Procedură Penală3. Articolul 
183 al Codului penal din 1961 dă definiţia noţiunii de titular de 
responsabilităţi în acelaşi timp în sectorul public şi privat fără totuşi de a 
furniza o listă a acestor persoane:” Persoana  cu funcţii de răspundere este 
considerată persoana căreia, în cadrul  unei întreprinderi, autorităţilor 
publice, unei instituţii, organizaţii (…), i se acordă în permanenţă sau 
provizoriu în virtutea legii,  prin desemnare, alegere sau prin atribuirea unei 
sarcini, unele drepturi şi obligaţii cu scopul de a exercita funcţiile  
autorităţii publice  sau în întreprindere prin acţiuni administrative de 
dispoziţie sau organizare ”. De asemenea: „Este considerată persoană cu 
înaltă funcţie de răspundere, persoana însărcinată de o misiune 
responsabilă a cărei modalitate de alegere sau desemnare este reglementată 
de Constituţie şi de legile organice(…)”4.  Aceasta se referă la fel şi la 
membrii Parlamentului. 
 

                                                
2Surse de la Banca Naţională din Moldova 
3 Noul Cod Penal al Republicii Moldova a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. 
4Noţiunea de persoană cu funcţie de răspundere şi de înaltă funcţie de răspundere au fost păstrate în noul Cod penal 
(art.123-124). O nouă noţiune a fost introdusă în art.124 şi anume cea de:” persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească  sau altă societate nestatală”.  
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8. Infracţiunile ce ţin de corupţie prevăzute în Codul penal sunt următoarele5:      
Corupţia pasivă (art. 187) este sancţionată cu o pedeapsă de la 3 la 10 ani 
de închisoare pentru forma sa simplă, sau de la 5 la15 ani, ba chiar de la 10 
la 25 de ani sub o formă agravată; oricare ar fi forma infracţiunii, Codul 
prevede confiscarea6 bunurilor şi privarea de unele drepturi. Complicitatea 
(în corupţie) în calitate de intermediar (art187-1) se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 8 ani în forma sa simplă şi de la 7 la 15, respectiv de 
la 10 la 20 ani cu elemente agravante, însoţită de confiscarea bunurilor; 
ultimul paragraf  al articolului prevede că intermediarul care acceptă sau 
oferă o mită este absolvit de pedeapsa penală  dacă declară autorităţilor 
judiciare competente aceste fapte fără a fi la curent,  că acestea au 
cunoştinţă de  ele. Corupţia activă (art.188) se pedepseşte cu închisoarea de 
la 3 la 8 ani, iar sub forma agravată de la 7 la 15 ani, sau chiar  de la 10 la 
20, cu confiscarea bunurilor (în cazul formei agravate). Ultimul paragraf al  
articolului prevede următoarele: persoana care oferă mită  nu este supusă 
urmăririi penale, dacă aceasta a fost extorcată sau dacă persoana interesată 
declară autorităţilor judiciare competente faptul, fără a fi la curent, că 
acestea au cunoştinţă de aceste fapte. Traficul de influenţă (art.188-1) se 
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani sub forma sa simplă şi de la 5 la 
15, ba chiar de la 10 la 25 ani sub o formă agravată şi cu confiscarea 
bunurilor. Primirea de către un funcţionar a unei remunerări  ilicite (189-3) 
se pedepseşte cu închisoarea de pînă la 2 ani sau cu o amendă şi cu privarea 
de unele drepturi7. În afara acestor dispoziţii, Codul penal prevede 
sancţiuni pentru infracţiunile de abuz de putere (art. 184), de exces de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu (art.185), de falsificarea actelor 
publice (art.189), de nerespectarea dispoziţiilor Legii privind combaterea 
corupţiei şi protecţionismului de către o persoană cu funcţii de răspundere 
(art.189-4)( dispoziţiile pertinente sunt în anexa II) . 

9. Persoanele juridice nu pot fi trase la răspundere penală pentru delictele de 
corupţie şi de spălare de bani, care este o consecinţă.8  

 
10.  Conform informaţiilor furnizate de către autorităţile moldave, la 15 

noiembrie 2001, Parlamentul a aprobat Legea nr. 633-XV privind 
prevenirea şi combaterea spălării banilor (a se vedea anexa III). Conform 
primului său articol, legea vizează să fie prevenite şi combătute 

                                                
5 Noul Cod penal prevede aceleaşi infracţiuni legate de corupţie, pentru persoanele  cu funcţii de răspundere, cît şi 
pentru persoanele ce gestionează o societate comercială, obştească sau altă societate nestatală. Articolul 256  prevede 
de asemenea sancţiuni pentru primirea unei remunerări ilicite prin extorcare pentru funcţionarii ce nu  sunt persoane cu 
funcţii de răspundere, dar lucrează în domeniul comerţului,  alimentării publice,  transporturilor, sănătăţii.   
6 Conform informaţiilor furnizate de autorităţile moldave aceasta se interpretează în practica ca confiscarea doar a 
produselor crimei. 
7 În conformitate cu noul Cod Penal pedepsele prevăzute pentru infracţiunile de corupţie au fost micşorate. De 
exemplu,  pentru corupţia activă sancţiunea  maximă de 20 ani  a trecut în sancţiune maximă de 12 ani; pentru corupţia 
pasivă pedeapsa de 25 ani a trecut în 15 ani; pentru traficul de influenţă pedeapsa maximală de 25 ani a trecut  în 
pedeapsă maximă de 10 ani. 
8 Noul Cod Penal prevede în articolul 63 pedepse pentru persoanele juridice. 
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operaţiunile de spălare a banilor. Calificarea penală pentru spălarea 
veniturilor obţinute intr-un mod ilicit şi sancţiunile pentru această 
infracţiune sunt definite în Codul Penal, articolul 164/9: ”săvîrşirea 
operaţiilor legale cu mijloace băneşti sau alte valori dobîndite cu bună-
ştiinţă pe cale ilegală se pedepseşte cu amendă în mărime de la o mie la trei 
mii salarii minime sau cu privaţiune  de libertate pe un termen de pînă la 5 
ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”. 
Aceste sancţiuni sunt  majorate pînă la 10 ani în cazul, în care sunt săvîrşite  
în mod repetat, de mai multe persoane, cu folosirea situaţiei de serviciu, în 
proporţii mari sau de o organizaţie criminală.9 

 

ii) Politica generală 
 

11. Prevenirea şi represiunea corupţiei au fost declarate de către Guvernul 
Republicii Moldova  probleme prioritare. Prima etapă esenţială a luptei 
contra corupţiei întreprinsă de Guvernul moldav a fost adoptarea în iunie 
1996 a Legii 900 (a se vedea paragraful 7). Această lege stabileşte un 
dispozitiv de luptă axat, în special, pe prevenirea şi detectarea corupţiei în 
cadrul serviciului public, care tratează atît conflictele  de interese, 
interdicţii de a primi cadouri de orice natură, cît şi obligaţia de a declara 
patrimoniul său, cu riscul  pedepsei de destituire. Legea abilitează în 
special Centrul de combatere a  crimelor economice şi a corupţiei (creat în 
2002), Procuratura Generală, Serviciul de Informaţie şi Securitate şi Curtea 
de Conturi să lupte contra corupţiei şi protecţionismului. În virtutea 
articolului 16 al acestei legi, Comisia parlamentară pentru securitatea 
statului şi ordinii Publice este abilitată cu dreptul de a controla aplicarea ei, 
cît  şi  activitatea autorităţilor publice sus-citate. 
 

12. În noiembrie 1999, Guvernul moldav a adoptat un ambiţios Program de 
Stat de combatere a criminalităţii, corupţiei şi a protecţionismului pentru 
anii 1999-2002 (Versiunea completă a acestui Plan se află în anexa IV). 
Acest Program, publicat  în “Monitorul Oficial”, prevede adoptarea 
legislaţiei, consolidarea colaborării internaţionale, ameliorarea sistemului 
de control şi prevenire a criminalităţii şi susţinerea financiară şi tehnică a 
organelor de drept. Programul specifică în mod clar instituţiile publice 
abilitate de punerea în aplicare a măsurilor precum şi  termenii stabiliţi. În 
aplicarea acestui Program, structuri abilitate cu lupta contra corupţiei au 
fost create la nivelul Procuraturii Generale, Preşedintelui Republicii şi mai 
recent la nivelul poliţiei, şi au fost adoptate noi legi. În noiembrie 1999 a 
fost astfel creată secţia anticorupţie a Procuraturii Generale, în mod special 
abilitată cu lupta contra corupţiei în cadrul organelor superioare ale 

                                                
9Acest articol a fost modificat prin legea din 08.08.2003 
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statului, instanţelor judiciare, poliţiei şi  organelor de control, cum ar fi 
Curtea de Conturi. În septembrie 2001, pe lîngă  Preşedintele Republicii a 
fost instituit, Consiliul coordonator pentru problemele luptei contra 
corupţiei, cu scopul de a coordona activitatea autorităţilor publice abilitate 
în combaterea corupţiei. Consiliul este  abilitat cu analiza aplicării 
legislaţiei ce ţine de corupţie şi condiţiile care o favorizează, şi de propune 
programe complexe de luptă contra corupţiei, modificări legislative,  
măsuri ce vizează sporirea eficacităţii autorităţilor abilitate cu combaterea 
corupţiei, cît şi măsuri cu caracter preventiv. În cele din urmă prin Legea 
nr. 1104-XV de la 6 iunie 2002 s-a creat Centrul pentru  Combaterea 
Crimelor Economice şi  Corupţiei, care are competenţe în prevenirea,  
detectarea şi  investigarea infracţiunilor economice şi de corupţie. În pofida 
acestor realizări, Planul Guvernului s-a dovedit de puţină eficacitate, 
potrivit persoanelor întîlnite în cadrul vizitei, unele din măsurile prevăzute 
dovedindu-se a fi pur declarative. Principalul motiv al acestei ineficacităţi 
este lipsa mijloacelor financiare destinate realizării sale precum şi lipsa 
voinţei politice. 

 
13. S-a adus la cunoştinţa EEG că un nou Plan de Stat de combatere a corupţiei 

pentru anii 2003-2005 era în curs de pregătire10. Nu a  fost posibil de a 
obţine informaţii concrete despre măsurile prevăzute de acest Plan. 
 

14. La nivelul coordonării luptei contra corupţiei, EEG-ul a fost informat de 
existenţa Grupului de lucru naţional anticorupţie ( National anti-corruption 
Working Group) care întruneşte  reprezentaţi ai Ministerului Afacerilor 
interne, Ministerului Justiţiei,  Departamentului Vamal, Ministerului 
Finanţelor, Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţie şi Securitate şi 
un reprezentant de la Transparency International. 
 

15. Pe de altă parte, la 19 iulie 2002 după lungi discuţii, a fost adoptată Legea 
nr. 1264-XV ce ţine de declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţilor 
demnitarilor de Stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a 
unor persoane ce exercită funcţii de conducere (a se vedea anexa V). În 
baza acestei noi legi comisii centrale şi departamentale de control urmează 
să fie create şi este prevăzută publicarea unor date. Totuşi incertitudini 
existau în momentul vizitei ce ţin de modalităţile acestei publicări.11 
Ministerul Justiţiei este abilitat cu elaborarea regulamentelor  acestor 
comisii. La momentul vizitei, mecanismele funcţionării acestor comisii, nu 
fuseseră încă stabilite.  
 

                                                
10 Autorităţile moldave au informat EEG după vizită că la 27.12.2002 Guvernul a adoptat  „Programul de stat de 
combatere a criminalităţii şi corupţiei pentru anii 2003-2005” 
11 Conform informaţiilor furnizate de către autorităţile moldave după vizită şi în virtutea articolului 13 al Legii n 1264-
XV, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2003 comisii centrală şi departamentale au fost create şi publicarea unor date va fi 
făcută în presă. 



 8

16. Sensibilizarea populaţiei Moldovei aspra fenomenului corupţiei, este 
realizată de către mas-media şi de către mai multe organizaţii non - 
guvernamentale, printre care secţiunea moldavă „Transparency 
International”, proiectul PNUD „Agenda 21”, Fundaţia „Viitorul”, şi 
anume prin intermediul publicaţiilor şi al seminarelor. Secţiunea moldavă 
”Transparency International” este destul de activă; ea de altfel a publicat în 
2002 patru lucrări ce ţin de diferite aspecte ale problematicii corupţiei. În 
afară de aceasta a participat la expertiza a mai multor legi şi este 
reprezentată în Grupul de lucru naţional anti-corupţie. 

 

 

               iii).Măsuri preventive 
 

17.  În domeniul prevenirii corupţiei, există măsuri ce ţin de selectarea 
agenţilor publici, şi a codurilor de conduită pentru unele profesiuni. Pe 
parcursul vizitei, a fost indicat EEg-ului că în mod general procedura de 
selectare a agenţilor publici lăsa de dorit şi că controlul absenţei unui cazier 
juridic nu se efectua sistematic12. O atenţie cu totul deosebită a fost totuşi 
consacrată la alegerea personalului Centrului de  combatere a crimelor 
economice şi a corupţiei (a se vedea paragraful b. 3) atît la nivelul 
competenţelor profesionale cît şi cel al integrităţii. EEG –ul a fost informat 
că un proiect de lege, pregătit de Serviciul de Informaţie şi Securitate, era 
pe cale de a fi finalizat, vizînd să susţină selectarea candidaţilor la funcţia 
publică şi să asigure un control mai bun al integrităţii agenţilor selectaţi. 
Cît despre codul de conduită, există un cod de etică profesională al 
judecătorului, aprobat  în cadrul Conferinţei judecătorilor de la 4 februarie 
2000. La nivel de Procuratură, există de asemenea un cod de deontologie 
aprobat prin  Decizia Colegiului Procuraturii de la 7 aprilie 2000. În 1999 
Adunarea Generală a notarilor a adoptat codul său de etică.13 Etica 
profesională a altor categorii de funcţionari este reglementată de legile 
organice, printre care Legea privind statutul deputatului şi Legea 
serviciului public. Totuşi în Moldova nu există un cod de etică aplicabil 
tuturor agenţilor publici. Mai mult ca atît nu există un cod de etică al 
persoanelor ce deţin mandate elective. 
 

iv) Cooperare internaţională 
 

18. Moldova a semnat Convenţiile penală şi civilă despre corupţie. Potrivit 
informaţiilor autorităţilor moldave, ratificarea lor este prevăzută pentru 
anul 2003, ca urmare a intrării în vigoare a noilor Coduri penal şi civil şi 

                                                
12 Conform informaţiilor furnizate de către autorităţile moldave , la 29 august 2003 a intrat în vigoare „Concepţia  
politicii privind personalul serviciului public”, aprobată de Parlament la 18 iulie 2002.  Această concepţie prevede 
sistemul de recrutare şi selectare a funcţionarilor publici, evaluarea activităţii lor, cît şi crearea unei comisii republicane 
pentru gestionarea resurselor umane.  Această comisie a fost de acum creată. 
13 Există la fel un cod deontologic al poliţiei, adoptat de MAI la 09.01.2003. 
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adoptarea noilor Coduri de Procedură penal şi civilă14. Ea a ratificat la fel 
Convenţia europeană  despre spălarea,  depistarea,  sechestrarea şi  
confiscarea bunurilor provenite din crimă, Convenţia europeană de 
extrădare şi cele două protocoale  adiţionale,  cît şi Convenţia de asistenţa 
judiciară  în materie penală şi protocolul său adiţional. Moldova este parte 
la numeroase tratate multilaterale de asistenţă judiciară mutuală în materie 
penală, în special în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI) sau cu 
statele vecine.  Asistenţa judiciară în materie penală este determinată  de 
articolele 18 - 18.5 ale Codului de Procedură penală din 24 martie 196115. 
 

19. În ce priveşte asistenţa judiciară în materie de corupţie,  ar putea apărea  
unele dificultăţi legate de regula de dublă încriminare, din motivul 
caracterului restrîns de încriminări de corupţie prevăzute în actualul Cod 
penal în comparaţie cu sistemul statului ce a ratificat Convenţia penală 
despre corupţie. Nici o cerere de asistenţă reciprocă vizând infracţiunile de 
corupţie nu a fost primită de către Ministerul Justiţiei sau Procuratura 
Generală. Articolul 17 alineatul 3 al Constituţiei şi articolul 18/5, aliniatul 
1 al Codului de procedură penală interzic extrădarea sau expulzarea unui 
cetăţean moldovean care ar fi săvîrşit o infracţiune în alt stat. La cererea 
acestui Stat, acest rezident va putea fi totuşi urmărit penal în Moldova. 

 
v) Statistici 

20. Tabel privind infracţiunile de corupţie furnizate de către Ministerul 
Afacerilor Interne din Moldova (infracţiuni): 

 
 

 1997 1998 1999 2000 
Tip infracliune 
Cod Penal 

Infractiun
i 

înregistra
te 

Infracţi
uni 

identific
ate 

Infractiun
i 

înregistra
te  

Infracţi
uni 

identific
ate 

Infractiun
i 

înregistra
te 

Infracţi
uni 

identific
ate 

Infractiun
i 

înregistra
te 

Infrac
uni 

identif
ate

Art. 1603 26 12 20 13 11 5 17 

Art.184  

144 

 

56 

 

135 

 

45 

 

141 

 

53 

 

80 46

Art.185 71 54 105 55 91 54 108 96

Art.187  

105 

 

31 

 

100 

 

33 

 

107 

 

30 

 

105 75

                                                
14 Conform informaţiilor comunicate EEG-ului, după vizită, autorităţile moldave au îndeplinit deja o parte din 
procedura internă de ratificare a celor două Convenţii ce ţin de corupţie, cît şi a  Protocolul adiţional, propunînd 
Parlamentului modificările Codului penal  în conformitate cu cerinţele impuse de aceste Convenţii, inclusiv cele 
privind funcţionarii publici străini. Ţinînd cont de ordinea zilei supraîncărcate  a Parlamentului, ratificarea este 
programată pentru sesiunea de toamnă 2003. 
15 În noul Cod Procedură penală există deja un Capitol (IX)  ce vizează cooperarea internaţională. 
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Art.188 11 5 8 5 13 4 22 11

Art.187/1  

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

6 

 

1 

 

4 

 

Tabel privind infracţiunile de corupţie (condamnări) 
 

 

 1997 1998 1999 2000 
Tip infracliune Cod 

Penal 
Persoane 
condamnate 

Persoane 
condamnate 

Persoane 
condamnate 

Persoane 
condamnate 

Art. 1603 8 0 5 2 

Art.184  

22 

 
26 

 

30 

 

16 

Art.185 37 28 34 39 

Art.187  

22 

 
13 

 

20 

 

27 

Art.188 6 5 2 5 

Art.187/1  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 

21. Conform indexului  din 2002 a nivelului de corupţie  publicat de 
Transparency International, Moldova se plasează pe locul 93 ( cu o notă de 
2,1 din 10 maximum). În afara statisticilor furnizate EEG-ului de către 
autorităţile moldave  pe parcursul vizitei ce figurează pe tabelele de mai 
sus, alte date ale Ministerului Afacerilor de Interne 16 dovedesc că 412 
cazuri de corupţie au fost înregistrate  pe parcursul anului 2001, 228 
infracţiuni au fost descoperite, dintre care 211 deferite  organelor de drept 
competente. O uşoară scădere a fost înregistrată în 2002: 314 infracţiuni au 
fost înregistrate( dintre care 78 ce ţin de abuzul de putere sau abuz de 
serviciu, 73 cazuri de corupţie activă şi 45 exces de putere) şi 200 persoane 
puse sub învinuire. 
 

22. Potrivit informaţiilor comunicate EEG-ului există strînse legături între 
grupurile organizate şi corupţie. Extinderea corupţiei şi a crimei organizate 
împiedică creşterea şi dezvoltarea economică a ţării şi cauzează falimentul 
numeroaselor întreprinderi,  afectînd astfel toate sectoarele economiei 
naţionale. Reprezentanţi ai societăţii civile au informat EEG-ul că este 
destul de răspîndit în Moldova fenomenul de corupţie printre unii  înalţi 
funcţionari ce au drept scop de a favoriza traficuri ilegale, spălare de bani, 
prostituţia, traficul de fiinţe umane. 

 
 
 
                                                
16 http//www.mai.md 
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a. Organe  şi instituţii abilitate de combaterea corupţiei 
 

i. b1. Poliţia 
 

ii. Organizare , recrutare şi formare 

 
23. Legea Republicii Moldova  cu privire la  poliţie ( nr. 416-XII din 18 

decembrie 1990) defineşte rolul şi principiile activităţii poliţiei în sistemul 
administraţiei publice centrale şi locale precum şi sarcinile principale, 
atribuţiile, drepturile sale, obligaţiile  şi controlul activităţilor sale. Poliţia 
moldovenească face parte din Ministerul Afacerilor Interne. 
 

24. Poliţia moldovenească este divizată în poliţie de Stat şi poliţie municipală17 
care se subordonează Inspectoratului general de Poliţie. Efectivul Poliţiei 
cuprinde aproximativ 6000 unităţi. Structura organizatorică şi efectivul 
poliţiei de stat sunt aprobate de către Guvern la propunerea MAI, pe cînd 
cele ale poliţiei municipale sunt aprobate de către autorităţile administraţiei 
publice locale şi MAI. 
 

25. Ofiţerii de poliţie sunt recrutaţi pe bază de concurs. Ei sînt formaţi la 
Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare” şi la colegiul de poliţie „Dimitrie 
Cantemir”18. E vorba de  instituţii de învăţămînt specializate ale MAI. 
Academia de Poliţie reprezintă un centru de învăţămînt ştiinţific şi cultural 
ce organizează şi efectuează cercetări ştiinţifice, elaborează metode 
didactice şi ştiinţifice. Cursuri specializate sunt prevăzute pentru 
persoanele care exercită funcţii de răspundere. 
 

26. În cadrul MAI există Inspectoratul General de Poliţie constituit din direcţii, 
birouri, servicii şi subdiviziuni  specializate. Acesta include de asemenea 
trei servicii care au în atribuţie de a aduna primele elemente de probe în 
cazurile de corupţie: Departamentul de lupta contra crimei organizate, 
poliţia judiciară şi Direcţia de delicte transfrontaliere, financiare şi de 
Informaţionale.19  
 
 

                                                
17 Poliţia de stat exercită atribuţiile sale pe întreg teritoriul republicii şi poliţia municipală pe teritoriul unităţii 
administrative respective. 
18 După vizită a fost la fel creat un liceu de cadeţi. 
19 Conform informaţiilor furnizate de către autorităţile Moldovei  după vizită şi conform articolului 269 al noului Cod 
de Procedură penală, infracţiunile de corupţie ţin de competenţa Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi  
Corupţiei. Pe de altă parte  competenţa exclusivă de a exercita anchetele şi urmăririle penale în caz de 
infracţiuni(inclusiv cele de corupţie) comise de către Preşedintele Statului, deputaţi, membrii Guvernului, judecători, 
procurori şi ofiţeri de  urmărire penală este atribuită Procuraturii (art.270 din noul Cod de Procedură Penală.) Prin 
hotărîrea Guvernului din 5.08.2003 au fost aprobate modificări în structura MAI: Inspectoratul General nu mai există. 
El a fost înlocuit cu Direcţia servicii operaţionale care coordonează activitatea Direcţiei de combaterea a crimei 
organizate şi Direcţiei de delicte transfrontaliere economice şi informaţionale. 
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i. Direcţia de Securitate Internă (DSI) 

 
27. DSI este o subdiviziune independentă în cadrul MAI. Principalele obiective 

ale Direcţiei sunt prevenţia, represiunea şi lupta contra încălcării legislaţiei, 
infracţiunilor de corupţie şi  protecţionismului printre funcţionarii de 
poliţie şi colaboratorii MAI. Direcţia are statut de organ ce exercită 
activitatea operativă – de investigaţie, abilitată de  misiuni de securitate 
interne şi de anchete ale personalului. DSI este formată din 2 secţii: secţia 
de securitate internă şi cea de inspecţie internă. Sunt încadrate 17 persoane. 
 

28. În fiecare an, DSI examinează aproximativ 550 de cazuri de încălcare a 
legislaţiei şi a disciplinei de muncă. Pentru a prezerva respectarea legalităţii 
şi a disciplinei în cadrul ministerului, DSI trimite în mod regulat rapoarte 
ce includ propuneri şi recomandări concrete diferitor subdiviziuni 
teritoriale. În 2002 au fost anchetate 238 dosare în privinţa colaboratorilor 
de poliţie, doar 6 era în privinţa luării de mită. Celelalte se refereau la 
exces de puterea, depăşirea atribuţiilor de serviciu, încălcarea codului 
rutier, sustrageri, fals în acte publice. 
 

iii.Alte organe de poliţie, organe de cercetare penală. 

 
29. Art. 99 din Codul de Procedură penală din 24 martie 1961 prevede că 

„organele de cercetare penală sunt: poliţia, comandanţii unităţilor şi a 
formaţiunilor militare şi şefii instituţiilor militare, organele S.I.S., organele 
corpului de grăniceri, organele controlului vamal, Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, şefii instituţiilor de corecţie 
prin muncă, ai prevenţiilor de tratament şi muncă”.20 
 

B2.         Serviciul de Informaţie şi Securitate (SIS) 

 
30. E vorba de un serviciu de informaţie şi securitate a Statului constituit în 

1989, printr-o lege organică. Serviciul este structurat în unităţi centrale şi 
regionale subordonate direcţiilor Serviciului. Activitatea sa rezidă în 
formularea rapoartelor la cererea Consiliului Suprem de Securitate, a 
Preşedintelui Republicii, a Parlamentului şi a Guvernului.  

 
31. Una din activităţile S.I.S.-ului este prevenirea şi combaterea corupţiei şi a 

protecţionismului în administraţiile publice centrale. Domeniul său specific  
este de a obţine informaţii, el focalizează anchetele sale doar asupra 

                                                
20  Conform noului Cod de procedură penală, nu mai există organe de cercetare penală şi de anchetă penală. Art.253 
prevede cea activităţile de anchetă sunt efectuate de către ofiţerii de urmărire penală ai poliţiei, ai SIS, ai 
Departamentului vamal şi ai Centrului  de Combatere a Crimelor Economice şi  Corupţiei. 
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înalţilor funcţionari de stat în cazurile de deturnări de fonduri publice, 
spionaj sau alte infracţiuni ce afectează interesele publice. 

 
32. S.I.S.-ul are dreptul de a îndeplini anumite acte de anchetă preliminară, 

însă Procuratura ia decizia  asupra faptului dacă o infracţiune a fost comisă 
sau dacă o procedură penală poate fi pornită. 

 
B3.       Centrul pentru combaterea crimelor economice şi a corupţiei 

33. Acest organism a fost creat în februarie 2002 prin legea organică nr.  1104-
XV publicată în Monitorul Oficial la 6 iunie 2002. Centrul a  început 
activitatea la 15 septembrie 2002. Centrul este un organism independent 
specializat, ce are drept vocaţie să fie respectate dispoziţiile legale ce 
vizează  lupta contra criminalităţii fiscale, financiare şi economice şi contra 
corupţiei. 

 
34. Centrul a fost fondat în urma fuziunii serviciilor care existau mai înainte în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia economică şi financiară şi 
Departamentul pentru combaterea corupţiei şi crimei organizate) şi a două 
altor departamente ale Ministerului Finanţelor (Departamentul de control şi 
de revizie şi Departamentul Inspectoratului Fiscal). 
 

35. Funcţionarii Centrului provin din aceste patru servicii. Printre ei sunt 
funcţionari publici (îndeosebi în Departamentul de control şi de revizie), 
angajaţi tehnici şi un secretariat. Aceste persoane sunt alese în dependenţă 
de vîrstă, experienţă profesională şi merit. Doar 25% din funcţionarii 
Centrului au gradul de ofiţeri ori de subofiţeri abilitaţi de inspecţii şi de 
activităţi operaţionale. Ei nu pot să exercite alte sarcini, cu excepţia celor 
cu caracter didactic, ştiinţific sau creator. Organigrama Centrului prevede o 
mie de posturi, dintre care şapte sute sunt ocupate. 
 

36. Centrul este condus de un director, care este numit de către Guvern pentru 
o perioadă de patru ani şi care are dreptul de a participa la reuniunile 
acestuia. Este un organ unic şi centralizat care este alcătuit dintr-un 
serviciu general şi zece  subdiviziuni teritoriale. Centrul cuprinde un 
Departament de anchete operative, un Departament de revizie şi control, un 
Departament de urmărire penală, un Departament de securitate internă 
precum şi diferite subdiviziuni auxiliare. La nivel central, el dispune de 45 
colaboratori abilitaţi de anchete operative-de investigaţie. 
 

37. În exercitarea funcţiilor, personalul Centrului dispune de o autonomie prin 
faptul inadmisibilităţii a orice ingerinţă în activitatea sa. Personalul nu se 
subordonează decît legii şi  superiorilor săi  direcţi şi nimeni altul nu are 
dreptul să intervină în activitatea sa.  
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38. Centrul este abilitat să întreprindă acţiuni operaţionale şi de investigaţie 
conform legislaţiei, să efectueze acte ce ţin de ancheta penală, să controleze 
activitatea economică şi financiară a agenţilor economici, să realizeze 
expertize criminalistice. El poate de asemenea să blocheze tranzacţiile 
financiare suspecte. În aceste demersuri, el poate să ceară de la autorităţile 
publice, întreprinderi, organizaţii şi instituţii de Stat informaţiile şi 
documentele necesare investigaţiilor penale. 
 

39. Centrul are următoarele sarcini: a) prevenirea, anchetarea şi represiunea 
infracţiunilor fiscale, economice şi financiare; b) lupta contra corupţiei şi 
protecţionismul; c) lupta contra legalizării şi a spălărilor de fonduri 
obţinute ilicit. 
 

40. Centrul poate folosi mijloace speciale de investigaţie (a vedea para. 55). 
Conform legii, controlul activităţilor de anchetă realizate de către 
personalul Centrului aparţine  Procuraturii. 
 

b.4     Sistemul judiciar din Moldova şi organele judiciare abilitate de 
combaterea        corupţiei  

 

i)Sistemul judiciar din Moldova: principii, desemnări, destituiri, interdicţii, 

organizarea şi formarea judecătorilor şi procurorilor 

 
41. În virtutea Constituţiei sale din 29 iulie 1994, Moldova este un stat de drept 

şi democratic, forma de guvernămînt a căruia este republica, fondat pe 
divizarea şi colaborarea puterii legislative, executive şi judiciare, cea din 
urmă fiind alcătuită din judecători inamovibili ( articolul 116-1), cu 
exclusivitate supuşi legii ( articolul 114). 
 

42. Potrivit articolului 115 al Constituţiei Moldovei, justiţia moldovenească 
este administrată de Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel, cinci 
tribunale şi judecătorii de primă instanţă.21 Judecătorii sunt numiţi de către 
Preşedintele Republicii la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii 
(articolul 116-2). Ei sunt numiţi la început pentru o perioadă de probă de 
cinci ani, la sfîrşitul căreia ei sunt titulari pînă la vîrsta legală a pensiei. 
Preşedintele şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi de 
Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să 
aibă cel puţin 15 ani de experienţă profesională în calitate de judecător. 
Judecătorii nu sunt promovaţi şi destituiţi decît cu acordul lor (articolul 

                                                
21 Conform informaţiilor furnizate de autorităţile moldave după vizită această organizarea a fost valabilă pînă la 15 mai 
2003. Legea nr. 191-XV din 08.05.03 care a completat legea privind organizarea judiciară şi statul judecătorilor , 
reduce numărul gradelor de jurisdicţie la 3: Curtea Supremă de Justiţie, 5 Curţi de Apel şi cîte o judecătorie în fiece 
raion. 
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116-5). Funcţia de judecător este incompatibilă  cu orice  activitate  privată 
sau publică, cu excepţia   celei pedagogice sau ştiinţifice (art.116-7). 
 

43. Organizarea justiţiei este stipulată în legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995. 
Aceasta prevede interzicerea oricărei implicări în administraţia justiţiei. 
Orice presiune exercitată asupra judecătorilor pentru a-i împiedica să 
judece un caz  într-un mod aprofundat şi imparţial sau pentru a influenţa 
decizia judiciară este pedepsită cu sancţiuni penale sau administrative. 
Organizarea, finanţarea şi executarea deciziilor judiciare ale judecătoriilor 
de fond sunt controlate de către Ministerul Justiţiei. Este interzisă utilizarea 
acestui control pentru a influenţa judecătorii sau pentru a le limita 
independenţa. 
 

44. Conform legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 privind statutul judecătorilor, 
calitatea de magistrat este atribuită judecătorilor de toate gradele de 
jurisdicţie  şi judecătorilor asistenţi ai Curţii Supreme de Justiţie, 
membrilor Consiliului superior al Magistraturii. 
 

45. Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din unsprezece magistraţi 
desemnaţi pentru patru ani. Ministrul Justiţiei, preşedintele Curţii Supreme 
de Justiţie,  al Curţii de apel,  al  Judecătoriei  Economice şi Procurorul 
General sunt membri  din oficiu. Trei dintre aceşti membri sunt aleşi de 
către magistraţii Curţii Supreme , iar trei de către Parlament din cadrul 
corpului de  profesori22. Consiliul Superior al Magistraturii asigură 
desemnarea, mutarea, promovarea şi sancţionarea disciplinară a 
judecătorilor ( Articolul 123-1 al Constituţiei). 
 

46. Judecătorii şi procurorii nu urmează o formare iniţială. În Moldova, nu 
există Şcoală a Magistraturii. Un Centru de formare continuă pe lîngă 
Ministerul Justiţiei asigură organizarea seminarelor (trei-patru seminare pe 
an ce durează o săptămînă/10 zile) pentru a forma procurori în lupta contra 
corupţiei şi a crimelor economice. 
 

ii) Organizaţii şi instituţii ale puterii judiciare 

abilitate de combaterea corupţiei 

 
47. Judecătoriile de primă instanţă sunt competente pentru a judeca dosarele de 

corupţie pasivă, de complicitate la corupţie în calitate de mijlocitor şi de 
corupţie activă. Curtea de Apel judecă în primă instanţă infracţiunile de 

                                                
22 Legea nr. 902 – XV  a schimbat structura Consiliului superior a Magistraturii de la 11 la 12 membri. Ministrul 
Justiţiei, Procurorul General şi Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie fac parte din oficiu, doi judecători sunt aleşi de 
către Curtea Supremă de Justiţie, doi -  de către reuniunea plenară a judecătorilor a celor cinci Curţi de Apel, doi sunt 
aleşi de Asambleea Judecătorilor din  judecătoriile de fond, iar alţi trei de către Parlament aleşi printre profesori 
titulari. 
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corupţie comise de către judecători de nivel inferior şi procurorii de nivel 
echivalent.23 Curtea Supremă de Justiţie este competentă pentru 
infracţiunile  de corupţie comise de înalţi funcţionari de stat, judecătorii 
Curţii de Apel şi Curţii Supreme, procurorii de nivel echivalent  şi membrii 
Curţii de Conturi. 
 
 

48. Conform articolelor 124 şi 125 ale Constituţiei, Procuratura reprezintă 
interesul general şi protejează de facto ordinea publică, cît şi drepturile şi 
libertăţile cetăţeanului. Procuratura  conduce şi exercită acţiunea penală şi 
reprezintă acuzarea în instanţa de judecată  conform legii.  Ea cuprinde 
Procuratura Generală, procuraturi  teritoriale şi specializate. Procurorul 
General este numit pentru cinci ani de către Parlament la propunerea 
Preşedintelui acesteia. Procurorii inferiori din punct de vedere ierarhic sunt 
desemnaţi de către Procurorul General căruia ei sunt subordonaţi. 
 

49.  Legea nr. 902 – XII revăzută la 29 ianuarie 1992 ce vizează Procuratura24, 
defineşte principiile de organizare şi de activitate ale Procuraturii, structura 
procuraturilor din subordine, sarcinile, drepturile şi obligaţiile lor. Legea 
prevede că Procuratura este o instanţă autonomă în cadrul sistemului 
judiciar. Procurorii îşi desfăşoară activitatea în mod independent faţă de 
puterile publice fără a putea fi influenţaţi  din consideraţii de ordin local 
sau regional. Ei nu primesc indicaţii din partea Ministrului Justiţiei şi nu 
trebuie să răspundă în faţa lui de activităţile lor profesionale. 
 
 

50. Procurorul General conduce activitatea în ansamblu a procuraturilor. El dă 
în acest scop instrucţiuni şi indicaţii. El este în drept să anuleze actele 
emise de procurori şi deciziile luate contrar legii. Cu toate că nu sunt 
dispoziţii care reglementează într-un mod precis raporturile ierarhice între 
procurori, autorităţile moldave au informat EEG că şefii procuraturilor sunt 
regulat informaţi despre dosarele din procedură. Procurorii de nivel 
superior pot impune procurorilor inferiori decizii referitoare la hotărîrile 
care urmează a fi luate pe unele dosarele aparte. Procurorii inferiori, care 
nu sunt de acord cu deciziile şefului lor, le pot contesta în faţa unui 
procuror ierarhic superior sau a Procurorului General. Deciziile de clasare a 
dosarului pot fi atacate cu recurs de părţile interesate în procuratura 
superioară sau în judecată. 
 

                                                
23 Conform noului CPP infracţiunile de corupţie se judecă de judecătoriile de fond. Audierea are loc în prezenţa unui 
judecător sau în caz de infracţiune extrem de gravă sau de o mare importnţă socială de 3 judecători (art.30). 
24 Confrom informaţilor furnizate de autorităţile moldave la 14.03.03 Parlamentul a adoptat o nouă lege nr 118-XV 
despre Procuratură. Ea a intrat în vigoare la 18 aprilie 2003. 
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51. Procurorii şi anchetatorii Procuraturii25 nu pot aparţine unui partid politic 
nici altor organizaţii sau mişcări de natură politică. Funcţia de procuror este 
incompatibilă cu alte funcţii private sau publice, cu excepţia activităţilor 
ştiinţifice şi didactice.  
 

52. Procuratura este organizată  din trei niveluri: Procuratura Generală, 
procuraturile de circumscripţie ( în afara procuraturii municipiului 
Chişinău), procuraturile municipale şi de sector unde lucrează aproape 800 
de persoane. 
 

53. În noiembrie 1999, o Secţie anti-corupţie a fost creată în cadrul 
Procuraturii26 Ea  tratează  dosarele complexe de corupţie şi cele în privinţa 
procurorilor, judecătorilor, ofiţerilor superiori şi înalţi funcţionari. Ea 
supraveghează de asemenea legalitatea activităţii Centrului pentru 
Combatere a Crimelor Economice şi a Corupţiei.  Ea dispune de cinci 
Procurori şi de doi anchetatori. Conform informaţiilor culese în timpul 
vizitei, în 2001, 77 dosare de corupţie au fost instrumentate de această 
secţie. De asemenea, alte 18 cazuri au fost trimise în faţa instanţei în primul 
semestru al anului 2002. 
 

b.5 Mijloace speciale de anchetă în materie de corupţie 
 

54. Procedura penală a Moldovei se conformează principiului de legalitate a 
urmăririlor penale27 cu un anume număr de excepţii prevăzute de 
lege.28Supravegherea respectării legii în timpul anchetei este pusă în 
responsabilitatea Procurorului. În timpul anchetei preliminare, organele ce 
exercită o activitate operativă-de investigaţii pot să recurgă la metode de 

                                                
25 Conform noii legi nu mai există anchetatori în procuratură. 
26 Conform informaţiilor furnizate de autorităţile moldave după vizită, o Procuratură anticorupţie a înlocuit Secţia.  
Atribuţiile sale principale sunt.1) de a conduce ancheta în cazurile de corupţie investigate de ofiţerii de urmărire penală 
ai CCCEC, 2) de a ancheta cazurile de corupţie printre judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală, deputaţi, 
membri ai guvernului. 
27 . Cum a mai fost deja menţionat la nota nr. 20, patru organe sunt autorizate să ducă anchete în materie penală: poliţia, 
Serviciul de informaţie şi securitate, Departamentul Vamal şi Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi a 
Corupţiei. În cele 24 de ore ce urmează, ofiţerii acestor patru organizaţii trebuie să prezinte toate actele Procurorului. 
Acesta din urmă le va confirma sau nu şi va fixa un termen pentru investigaţii. 
 
28 Conform art. 275 Cod Procedură Penală « Circumstanţe care exclud urmărire penală » 

(1) Urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă este pornită nu poate fi efectuată şi urmează a fi încetată în 
cazurile în care:         1) nu există faptul infracţiunii;  2) fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune;                         
3) fapta nu întruneşte elementele  infracţiunii, cu excepţia cazurilor când infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană 
juridică;   4) a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia; 5) a intervenit decesul făptuitorului, cu excepţia 
cazurilor de reabilitare;   6) lipseşte plîngerea victimei  în cazurile în care urmărirea penală începe, conform articolului 
276, numai în baza plîngerii acesteia;    7) în privinţa unei persoane există o hotărîre judecătorească definitivă în 
legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri;      8) în 
privinţa unei persoane există o  hotărîre neanulată de neîncepere sau de încetare  a urmăririi penale  aceleiaşi acuzaţii;               
9) există alte circumstanţe prevăzute de lege care condiţionează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală                    
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anchetă clasice şi, dacă e cazul, la mijloace speciale29. Activităţile 
operative-de investigaţie sunt duse sub controlul procurorului. Codul de 
procedură penală nu permite de a lua în consideraţie denunţurile anonime 
pentru iniţierea unei acţiuni penale. Legea penală moldovenească nu 
permite nici într-un fel de a obţine colaborarea unui suspect sau a unui 
inculpat în schimbul libertăţii sale sau a unei uşurări de pedeapsă� , cu 
excepţia cazurilor cînd „persoana a semnalat cazurile de corupţie” 
(articolele 187 şi 188 din Cod Penal). 
 

55.  În ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie art. 6 al Legii nr. 45 – XIII din 
12 aprilie 1994  privind activitatea operativă-de investigaţii stipulează: 
„Măsurile operative-de investigaţii cum ar fi controlul expedierilor poştale, 
interceptarea conversaţiilor telefonice şi a altor conversaţii, culegerea 
informaţiilor prin alte mijloace de telecomunicaţie, marcarea  cu substanţe 
chimice şi alte substanţe speciale, implicarea de o manieră operaţională în 
organizaţiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile 
operaţionale şi a persoanelor ce colaborează confidenţial cu organele care 
exercită o activitate operativă-de investigaţii, sunt efectuate doar de 
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţie şi Securitate şi 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, în 
condiţiile prevăzute de lege şi doar dacă aceste măsuri sunt necesare pentru 
a asigura securitatea naţională, ordinea publică, prosperitatea economică, 
etc.”31 
 

56. Expertizele judiciare, frecvent necesare în cadrul investigaţiilor 
Procuraturii şi ale altor organe de urmărire  penală, au fost recent 
reglementate prin o nouă  lege.32 Astfel Institutul de cercetări ştiinţifice şi 

                                                
29 Potrivit art. 6 din Legea nr. 45 – XIII din 12 aprilie 1994 ce vizează „Activităţile operative-de investigaţii”, organele 
ce exercită o activitate operativă-de investigaţii au dreptul de: a chestiona cetăţenii; a colecta informaţii; a urmări în 
mod vizual; a urmări şi a se documenta cu ajutorul metodelor şi a mijloacelor tehnice moderne; a colecta materiale 
pentru examenul comparativ; a efectua achiziţii de control şi livrări controlate a mărfurilor şi a producţiei ce se află în 
circulaţie liberă sau în circulaţie limitată; a examina obiectele şi faptele; a identifica persoana; a examina locurile, 
clădirile, terenurile şi mijloacele de transport; a controla expedierile poştale; a examina corespondenţa condamnaţilor; 
a intercepta conversaţiile telefonice şi alte conversaţii; a culege informaţii prin alte mijloace de telecomunicaţie; a 
verifica persoana suspectată cu ajutorul „poligrafului”; a marca cu substanţe chimice şi alte substanţe specializate; a 
infiltra de o manieră operaţională în organizaţiile criminale colaboratori titulari ai subdiviziunilor operaţionale şi 
persoane ce colaborează confidenţial cu organele care exercită o activitate  operativă-de investigaţii; a controla 
transferul de bani sau de alte valori extorcate. 
30După informaţiile aduse de autorităţile moldoveneşti după vizită, legea penală permite de a încheia o tranzacţie sau a 
obţine colaborarea unui suspect sau a unui inculpat în schimbul reducerii pedepsei.  
31Conform informaţiilor furnizate de către autorităţile moldoveneşti după vizită şi în urma modificărilor legislative 
recente, măsurile speciale de anchetă precum interceptarea corespondenţei şi a conversaţiilor telefonice sunt permise 
doar în cazul când e vorba de crime deosebit de grave: potrivit art. 16 din noul Cod Penal acestea sunt infracţiunile 
pedepsite cu închisoarea pe un termen de mai mare de 15 ani. 
 
32 Legea nr. 197 – XV din 15 mai 2003 care completează dispoziţiile legii asupra expertizelor judiciare, permite 
Centului de Combatere a crimelor economice şi a Corupţiei să efectueze expertize criminalistice şi alte expertize în 
limita competenţelor sale. 
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de expertiză contabilă a fost creat în cadrul Ministerului Justiţiei. În timpul 
vizitei  EEG, funcţionarea sa era blocată căci bugetul nu era suficient şi 
experţii şi-au încetat activitatea. 
 

57. Legea nr. 1458 – XIII din 28 ianuarie 1998 cu privire la protecţia victimei, 
a martorilor şi a altor părţi în procesul penal, defineşte persoanele ce pot fi 
acoperite  prin dispoziţiile ei, condiţiile de  obţinere a protecţiei, măsurile 
de protecţie şi organele abilitate în acest domeniu. Această lege asigură 
protecţia de Stat persoanelor care au participat la detecţia, la prevenirea, la 
cercetarea şi la descoperirea crimelor. Persoanele vizate prin această lege 
sunt victimele şi reprezentanţii lor legali, martorii, inculpaţii, indivizii 
bănuiţi de a fi comis o infracţiune, condamnaţii, părinţii şi rudele 
persoanelor menţionate. 
 

58. Măsurile de protecţie sunt luate la decizia judecătorului sau a procurorului. 
Ele se repartizează în două categorii: măsuri ordinare şi extraordinare. 
Acestea din urmă sunt de natură complexă (schimbarea postului de serviciu 
sau de studii, a domiciliului, a identităţii). Măsurile ordinare aplicabile sunt 
supravegherea personală,  a imobilului sau a bunurilor, mijloace speciale 
de protecţie individuală, de comunicaţie şi informaţie,  plasare temporară în 
locuri sigure. Legea nu autorizează mărturiile anonime, dar ea prevede 
desfăşurarea audienţei cu uşile închise dacă este necesar.�  Serviciile MAI 
dispun, din 1999 de o unitate specializată abilitată de a asigura activităţile 
de protecţie a persoanelor şi a bunurilor.  Centrul de combatere a crimelor 
economice şi a corupţiei, precum şi S.I.S. au creat de asemenea 
subdiviziuni specializate în această privinţă. 

 
b6. Alte organe şi instituţii 

 
59. În Moldova există alte autorităţi care nu sunt implicate în mod direct în 

lupta contra corupţiei, dar joacă un rol important în materie de prevenire şi 
de detecţie a cazurilor de corupţie. În acest caz este necesar de a face 
referinţă la  avocaţii parlamentari, Curtea de Conturi,  Departamentul 
Vamal, Agenţia Naţională de Achiziţii Publice şi Inspectoratul Fiscal. 

 
               i)Avocaţii parlamentari(ombudsmen) 

60. Activitatea  ombudesmenului este stipulată în legea nr. 1349 – XIII din 17 
octombrie 1997 (în care ei sunt numiţi avocaţi parlamentari). Ei asigură 
respectarea drepturilor şi a libertăţilor omului de către autorităţile publice 
centrale şi locale, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile publice. 

                                                
�  Potrivit art. 110 din noul Cod de procedură penală au fost stabilite mijloace speciale de audiere şi de protejare a 
martorilor. De exemplu, instanţa de judecată  poate să admită ca un martor să fie audiat prin intermediul mijloacelor 
tehnice precum teleconferinţa, fără a fi prezent la audiere. Doar judecătorul de instrucţie cunoaşte identitatea 
martorului. 
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Parlamentul desemnează trei avocaţi parlamentari pentru o perioadă de 
cinci ani. Cei trei avocaţi parlamentari şi personalul auxiliar formează o 
instituţie independentă care  este Centrul Pentru Drepturile Omului. 
Sarcina prioritară a centrului este: examinarea cererilor cetăţenilor a căror 
drepturi şi interese legitime au fost încălcate. Pentru anul 2001, la centru au 
parvenit 3200 de cereri dintre care 2000 în scris şi 1200 verbale. În 1999, 
ultima actualizare a site-ului pe INTERNET, statisticile centrului arătau că 
accesul liber la informaţie, securitatea personală, accesul liber la justiţie, 
demnitatea personală, dreptul la muncă, garanţiile sociale, etc. au constituit 
deseori obiectul cererilor. 
 

                 ii)Curtea de Conturi 

 
61. Curtea de Conturi este un organ colegial compus din şapte membri, 

desemnaţi de Parlament, care decid prin majoritate. Ea depinde de 
Parlament în competenţa căruia intră aprobarea personalului pentru Curte. 
În prezent Curtea numără 68 de controlori, dar în curând ea ar trebui să-şi 
mărească efectivele sale în mod substanţial. Curtea exercită controlul 
asupra utilizării finanţelor publice, precum şi asupra modului în care este 
gestionat patrimoniul public. Legea prevede mecanismele de control al 
finanţelor publice şi de prevenire,  de reparare a pagubelor cauzate de o 
administrare frauduloasă. Deciziile Curţii de Conturi sunt transmise 
administratorilor de credite, şefilor organelor supuse controlului pentru ca 
aceştia să ia măsuri în scopul reparării greşelilor constatate şi a 
prejudiciului. În cazul în care controlorii consideră că există elemente 
constitutive ale unei infracţiuni, dosarul este transmis  Procuraturii. Curtea 
transmite de asemenea aceste dosare CCCEC34. 
 

62. Neregularităţile cel mai des constatate de Curte sunt abuzul de putere, 
depăşirea atribuţiilor, falsul în acte, utilizarea contrar destinaţiei a 
creditelor investiţionale, evaziunea fiscală. Deseori este vorba de deturnări 
la scară largă. Curtea de Conturi participă la sistemul stipulat în articolul 5 
al Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, a cărei misiune 
este de a lupta cu corupţia şi nepotismul. Un proiect de colaborare de 
comun acord între Curtea de Conturi şi subdiviziunile specializate ale 
Centrului de combatere a crimelor economice şi a corupţiei, a Serviciului 
de Informaţie şi Securitate şi a Procuraturii este pe cale de finisare35.  
 

63. În calitate de organ de control, Curtea are sarcina legală de a prezenta 
organelor de poliţie sau Procuraturii informaţiile care cuprind indicii unei 
infracţiuni. Procuratura informează Curtea de Conturi despre deciziile luate 

                                                
34 Conform schimbărilor legislative intervenite după vizită Curtea este obligată de a transmite CCCEC orice constatare 
de încălcare a Legii. 
35 Ca urmare a adoptării noilor coduri autorităţile nu au considerat oportun de a finaliza acest acord 
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în fiecare caz. În 2001, Procuraturii i-au fost transmise 44 de dosare; au 
fost deschise 27 de anchete şi au fost pronunţate 9 condamnări, dintre care 
unele la privaţiune de libertate. În cadrul vizitei  EEG i s-a semnalat că 80 
la sută din cazurile examinate de Secţia Procuraturii Generale abilitată cu 
investigaţiile economice şi financiare, au fost semnalate de Curtea de 
Conturi şi că urmărirea penală a fost exercitată în 60 la sută din cazurile 
raportate. 
 

64. În general, toate deciziile Curţii de Conturi sunt publicate în „Monitorul 
Oficial”. În fiecare an, Curtea de Conturi  prezintă un raport asupra 
utilizării finanţelor publice care este transmis Parlamentului. În 2002, 
Parlamentul a decis să discute acest raport în şedinţă plenară şi a purces la 
audieri publice ale responsabililor din ministerele menţionate. 
 

              iii)Administraţia vamală 

 
65. Administraţia Vamală este un sistem unic constituit din Departamentul 

vamal (organ central) şi 15 birouri vamale  care coordonează activitatea 
posturilor vamale, care sunt în număr de 16 dintre care 8 în Transnistria, 
care nu sunt sub controlul Departamentului vamal. Ea numără 1500 agenţi 
vamali, dintre care 110 în sediul central din mun. Chişinău.  
 

66. Această administraţie exercită două funcţii principale: perceperea taxelor 
vamale şi  combaterea contrabandei şi a infracţiunilor vamale. Cea de a 
doua funcţie este asigurată de către secţia specială de combaterea a 
contrabandei, alcătuită din patru persoane şi Secţia de anchetă penală. În 
2001, au fost intentate 90 de dosare penale. Pentru primul semestru din 
2002, au fost deschise 38 de dosare, dintre care 19 au fost transmise la  
judecată. EEG-ul a fost informat că un dosar fusese recent deschis pentru 
contrabandă contra a două persoane, în care şase vameşi erau implicaţi 
pentru o sumă de 749.000 lei (aproximativ 46900 euro). 
 

67. Practicile nelegale cele mai frecvente printre vameşi, care au fost 
menţionate EEG, au drept obiect neînregistrarea la trecerea frontierei sau 
înregistrarea unor cantităţi mici de mărfuri în schimbul unor beneficii sau 
bani. Deşi salariile sunt foarte mici, funcţia agentului vamal este foarte 
căutată  din motivul de repartizare geografică a birourilor. La posturile de 
la frontieră salariile sunt totuşi mai mari. În opinia persoanelor întâlnite de 
către EEG salariile mici constituie o piedică în lupta contra corupţiei: a 
duce o politică de prevenire a corupţiei fără a mări salariile ce permite un  
nivel de viaţă decent, duce la eşec. Agenţii vamali nu urmează   o pregătire 
specializată; ei sunt formaţi la faţă locului şi pregătirea lor juridica în 
domeniul legislaţiei aplicabile nu este suficientă. Din motive financiare 
(anume costul apartamentului pus la dispoziţia  agentului), rotaţia regulată 
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a agenţilor este puţin practicată, chiar în caz de bănuieli serioase în privinţa 
unui agent. Denunţarea infracţiunilor de care un agent este la curent este 
obligatorie. În cazul când au fost aduse dovezi contra unui agent acesta este  
concediat. 
 

68. În 2001, a fost întreprinsă o reformă a serviciului de control intern creată în 
1997. Direcţia operaţională creată, în urma acestei reforme numără 3 
persoane. Din informaţiile procuraturii în 2001 au fost pornite 9 dosare de 
corupţie dintre care 8 au fost clasate. În 2002 au fost pornite 4 dosare, care 
se anchetează încă. Conform autorităţilor vamale întâlnite lipsa  resurselor 
umane atribuite acestei Direcţii nu permite de a face controale mai 
profunde. 
 

             iv)Agenţia Naţională de Achiziţii Publice 

 
69. Legea nr. 1166 – XIII din 31 decembrie 1997 asupra achiziţionării de 

mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Statului, a creat Agenţia 
Naţională pentru Achiziţii Publice. Agenţia e subordonată Ministerului 
Economiei şi numără 10 persoane repartizate în cadrul Direcţiei Juridice şi 
a Direcţii de Achiziţii. Legea numită are drept scop de a garanta 
transparenţa licitaţiilor şi ofertelor, de a asigura o examinare echitabilă a 
acestora conform principiilor internaţionale şi europene stabilite în materie 
de pieţe publice. Agenţia organizează seminare pentru a sensibiliza agenţii 
publici la reglementarea tehnică a pieţelor publice. 
 

70. Agenţia este abilitată de redactarea caietelor de sarcini şi adjudecări la 
licitaţii. Ea editează un buletin săptămânal a achiziţiilor publice care 
cuprinde anunţurile licitaţiilor. Furnizorii cumpără documentele şi-şi 
prezintă ofertele iar apoi o comisie   examinează  ofertele, le deschide şi le 
dă publicităţii. Toate documentele sunt transmise pentru evaluare la un 
grup de lucru alcătuit de la cinci la 15 reprezentanţi ai Ministerului, care 
alege o ofertă în baza exigenţilor caietului de sarcini, respectând legalitatea 
şi îşi motivează decizia. O dată pe lună, rezultatele licitaţiilor sunt publicate 
în Buletin. Întreprinderile sunt  obligate de a depune 15% din preţ ca 
garanţie. În caz de executare greşită a contractului arvunele sunt păstrate. 
 

71. Ministerul de Finanţe nu execută contractele neaprobate de către Agenţie. 
Aceasta refuză cu regularitate încheierea de contracte, iar deciziile sale sunt 
frecvent atacate în  Judecătoria Economică. Orice persoană ce are o ofertă 
poate contesta deciziile Agenţiei. Decizia este atunci suspendată şi dosarul 
este trimis grupului de evaluare a ministerului beneficiar. Dacă nici o 
soluţie nu a putut fi găsită pe cale amiabilă şi decizia negativă este 
confirmată acea persoană are dreptul de a-i  acţiona în judecată. 
Principalele motive de refuz sunt nerespectarea principiului celui mai mic 
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preţ şi  necorespunderea ofertei în raport cu caietul de sarcini. În caz de 
recurs după semnarea contractului, anularea acestuia poate fi cerută şi 
cheltuielile pot fi recuperate. Legea prevede obligaţiunea de a declara orice 
conflict de interes. În caz de suspiciuni, Agenţia sesizează organele de 
drept. 
 

72. În patru ani de activitate la nivel de aplicare a legii au apărut numeroase 
dificultăţi ce necesită adaptări  ale legislaţiei. Era preconizat, în momentul 
vizitei să se ridice plafoanele care nu erau suficiente (de exemplu, plafonul 
la care este utilizată metoda licitaţiilor publice, ar trece de la 45000 lei la 
100 000 lei) şi să sancţioneze furnizorii care nu-şi îndeplinesc obligaţiile 
prin interzicerea de a participa din nou la licitaţii (lista neagră). 

 
                           v)Inspectoratul Fiscal 

 
73. Conform Codului Fiscal, titlul V intitulat „Administraţia fiscală”, 

autoritatea fiscală este exercitată de către Inspectoratul principal de Stat pe 
lângă Ministerul de Finanţe şi Inspectoratele teritoriale care-i sunt 
subordonate.36 Inspectoratul Fiscal are   2500 agenţi dintre care 600 sunt 
afectaţi controlului fiscal. În privinţa persoanelor fizice, Inspectoratul 
Fiscal purcede la controlul tuturor declaraţiilor anuale de venit. Titlul V al 
Codului Fiscal, intrat în vigoare în iulie 2002, îi permite să efectueze vizite 
şi să ceară justificarea cheltuielilor. Cât despre întreprinderi, Inspectoratul 
Fiscal dispune de un plan de acţiune. Agentul economic controlat este 
avertizat cu câteva zile înaintea vizitei. Controlorul trebuie să-i prezinte 
autorizaţia de control, care trebuie să menţioneze obiectivul acestuia. 
Durata unui control nu poate depăşi 30 de zile şi nu poate fi exercitat în 
aceeaşi întreprindere mai des decât o dată pe an. Un control va putea totuşi 
să fie realizat pe parcursul aceluiaşi an în caz de existenţă a unor elemente 
concrete de infracţiune sau la cererea autorităţilor judiciare.  
 

74. Inspectoratul Fiscal dispune de un program de preselecţie în baza riscurilor 
de evaziune fiscală. Ţinând cont de numărul funcţionarilor antrenaţi în 
aceste controale aceeaşi întreprindere nu este controlată decît aproximativ o 
dată la 10 ani. În mai mult de 60 la sută din  controalele realizate, au fost 
constatate evaziuni fiscale în sumă de 120 mln. lei. Această cifră, este 
considerată foarte ridicată, în raport cu numărul mic al întreprinderilor 
controlate. În 2001 Inspectoratul Fiscal a transmis 35 de dosare organelor 
Procuraturii şi opt condamnări au fost pronunţate. Majoritatea cazurilor 
raportate erau legate de evaziuni fiscale. Nici unul din aceste dosare nu se 
referea la acte de corupţie. 
 

                                                
36 Conform legii nr. 197 – XV din 15 mai 2003 care a modificat Legea cu privire la CCCEC, acesta dispune 
de drepturi de autoritate fiscală, inclusiv de percepere forţată a taxelor fiscale. 
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75. Direcţia de Control al Agenţilor Fiscali, compusă din patru persoane în 
momentul vizitei purcedea la controlul intern a 2500 agenţi ai 
Inspectoratului Fiscal. EEG-ul a fost informat că numeroase revocări au 
fost aplicate. Totuşi, datele cifrate n-au putut fi furnizate EEG-ului în ceea 
ce priveşte numărul de anchete de serviciu deschise, de sancţiuni 
disciplinare pronunţate, de urmăriri penale angajate şi în ceea ce priveşte 
natura infracţiunilor constatate. Cât despre măsurile de prevenire aplicate 
în cadrul inspecţiei fiscale, a fost indicat EEG-ului că controlul 
întreprinderilor se efectuează în echipă de două persoane, acelaşi inspector 
nu controlează aceiaşi întreprindere de două ori la rând. Au fost dezvoltate 
iniţiative pentru a facilita accesul la informaţie a publicului. Nu există o 
pregătire iniţială specială pentru agenţii de la fisc. În majoritatea cazurilor 
aceşti agenţi au studii economice şi odată angajaţi ei îşi perfecţionează 
calificarea o dată pe an timp de 1-2 săptămîni în cadrul Centrului 
specializat al Ministerului Finanţelor. Aici sunt predate prelegeri privind 
jurisprudenţa, problemele specifice ale inspecţiei fiscale, etica profesională. 
Interogate asupra rolului Inspectoratului Fiscal în lupta contra corupţiei, 
persoanele reunite în cadrul vizitei au declarat că administraţia fiscală nu 
este implicată în această luptă. În cazul cînd inspectorii fiscali descoperă 
elemente suspecte de corupţie ei sunt obligaţi să informeze organele de 
drept. 
 

            c. Imunităţi în materie de anchetă, urmărire şi represiune a corupţiei 
 

76. Conform art. 81 a Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova, 
beneficiază de iresponsabilitate pentru opiniile exprimate în exercitarea 
mandatului său şi de imunitate de procedură (inviolabilitate). Doar 
Parlamentul poate decide punerea sub acuzare a Preşedintelui prin votul a 
cel puţin  2/3 din numărul deputaţilor aleşi, în cazul cînd el comite o 
infracţiune. Curtea Supremă de Justiţie este cea competentă pentru a-l 
judeca. Şeful Statului este demis în mod legal în ziua pronunţării sentinţei 
definitive. 
 

77. Imunitatea membrilor Parlamentului moldovenesc este stipulată în legea nr. 
39 – XIII din 7 aprilie 1994, capitolul 2 intitulat „Imunitatea 
Parlamentară”. Deputaţii nu poartă răspundere pentru opiniile exprimate în 
exercitarea mandatului lor. Ei nu pot fi arestaţi, percheziţionaţi sau daţi în 
judecată fără permisiunea Parlamentului, decât doar în caz de infracţiune 
flagrantă (art. 70). Cererea pentru ridicarea imunităţii unui deputat bănuit 
de o infracţiune pentru a-l pune în detenţie provizorie, este adresată 
Preşedintelui Parlamentului de către Procurorul General. Acesta o face 
publică în cadrul sesiunii plenare, cel târziu în următoarele 7 zile şi o 
transmite spre examinare comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi. 
Membrii acestei comisii parlamentare examinează fondul cererii şi în 
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termen de 15 zile iau o decizie prin vot secret. Nici un criteriu relativ la 
ridicarea imunităţii n-a fost definit de către comisie. Raportul Comisiei este 
prezentat la sesiunea plenară a Parlamentului care de asemenea ia o decizie 
prin vot secret. Deocamdată patru cereri de ridicare a imunităţii au fost 
adresate Parlamentului de către Procurorul General. Nici una dintre ele nu 
se referea la cazuri de corupţie. Două au fost acceptate. 
 

78. Procurorii şi anchetatorii beneficiază de imunitate de procedură.37 Ei nu pot 
fi urmăriţi penal decît de Procurorul General38 care îţi dă acordul în ce 
priveşte percheziţiile, interceptările telefonice, ale corespondenţei, 
obiectelor şi documentelor. Ei sunt judecaţi de Curtea de Apel, cu excepţia 
cazului când  au funcţii echivalente cu judecătorii Curţii de Apel şi de 
Curtea Supremă de Justiţie, când cauza este de competenţa C.S.J. EEG - ul 
a fost informat că pe parcursul ultimilor ani trei procurori au fost judecaţi: 
doi procurori au fost condamnaţi dintre care unul la 10 ani de închisoare. 
 

79. Art. 19 din Legea privind statutul judecătorului stipulează că urmărirea 
penală nu poate fi exercitată contra unui judecător decât de Procurorul 
General şi prin acordul Consiliului Superior a Magistraturii şi a 
Preşedintelui Republicii sau a Parlamentului. În acest ultim caz e vorba de 
judecătorii Curţii Supreme de Justiţie. Un judecător nu poate fi reţinut, 
adus cu forţa, arestat sau dat în judecată fără acordul consiliului sus citat 
sau a Preşedintelui sau Parlamentului. Judecătorii care au comis o 
infracţiune sunt judecaţi de către Curtea de Apel  cu excepţia cazului, cînd 
ei îşi desfăşoară activitatea într-o Curte de Apel sau la Curtea Supremă, în 
care caz ei sunt judecaţi de Curtea Supremă de Justiţie. EEG-ul a fost 
informat că până în prezent Consiliul Superior al Magistraturii nu a refuzat 
nici o dată de a ridica imunitatea judecătorilor bănuiţi de comiterea unei  
infracţiuni. Ar fi fost până la moment trei cazuri de judecători condamnaţi 
pentru acte de corupţie, dintre care unul este preşedinte de judecătorie. În 
2001 au fost pornite 2 dosare penale de corupţie împotriva judecătorilor, 
unul a fost condamnat, altul - achitat. În 2002, două dosare au fost deschise 
contra judecătorilor pentru mită; ele au fost clasate. O propunere privind  
modificarea art. 19 din Legea privind statutul judecătorului a fost respinsă. 
Echipei de evaluare i s-a indicat că imunitatea judecătorilor constituie o 
protecţie indispensabilă bunei executări a obligaţiilor lor din cauza 
tentativelor de destabilizare a cărui obiect ei sunt (acuzaţii false, punerea la 
îndoială a  integrităţii lor etc.), mai ales cînd ei examinează dosare 
sensibile. 
 

                                                
37 Legea nr. 118-XV a suprimat imunitatea procurorilor. În ce priveşte anchetatorii vezi nota 25. 
38 Noua lege despre procuratură stipulează, că ancheta penală în privinţa unui procuror poate fi pornită de ofiţerii de 
poliţie fără acordul Procurorului General. 
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80. Art. 30 al Legii Curţii de Conturi stipulează că membrii săi pot să fie 
urmăriţi la cererea  Procurorului General, cu acordul Parlamentului39, ei nu 
beneficiază de nici un privilegiu de jurisdicţie. Curtea Supremă de Justiţie 
judecă în prima instanţă infracţiunile de corupţie comise de membrii Curţii 
de Conturi.               

 
                         III. ANALIZĂ 

 
           a.Politica generală în materie penală 

 
81. Din momentul trecerii la economia de piaţă, Moldova s-a confruntat cu un 

număr anume de grave dificultăţi de ordin economic şi social, printre care e 
cazul să menţionăm şi o puternică evaziune fiscală precum dezvoltarea 
unei economii paralele şi de traficuri criminale. Corupţia este percepută 
drept un fenomen foarte preocupant care afectează numeroase servicii 
publice şi pune în pericol funcţionarea Statului şi a democraţiei. Sectoarele 
în general menţionate ca cele mai afectate sunt  judecătoria, poliţia, vămile, 
inspectoratul fiscal şi pieţele publice. În mod general, populaţia este  
neîncrezătoare în autorităţile publice şi colaborează puţin cu acestea la 
denunţarea - detectarea cazurilor de corupţie. Conform evaluărilor de 
percepţie efectuate de către Transparency-International, Moldova aparţine 
grupului de ţări cele mai afectate de corupţie. În 2002 ea ocupa locul  93 
din cele 102 state. După o cercetare realizată în anul 2000 de către secţia 
moldavă a Transparency-International, corupţia constituie a doua 
preocupare a populaţiei după sărăcie. Aceasta şi salariile  joase din ţară au 
fost deseori menţionate  în timpul vizitei ca fiind o cauză majoră a 
corupţiei. 
 

82.  Infracţiunile de corupţie reprezintă 7 la sută din toate infracţiunile 
investigate şi transmise în judecată. Conform autorităţilor moldoveneşti, 
statisticile totuşi nu sunt revelatoare   privind amploarea corupţiei în ţară. 
Experţilor li s-a semnalat că funcţiile exercitate de către persoanele 
urmărite pe cale judiciară pentru acţiuni coruptibile au fost variate: 
judecători, procurori, ofiţeri de poliţie, primari, adjuncţi de primari, vameşi, 
şefi de întreprinderi. 
 

83. În fine, dacă conform autorităţilor moldave nici un element concret nu 
permite a  se pronunţa asupra existenţei unei legături între corupţie şi crimă 
organizată, atunci existenţa acesteia a fost  afirmată EEG în timpul vizitei 
de către reprezentanţii mas - media şi a societăţii civile, care au declarat cu 
fermitate că legăturile între corupţia agenţilor publici ( inclusiv la nivel 
politic) şi mediul crimei organizate sunt evidente. Ei sunt convinşi, că 
adeseori, traficurile criminale, contrabanda  şi  alte activităţi ilegale care se 

                                                
39 Conform legii din 23 mai 2003 acordul Parlamentului nu e necesar 
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desfăşoară în mod  regulat  şi deschis în ţară nu puteau să aibă loc fără 
consimţământul, chiar participarea mai mult sau mai puţin directă, a celor 
ce au misiunea de a o combate. 
 

84. În faţă acestei situaţii  deosebit de  grave, nu există nici un studiu oficial ce 
ar permite obţinerea unei informaţii mai precise în ceea ce priveşte 
amploarea corupţiei în Moldova, a formelor sale, a domeniilor de preferinţă 
sau a cauzelor. EEG-ul este de părerea că informaţiile  culese în baza 
acestor cercetări ar permite de a elabora un plan de luptă împotriva 
corupţiei mai potrivit şi prin urmare mai eficace. Aceasta este cu atât mai 
prioritar cu cât corupţia afectează în principal instituţiile statului, cum ar fi   
poliţia sau justiţia şi este, în general, considerată drept unul din obstacolele 
majore în dezvoltarea economică, socială a ţării. În acest caz EEG 
recomandă să se realizeze studii necesare în scopul de a obţine o 
informaţie mai precisă despre  nivelul extinderii corupţiei şi 
caracteristicile sale în perspectiva de a  direcţiona mai bine iniţiativele 
şi planurile de combatere a acestui  fenomen. 
 

85. Cât despre Programul de Stat în ce priveşte lupta contra criminalităţii, 
corupţiei şi  protecţionismului  pentru anii 1999-2002, puţine informaţii au 
putut fi culese  de EEG,  referitor la elaborarea sa, urmarea şi rezultatele 
sale. Dacă persoanele întâlnite  pe parcursul vizitei cunoşteau  existenţa 
chiar  direcţiile generale, din contra ele au fost deseori incapabile de a  
furniza  detalii relativ la acesta, chiar dacă erau în serviciul  public. Din 
acel moment EEG a putut constata  lipsa de publicitate  referitoare la acest 
program atât  în cadrul serviciilor publice implicate în  lupta contra 
corupţiei, cât şi la nivel de mas –media sau al societăţii. Aşadar o luptă 
efectivă   contra practicilor de  corupţie  nu poate fi concepută fără   o 
strînsă colaborare cu  agenţii publici şi chiar cooptarea populaţiei la  
acţiunile  autorităţilor publice, informând-o   în mod transparent şi regulat 
despre măsurile adoptate de ei, realizările şi rezultatele lor. O astfel de 
publicitate ar permite, pe de o parte, de a lupta împotriva sentimentului de 
impunitate a corupătorilor şi a corupţilor, amintind despre sancţiunile  ce le 
riscă şi demonstrând eficacitatea anchetelor examinate şi, pe de altă parte, 
de a dezvolta încrederea populaţiei în acţiunile conducătorilor săi, a 
organelor sale  poliţieneşti şi judiciare. Din acest punct de vedere, EEG-ul 
a luat notă cu satisfacţie de eforturile desfăşurate de către responsabilii 
Centrului  de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei în scopul  
informării populaţiei despre recenta sa  creare şi de a o sensibiliza asupra 
activităţilor sale. În opinia reprezentanţilor mas-media  şi ai societăţii civile 
întîlnite pe parcursul vizitei, dacă iniţial la momentul creării CCCEC era 
obiectul  unor vii critici,  el pare să câştige în prezent în mod progresiv 
încrederea populaţiei şi să suscite speranţa  unei combateri  a corupţiei duse 
cu mai multă independenţă. EEG-ul recomandă  ca autorităţile moldave 
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competente să asocieze în acţiunile de luptă împotriva corupţiei: - 
funcţionarii şi agenţii publici, introducând măsuri pentru a facilita 
recunoaşterea la nivelul lor şi de a  semnala bănuielile despre corupţie; 
- populaţia, informând-o în mod regulat în special prin intermediul  
mas –media, despre programele naţionale, despre activităţile 
Guvernului la punerea lor în aplicare şi rezultatelor lor, cît şi despre 
deciziile judiciare. 
 

86. În  afară de aceasta EEG-ul constată că informarea  regulată  despre 
acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în domeniul luptei contra  
corupţiei  trebuie să se desfăşoare  în paralel cu  sensibilizarea cetăţenilor la 
pericolul corupţiei, la sancţiunile aplicabile şi aplicate,  la importanţa 
colaborării lor cu organele abilitate să  combată acest tip de infracţiune. 
Prin urmare EEG recomandă  ca publicul să fie  în mod regulat 
sensibilizat  asupra pericolelor corupţiei şi informat  despre mijloacele 
disponibile pentru denunţarea faptelor de corupţie de care  au 
cunoştinţă. 
 

87. Trei organe, compuse în mare parte din reprezentanţii aceloraşi autorităţi 
publice  au obligaţia de coordonare  a luptei împotriva corupţiei; este vorba 
de Comisia parlamentară pentru securitatea statului  şi ordinii publice, 
Consiliul coordonator pentru problemele luptei împotriva corupţiei şi în 
fine Grupul de lucru naţional anticorupţie. EEG-ul a fost informat că 
Comisia parlamentară sus-citată se ocupă de aspectele luptei contra 
corupţiei  legate de securitatea de stat, Consiliul coordonator  fiind mai 
curînd abilitat de aspectele structurale ale luptei contra corupţiei şi că 
Grupul de lucru naţional se întruneşte rar. Nici o informaţie n-a putut să fie 
culeasă în ceea ce priveşte coordonarea între aceste trei organe. În cele din 
urmă, i s-a declarat  EEG ca acest sistem de coordonare la cele 3 nivele e 
excesiv  şi  neproductiv. În consecinţă EEG-ul recomandă autorităţilor 
moldave de a raţionaliza activitatea organelor de coordonare a luptei 
contra corupţiei, delimitând responsabilităţile lor, definind priorităţile 
şi sarcinile respective pentru a    asigura o cooperare mai eficace.                                                                                       
 

b. Măsurile preventive generale 
 

88. Anumite iniţiative au fost desfăşurate  în domeniul prevenirii  corupţiei de 
către autorităţile publice, cum ar fi consolidarea  proceduri de selectare a 
personalului Centrului de Combatere a Crimei Economice şi a Corupţiei, 
sau a elaborării codurilor de conduită (deontologice) aplicabile 
judecătorilor şi procurorilor. Totuşi, lipsa unui cod de conduită aplicabil   
tuturor agenţilor publici poate fi doar regretată.  Definind datoriile şi 
obligaţiile agenţilor publici, un astfel de cod ar permite acestora să 
identifice intr-un mod mai clar comportamentele contrare  eticii, cu 
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condiţia că acest cod să fie adus la cunoştinţa lor în mod regulat. În plus,   
el ar putea contribui  a-i face mai responsabili,  amintindu-le  datoriile  lor 
din cadrul serviciului public şi în ceea ce priveşte populaţia. EEG 
recomandă de a adopta un cod de conduită pentru agenţii publici şi de 
a asigura difuzarea lui  regulată  în cadrul  autorităţilor publice şi a 
populaţiei. 
 

c) Cadrul legislativ 
 

89. Cu toate că  incriminarea coordonată a corupţiei naţionale şi internaţionale 
(principiul director 2) nu constituie  obiectul acestei evaluări, EEG  a 
analizat  totuşi  definirea delictelor de corupţie în termenii legislaţiei 
moldave, în măsura în care ea este în mod direct legată de cîmpul de 
aplicare a normelor  dictate de către principiile directorii 3,6 şi 7. Cadrul 
juridic elaborat pentru a combate corupţia decurge din  modificările unor 
acte legislative în vigoare şi de adoptarea noilor texte. Astfel Codul Penal 
şi Codul de procedură penală au fost elaborate într-un context social, 
politic şi economic total diferit. Pentru a ţine cont de noile realităţi, 
legislaţia au fost reformată  şi  noile coduri au fost redactate (Codul Penal 
şi Codul de Procedură Penală, în special). Acest efort de reformare a 
permis între altele de a defini mai bine comportamentele delictuoase  în 
domeniul  corupţiei, de a lărgi cercul de subiecţi responsabili de această 
infracţiune şi de a simplifica procedura de anchetă preliminară.  
 
 

90. Cu toate că legislatorul moldav consideră oportun de a impune agenţii 
publici, cu riscul de a fi destituiţi, să declare bunurile şi a veniturile lor,  
precum  prevede Legea nr. 443-XIII din 4 mai 1995 a  serviciului public, 
apoi Legea nr.  900 din 27 iunie 1997  privind  combaterea corupţiei şi 
protecţionismului, EEG a fost informat că aceste legi nu au fost niciodată 
aplicate. În condiţia de a fi supus unui control efectiv, acest tip de 
declaraţie totuşi putea constitui o unealtă utilă de prevenire şi detectare a 
practicilor de  corupţie într-o ţară  în care îmbogăţirea rapidă şi importantă 
a funcţionarilor publici, ce nu beneficiază totuşi de salarii mari, este  
constatată permanent. Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 în ceea ce 
priveşte declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de 
stat,  judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici si unor persoane cu 
funcţie de conducere, a extins în mod explicit această obligaţie asupra 
conducătorilor de stat şi ai organelor de drept, şi a prevăzut crearea 
comisiilor de control. La momentul  vizitei, numeroase modalităţi totuşi  
trebuiau  încă definite, în special la nivelul de publicare a declaraţiilor sau a 
funcţionării comisiilor,  ceea ce provoacă temeri EEG despre amînarea  
punerii în aplicare a acestei legi, a cărei intrare în vigoare a fost fixată 
pentru 1 ianuarie 2003. În astfel de circumstanţe, EEG estimează că este 
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necesar ca la acest moment Guvernul moldav să manifestă o voinţă politică 
fermă punând în aplicare  legea din 19 iulie 2002 şi de a supraveghea  în 
deosebi instituirea unor mecanisme eficace de control al declaraţiilor. EEG 
recomandă de acţiona în mod rapid la aplicarea legii nr. 1264 –XV din 
19 iulie 2002 privitor la declararea şi controlul veniturilor  şi  al 
proprietăţii demnitarilor de stat,  judecătorilor,  procurorilor,  
funcţionarilor publici şi  unor persoane cu funcţie de conducere şi de a 
asigura controlul efectiv al declaraţiilor. 
 

d)Organe şi instituţii abilitate cu lupta contra corupţiei.  
 

91. Autonomia anchetatorilor  în exercitarea funcţiilor de investigare este a 
garantată de către lege şi aplicarea acesteia a fost reafirmată  EEG de către 
reprezentanţii fiecăruia dintre serviciile la care se referă. În mod deosebit  
procuratura  este definită ca un organ autonom în cadrul autorităţii judiciare 
şi procurorul exercită mandatul său independent de autorităţile publice şi 
anume faţă de Ministrul Justiţiei. Lucrul procurorilor se desfăşoară în aşa 
mod că procurorul ierarhic superioare este la curent cu dosarele aflate în 
procedura procuraturii, pe care o conduce. S-a menţionat  EEG că nu au 
fost    cazuri de investigări  clasate   sub vreo oarecare  influenţă din partea 
titularilor de  funcţii politice. Autonomia personalului Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei este asigurată prin 
inadmisibilitatea  oricărei  implicări în activitatea lui, cum e şi în cazul 
anchetatorilor  Ministerului Afacerilor Interne. 
 

92. EEG se bucură de existenţa noului Centru pentru combaterea crimelor 
economice şi a corupţiei, singura structură specializată în acest domeniu. 
Din textele legislative rezultă că Centrul este principalul instrument de 
luptă contra activităţilor de corupţie. În cadrul procuraturii nu există 
structuri specializate în lupta contra corupţiei, doar un Serviciu  
Anticorupţie în   Procuratura Generală, creat din ordinul Procurorului 
General fără  bază statutară şi dispunând de un personal foarte limitat în 
comparaţie cu sarcina ce urmează să fie îndeplinită. În această privinţă 
EEG recomandă de a consolida Serviciul Anticorupţie a Procuraturii 
(sau orice altă structură anticorupţie a procuraturii ) dotîndu-l cu 
resurse umane şi financiare suplimentare necesare în activitatea sa în 
special ceea ce priveşte numărul de procurori specializaţi. 
 

93. Aşa cum Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei 
are 10 subdiviziuni teritoriale şi un serviciu central, EEG recomandă  la 
fel ca Serviciul Anticorupţie a Procuraturii (sau orice structură  
anticorupţie a Procuraturii) să fie organizată în aşa mod ca să fie 
asigurată o interfaţă adecvată celei a Centrului CCEC, spre exemplu, 
prin crearea de subdiviziuni teritoriale.  
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94. Vizita a scos la iveală faptul unei  lipse a mijloacelor materiale importante 

a organelor abilitate de a combate corupţia şi infracţiunile  conexe. Această 
penurie economică a Moldovei este reflectată în mijloace de logistică 
mediocre, care împiedică eficacitatea luptei contra corupţiei. Îndeosebi este 
dificil de aplicat textele legislative cum ar fi  legile  referitoare la măsurile 
operative de investigaţii şi cea despre protecţia  victimelor, a martorilor şi a 
altor părţi în procesul  penal din cauza insuficienţei mijloacelor materiale. 
Mica  salarizare a agenţilor abilitaţi de a combate corupţia, a poliţiştilor şi 
procurorilor în special, nu este adaptată deloc şi ar putea chiar să-i incinte 
de a opta pentru domenii de activitate mai plătite chiar făcîndu-i mai 
vulnerabili la riscurile de corupţie. Ca rezultat EEG recomandă de a 
asigura o remunerare adecvată procurorilor şi poliţiştilor în contextul 
general al tarifelor salariale stabilite în ţară. 
 
 

e) Formarea (pregătirea profesională) 
 

95. Pregătirea specializată a  anchetatorilor ce investighează cazurile de 
corupţie nu este realizată într-un mod permanent. În afară de pregătirea 
(formarea) iniţială la Academia de Poliţie sau în universităţi, profesioniştii 
ce anchetează criminalitatea economică frecventează în mod sporadic 
cursuri specializate în instituţiile de perfecţionare ale organelor de drept 
sau judiciare şi pot participa la seminare din străinătate.   Centrul de 
formare continuă a procurorilor şi judecătorilor, organizează 3-4 seminare 
pe an, avînd o durată de aproximativ 7 zile, la care participă  20-25 
persoane. Subiectele tratate se referă la domeniile cele mai diferite, inclusiv 
şi activităţi de combatere a corupţiei. Totuşi în 2002 nu a  avut nici o 
iniţiativă în acest domeniu. Colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne  
sunt  instruiţi la Academia de Poliţie sub formă de stagiu, de reciclări şi de 
colocvii. Cu toate acestea lupta contra corupţiei nu face parte din priorităţi 
şi deci în mod normal ea nu este luată în consideraţie. În  concluzie, EEG 
recomandă intensificarea formării iniţiale şi continue a membrilor 
personalului CCCEC, a procurorilor şi judecătorilor în  domeniul  
combaterii criminalităţii economice şi financiare şi a infracţiunilor  
conexe lor, cum ar fi evaziuni fiscale şi altele specifice   corupţiei. 
 

f)Alte organe şi instituţii       
 

96. În mod general, entităţile întîlnite s-au manifestat interesate  de  lupta 
contra corupţiei cît şi a criminalităţii economice şi financiare. Iniţiative 
importante au fost constatate cu scopul de a ameliora transparenţa 
reglementărilor şi a deciziilor luate de către diferite entităţi, şi de a corecta 
unele  din lacunele existente în procedurile reglementate. În plus o activă 
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colaborare a fost constatată între Curtea de  Conturi  şi alte autorităţi 
publice abilitate să lupte contra corupţiei şi în deosebi cu Procuratura. 
 

97. În ceea ce priveşte politica generală de prevenire a corupţiei dusă în cadrul  
Departamentului Vamal, în ciuda bunelor intenţii şi voinţe ale 
responsabililor întîlniţi, importante lacune legate de lipsa mijloacelor 
financiare au putut fi constatate.  Imposibilitatea din  motive financiare de a  
elibera din post un agent bănuit de fapte coruptibile,  de a organiza rotaţia 
periodică a personalului afectat la posturile cele mai expuse,  de a asigura 
agenţilor o pregătire adecvată şi  permanentă în materie de reglementări şi  
de deontologie,  sunt realităţi incompatibile cu o luptă efectivă împotriva 
corupţiei. Restructurarea cu cîteva săptămîni înainte de vizită a 
Departamentului  controlului intern, nu a permis formularea unei aprecieri 
a activităţii sale. EEG recomandă, alocarea mijloacelor financiare şi 
tehnice necesare pentru activitatea Direcţiei  securitate internă a 
Departamentului Vamal  şi de a asigura agenţilor o formare iniţială şi 
continuă în materie de reglementare şi de deontologie. 
 

98. EEG a fost impresionat de dezinteresul manifestat de responsabilii 
Ministerului Finanţelor şi  în deosebi din Inspectoratul Fiscal, întîlniţi în 
timpul vizitei referitor la problematica corupţiei. Înainte de toate,  
Inspectoratul Fiscal este unul dintre serviciile cele mai  expuse riscului de 
corupţie din cauza activităţii sale deosebit de sensibile şi a contactelor 
frecvente cu populaţia şi întreprinderile; el, de altfel, a fost citat de  mai 
multe ori pe parcursul vizitei atît de către reprezentanţei autorităţilor 
publice cît şi ai societăţii civile ca una dintre administraţiile cele mai 
corupte. Apoi controalele practicate de către  Inspectoratul Fiscal poate să 
contribuie prin constatarea unor neregularităţi la  detectarea cazurilor de 
corupţie. În fine, Programul Naţional de luptă contra corupţiei prevede 
expres implicarea Ministerului Finanţelor în această luptă. Puţine elemente 
pertinente au putut fi  culese despre Direcţia de control al agenţilor fiscali a 
Ministerului  Finanţelor.  Nu ne rămâne decît să admitem, că un astfel de 
serviciu care trebuie să asigure controlul a mai mult de 2500 agenţi, într-un 
sector considerat în Moldova ca fiind unul din cele mai sensibile la 
riscurile corupţiei, este ireal şi nu descurajează deloc practicile corupţiei. 
Un sistem eficace de control intern  presupune cel puţin existenţa unui 
personal suficient atît pentru a conduce bine misiunile sale de  informare şi 
sensibilizare a agenţilor asupra obligaţiilor  profesionale, cît şi pentru 
investigarea anchetelor interne, care  se impun.  EEG recomandă, pe 
deoparte ca agenţii inspecţiei să fie sensibilizaţi asupra fenomenului şi 
pericolului corupţiei,  cît şi despre rolul lor în lupta contra acestei 
infracţiuni şi pe de altă parte, de a lua măsuri concrete pentru ca 
direcţia de control intern să efectueze inspecţii mai stricte  asupra 
activităţilor agenţilor Inspectoratului Fiscal. 
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g) Protecţia victimelor, martori şi colaboratori ai justiţiei.  

 
99. Precum este indicat în partea descriptivă a prezentului raport, Legea nr. 

1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecţia de stat a victimei, a 
martorilor şi a altor părţi în procesul penal, este destul de recentă. Deoarece 
măsurile de protecţie prevăzute de către această lege nu au fost puse în 
acţiune decît foarte rar pînă acum, nu există destule elemente pentru o 
analiză mai profundă a eficienţei sale. În plus, pe  parcursul vizitei, 
dificultăţi financiare importante au fost menţionate ca fiind  cauza aplicării 
aproape nule a acestei legi şi disfuncţionalităţii unităţilor ce au misiunea de 
aplicare a acesteia. În consecinţă EEG recomandă de a majora 
mijloacele financiare necesare serviciilor abilitate de punerea în 
acţiune a programelor de protecţie a martorilor  şi altor colaborări de 
justiţie  şi de a asigura aplicarea efectivă a legii nr. 1458-XIII din 28 
ianuarie 1998.  

 

h) Imunităţi. 

100. EEG  consideră că imunităţile de care se bucură Preşedintele 
Parlamentului, deputaţii, judecătorii şi membrii Curţii de Conturi sunt în 
linii generale acceptabile şi conforme principiului director 6, care se referă 
la angajamentul de a limita  imunităţile la strictul necesar în cadrul   unei 
societăţi democratice. 
 

101. Totodată EEG notează, că nu există linii directorii clare pentru 
persoanele ce au misiunea de a decide despre ridicarea sau nu a imunităţii, 
inclusiv în Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi. 
Reguli sau criterii de constrângere ar fi incompatibile cu natura instituţiei 
de imunitate de jurisdicţie, dar GRECO est de părerea că linii directorii – 
incluse spre exemplu, în regulamentul de procedură – ar fi binevenite 
pentru a evita abuzuri politice. Ele ar trebui să amintească că imunitatea 
este o excepţie şi nu trebuie menţinută, dacă bănuitul  a făcut abuz de 
funcţie pentru a obţine avantaje excesive. EEG recomandă  deci 
deputaţilor în Parlament şi în special membrilor  Comisiei juridice, 
pentru numiri şi imunităţi elaborarea  unor linii directorii ce ar 
cuprinde criterii de aplicare la examinarea cererilor de ridicare a 
imunităţii parlamentare. 
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IV.Concluzii.  

102.  Moldova este, fără îndoială, una din ţările profund afectate de corupţie. 
Autorităţile moldave sunt conştiente de pericolul, pe care fenomenul 
corupţiei îl prezintă pentru funcţionarea statului şi a democraţiei.  În scopul 
combaterii acestui fenomen şi de a se conforma standardelor 
informaţionale în vigoare în această materie, autorităţile acestei ţări au pus 
în aplicare un anumit număr de reforme legislative şi instituţionale pentru 
ca lupta să fie mai eficace. Dacă unele iniţiative pot fi considerate ca foarte 
pozitive,  cum ar fi adoptarea noilor coduri penal şi de procedură penală 
sau crearea Centrului  de Combatere a Crimelor Economice şi  Corupţiei, 
apoi  alte reforme apar totuşi  frînate, chiar blocate de către mijloacele 
financiare  foarte limitate afectate  pentru punerea lor în aplicare. 
Eficacitatea luptei contra corupţiei, angajată de către autorităţile moldave, 
nu este de asemenea susţinută de către o populaţie resemnată. Pentru a 
dezvolta  încrederea  acesteia  în autorităţile publice o informare largă şi 
regulată despre acţiunile duse, mijloacele  folosite şi rezultatele obţinute, 
este indispensabilă.  

 
103. Dacă lupta contra corupţiei este  deosebit de  dificilă  din cauza 

condiţiilor dure economice  din ţară cît şi a salariilor mici, nu trebuie să  
scăpăm din vedere faptul, că eficacitatea măsurilor adoptate pentru a 
combate aceste fenomen, nu poate fi apreciată în mod abstract ea trebuie să 
se fondeze pe rezultate concrete. Însă acestea sunt slabe astăzi. De altfel, 
sentimentul larg partajat în societatea civilă este că în Moldova există 
legături foarte strînse între crima organizată locală (foarte dezvoltată şi cu 
legături internaţionale foarte importante) şi unii reprezentanţi ai autorităţii 
publice, direct implicaţi în prevenirea şi lupta contra criminalităţii 
organizate, economice şi financiare.  Această  legătură este uneori 
mărturisită de către reprezentanţii unor instituţii publice. Modul în care 
unele activităţi ilegale (trafic de femei sau droguri, evaziuni fiscale, 
contrabanda…) sunt exercitate practic în mod deschis sunt adesea 
menţionate de către mas-media şi societatea civilă pentru a plasa dovada 
unor legături strînse între crima organizată   pe de o parte şi autorităţile 
publice  pe de altă parte.  

 
104. În temeiul celor ce precedă, GRECO adresează recomandările 

următoare Moldovei: 
 

i. să se realizeze studii necesare în scopul de a obţine informaţia mai precisă 
despre  nivelul extinderii corupţiei şi caracteristicile sale în perspectiva de a  
direcţiona mai bine iniţiativele şi planurile de combatere a acestui  fenomen. 
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ii. recomandă  ca autorităţile moldave competente să asocieze în acţiunile de 
luptă împotriva corupţiei:  
- funcţionarii şi agenţii publici, introducând măsuri pentru a facilita 
recunoaşterea la nivelul lor şi de a  semnala bănuielile despre corupţie;  
- populaţia, informând-o în mod regulat în special prin intermediul  mas –
media, despre programele naţionale, despre activităţile Guvernului la 
punerea lor în aplicare şi rezultatelor lor, cît şi despre deciziile judiciare. 

 
iii. ca publicul să fie  în mod regulat sensibilizat  asupra pericolelor corupţiei 
şi informat  despre mijloacele disponibile pentru denunţarea faptelor de 
corupţie de care  au cunoştinţă. 

 
iv. recomandă autorităţilor moldave de a raţionaliza activitatea organelor de 
coordonare a luptei contra corupţiei, delimitând responsabilităţile lor, 
definind priorităţile şi sarcinile respective pentru a    asigura o cooperare 
mai eficace.                                                                                                                                              

 
v. de a adopta un cod de conduită pentru agenţii publici şi de a asigura 
difuzarea lui  regulată  în cadrul  autorităţilor publice şi a populaţiei. 

 
vi. recomandă de acţiona în mod rapid la aplicarea legii nr. 1264 –XV din 19 
iulie 2002 privitor la declararea şi controlul veniturilor  şi  al proprietăţii 
demnitarilor de stat,  judecătorilor,  procurorilor,  funcţionarilor publici şi  
unor persoane cu funcţie de conducere şi de a asigura controlul efectiv al 
declaraţiilor. 

 
vii. de a consolida Serviciul Anticorupţie al Procuraturii (sau orice altă 
structură  anticorupţie a procuraturii) dotîndu-l cu resurse umane şi 
financiare suplimentare necesare în activitatea sa, în special în ceea ce 
priveşte numărul de procurori specializaţi. 

 
viii. recomandă  la fel ca Serviciul Anticorupţie al Procuraturii (sau orice 
structură  anticorupţie a Procuraturii) să fie organizată în aşa mod ca să fie 
asigurată o interfaţă adecvată celei a Centrului CCEC, spre exemplu, prin 
crearea de subdiviziuni teritoriale.  

 
ix. de a asigura o remunerare adecvată procurorilor şi poliţiştilor în 
contextul general al tarifelor salariale stabilite în ţară, 

 
x. intensificarea formării iniţiale şi continue a membrilor personalului 
CCCEC, a procurorilor şi judecătorilor în  domeniul  combaterii 
criminalităţii economice şi financiare şi a infracţiunilor  conexe lor, cum ar fi 
evaziuni fiscale şi altele specifice   corupţiei. 
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xi. alocarea mijloacelor financiare şi tehnice necesare în activitatea Direcţiei  
operaţionale a Departamentului Vamal  şi de a asigura agenţilor o pregătire 
iniţială şi continuă în materie de reglementare şi de deontologie. 

 
xii. ca agenţii fiscului să fie sensibilizaţi asupra fenomenului şi pericolului 
corupţiei,  despre rolul lor în lupta contra acestei infracţiuni, cît şi de a lua 
măsuri concrete pentru ca direcţia de control intern să efectueze inspecţii 
mai stricte  asupra activităţilor agenţilor Inspectoratului Fiscal. 

 
xiii. de a majora mijloacele financiare necesare serviciilor abilitate de punere 
în acţiune a programelor de protecţie a martorilor  şi altor colaborări de 
justiţie pentru ca legea să fie real aplicată.  

 
xiv. deputaţilor în Parlament şi în special membrilor  Comisiei juridice, 
pentru numiri şi imunităţi, elaborarea  unor linii directorii ce ar cuprinde 
criterii de aplicare la examinarea cererilor de ridicare a imunităţii 
parlamentare. 

 
105. Conform art. 30.2 a Regulamentului intern, GRECO invită autorităţile 

moldave de a prezenta un raport de punere a aplicare a recomandărilor de 
mai sus pînă la 30 iunie 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


