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Stimaţi cetăţeni!
La baza lansării prezentei lucrări stau necesităţile stringente de a dezvolta
şi a intensifica cooperarea eficientă între sectorul public, privat şi societatea civilă în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi manifestărilor
criminale asimilate.
Incontestabil, corupţia este una dintre cele mai grave probleme ale societăţii noastre. Aceasta afectează la toate nivelurile statul, societatea,
interesele legale ale cetăţeanului, subminează eforturile orientate spre
dezvoltarea structurilor democratice, erodează climatul de respectare a
ordinii de drept, generează grave încălcări la capitolul respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, aduce prejudicii pe plan intern şi
extern statului nostru.
Totodată, corupţia este o problemă majoră pentru calitatea democraţiei şi,
percepută de majoritatea populaţiei ca fiind una dintre cele mai serioase
sfidări, prezintă o ameninţare pentru valorile democratice, subminează însăşi încrederea cetăţenilor în democraţie.
Atât forurile internaţionale, cât şi cetăţenii statului nostru, având în vedere
consecinţele negative pe care le are în ce priveşte dezvoltarea democraţiei, creşterea nivelului de trai, dezvoltarea economiei de piaţă, au solicitat
adoptarea unor măsuri ferme, apte să pună sub control acest fenomen.
Suntem convinşi că creşterea conştientizării de către publicul larg a chestiunilor ce ţin de prevenirea şi combaterea corupţiei în orice forme este esenţială
pentru buna funcţionare a instituţiilor democratice în Republica Moldova.
Prevenirea şi combaterea corupţiei constituie una din priorităţile actuale
ale reformelor economice, politice şi sociale din Republica Moldova. De
asemenea, având în vedere obiectivele strategice pe care şi le-a propus, rezolvarea acestei probleme este apreciată ca una dintre preocupările esenţiale ale societăţii.
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Ţinând permanent în vizorul său activitatea de combatere a fenomenului
corupţiei, autorităţile competente ale statului depun eforturi conjugate în
vederea curmării acestui flagel antisocial, inclusiv prin revizuirea în lumina normelor europene a legislaţiei naţionale în domeniu, prin realizarea
măsurilor trasate în Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei şi prin alte activităţi referitoare la acest subiect senzitiv.
Deosebit de importantă este cunoaşterea dimensiunilor fenomenului corupţiei. Prin corupţie reală definim totalitatea infracţiunilor de acest gen.
Opinia publică deţine informaţii cu privire la corupţia aparentă, care se
referă la infracţiunile descoperite şi la totalitatea infracţiunilor pentru
care s-au pronunţat hotărâri judiciare definitive de condamnare.
În acest sens, diferenţa dintre corupţia reală şi cea aparentă constituie
cifra neagră a corupţiei. Având un caracter latent, aceasta poate fi diminuată cu eforturi comune, mizându-se pe atitudinea serioasă şi responsabilă
sa cetăţenilor şi suportul activ al acestora.
Organele abilitate ale statului nu sunt în măsură să combată singure, cu
bune rezultate, fenomenul corupţiei. Doar în condiţiile cooperării cu cetăţenii va fi posibilă creşterea eficienţei activităţii de eradicare a acestui
flagel antisocial.
Suntem conştienţi de imposibilitatea de a dezrădăcina corupţia doar prin
aplicarea unor măsuri penal-restrictive, fiind absolut necesară crearea
unei atmosfere de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei, activizarea societăţii civile şi a sectorului privat în prevenirea corupţiei.
Combaterea fenomenului corupţiei este indisolubil legată de prevenirea
acestuia, iar Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei
are la bază prioritatea activităţilor de prevenire faţă de cele de reprimare,
deoarece ultimele presupun mai multe acţiuni complexe şi îndelungate,
precum şi proceduri costisitoare.
Un obiectiv major al politicii de prevenire a fenomenului îl constituie cooperarea permanentă a instituţiilor publice cu societatea civilă, implicarea
acesteia în acţiunile de prevenire a corupţiei, informarea opiniei publice
cu privire la cauzele şi consecinţele corupţiei.
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Măsurile de prevenire şi contracarare urmează a fi completate cu acţiuni
de educare a tuturor categoriilor de populaţie în spiritul intoleranţei faţă
de actele de corupţie şi de obţinere a sprijinului ei în campania anticorupţie promovată de autorităţile publice. Pentru realizarea acestor obiective
este necesară încurajarea susţinerii active din partea cetăţenilor în activitatea de contracarare a corupţiei.
Republica Moldova a declarat integrarea europeană drept o direcţie strategică de dezvoltare a ţării, iar valorile europene presupun responsabilitatea autorităţilor publice şi societăţii civile în egală măsură pentru viitorul
ţării şi al poporului. În dorinţa noastră de a face parte din marea familie
europeană, formulată deziderat ireversibil, conştientizăm că evoluţia societăţii moldoveneşti trebuie să reprezinte un interes naţional.
Dezvoltarea continuă a dialogului deschis cu cetăţeanul este dictată de
necesitatea edificării unei societăţi civile viabile în Republica Moldova
care, fiind privită prin prisma valorilor si principiilor democratice, este
plasată printre elementele fundamentale ale unui stat de drept. Totodată,
democraţia spre care aspiră orice comunitate identifică societatea civilă
drept un veritabil gardian al valorilor democratice, un bastion al libertăţilor individuale.
În acest context, necesitatea facilitării cooperării tuturor instituţiilor cu
atribuţii în domeniul prevenirii corupţiei cu societatea civilă se impune în
perspectiva încurajării iniţiativelor civice şi conştientizării problemelor
ce ţin de acest fenomen antisocial, inclusiv a importanţei acestui dialog
pentru interesele societăţii.
Într-o societate cu o democraţie dezvoltată poate fi creat un cadru favorabil pentru dezbaterea subiectelor de interes public sporit cum sunt problemele corupţiei, iar cetăţenii noştri trebuie să fie implicaţi cât mai activ
în procesul de contracarare a acesteia. Spiritul de iniţiativă încurajat al
cetăţeanului va avea un impact real asupra stării de fapt, iar societatea va
putea beneficia din plin de pe urma acestuia.
În vederea sporirii coerenţei şi încrederii reciproce, procesul de cooperare
trebuie să se desfăşoare intr-o manieră deschisă, iar mecanismul de cooperare trebuie să fie clar pentru cetăţean şi pentru opinia publică.
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Pentru a obţine rezultate dorite în combaterea corupţiei, organele specializate în combaterea faptelor de corupţie trebuie sesizate activ de populaţie în toate cazurile când se deţin date şi informaţii privind săvârşirea
faptelor de corupţie.
Activitatea, pe care o desfăşoară procurorii în cooperare operativă cu
toate structurile competente ale statului şi societatea civilă, cu siguranţă
se va solda cu punerea sub control a corupţiei, limitarea fenomenului infracţional în general şi va consolida încrederea cetăţeanului în lege şi în
justiţie.
În această ordine de idei, în numele organelor Procuraturii îndemn cetăţenii să se încadreze activ în procesul de eradicare a acestui fenomen
ruşinos, iar cooperarea eficientă în acest domeniu şi eforturile comune,
în final, vor fi în măsură să potenţeze capacitatea de acţiune împotriva
corupţiei şi altor infracţiuni de acest gen.
Profitând de ocazie, îmi exprim speranţa că prezentul ghid va facilita dialogul cu cetăţeanul şi se vor obţine efectele scontate. Vă asigur că întreg
corpul de procurori va combate cu abnegaţie şi va depune continuu toate
eforturile pentru a obţine rezultate notabile în diminuarea la maximum a
fenomenului corupţiei.
Valeriu Balaban,
Procuror General
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1. Ce este corupţia?
1.1 Definirea corupţiei şi a protecţionismului prin prisma
legislaţiei naţionale şi internaţionale
Atât în actele internaţionale, cât şi în actele naţionale, corupţia este reglementată ca un fenomen antisocial.
Pornind de la prevederile actelor internaţionale care, conform art. 4 din
Constituţie, au prioritate faţă de cele naţionale, noţiunea de corupţie este
reglementată în Convenţiile penală şi civilă ale Consiliului Europei privind corupţia.
Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia (Strasbourg,
27.01.1999) defineşte corupţia în cele două forme de săvârşire ale ei (activă şi pasivă), în ambele sectoare (public şi privat). Conform Convenţiei
penale privind corupţia, corupţia este definită sub diferite forme.
Corupţia activă constituie actele comise intenţionat, de orice persoană,
cu scopul de a propune, a oferi sau a da, direct sau indirect, orice avantaj
nedatorat unui agent public, pentru el însuşi sau pentru altcineva, pentru
ca el să înfăptuiască sau să se abţină să înfăptuiască un act în exerciţiul
funcţiunii lor.
Corupţia pasivă a agenţilor publici naţionali sunt actele comise intenţionat de către persoane cu funcţii de răspundere, atunci când una dintre aceste persoane solicită ori primeşte, direct sau indirect, orice avantaj nedatorat
pentru ea însăşi sau pentru oricine altcineva sau acceptă oferirea acestuia
sau promisiunea de a îndeplini sau de a se abţine de la îndeplinirea unui act
în exerciţiul funcţiilor lor.
Corupţia activă în sectorul privat sunt actele comise intenţionat, în cadrul activităţii comerciale, prin faptul de a promite, a oferi sau a da, direct
sau indirect, orice avantaj nedatorat oricărei persoane care conduce sau
9
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este angajată în cadrul unei entităţi din sectorul privat, pentru ea însăşi sau
pentru altcineva pentru ca persoana să înfăptuiască sau să se abţină de la
înfăptuirea unui act de violare a îndatoririlor sale.
Corupţia pasivă în sectorul privat constituie actele comise intenţionat,
în cadrul unei activităţi comerciale, prin acţiunea de solicitare sau primire,
direct sau indirect, sau prin intermediul unei terţe persoane, a unui avantaj
nedatorat sau acceptarea ofertei ori promisiunii, pentru ea însăşi sau pentru
oricine altcineva, pentru ca ea să înfăptuiască sau să se abţină de la înfăptuirea unui act de violare a îndatoririlor sale, pentru orice persoană care
conduce sau lucrează pentru o entitate a sectorului privat.
Ca o faptă care, în esenţă, constituie un act de corupţie, Convenţia penală
defineşte traficul de influenţă ca acţiuni comise intenţionat, prin propunerea, oferirea sau darea, direct sau indirect, a oricărui avantaj nedatorat ca
remunerare la orice persoană care afirmă sau confirmă că este capabilă să
exercite o influenţă asupra luării deciziei de către o persoană cu funcţii de
răspundere. Avantajul nedatorat poate fi pentru persoana care l-a solicitat
sau pentru altcineva.
Totodată, traficul de influenţă poate fi comis prin faptul de a solicita, de
a primi sau de a accepta oferta sau promisiunea în calitate de remunerare
pentru aşa-numita influenţă, fie că influenţa să fie sau nu exercitată, sau că
influenţa presupusă a produs sau nu rezultatul scontat.
La nivel naţional, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 900-XIII din 27
iunie 1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (în continuare
– Legea nr. 900 din 27 iunie 1996), corupţia este un fenomen antisocial ce
reprezintă o înţelegere ilegală între două părţi, una propunând sau promiţând
privilegii sau beneficii nelegitime, cealaltă, antrenată în serviciul public,
consimţind sau primindu-le în schimbul executării sau neexecutării unor
anumite acţiuni funcţionale ce conţin elemente ale infracţiunii prevăzute
în Codul penal.
Totodată, Legea nr. 900-XIII din 27 iunie 1996 defineşte şi altă acţiune
care constituie o formă a corupţiei – protecţionismul, care reprezintă o
acţiune sau inacţiune a factorului de decizie vizând protejarea în rezolvarea
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unor probleme a persoanelor interesate, prin atitudine favorabilă faţă de
ele, indiferent de motivele de care s-au condus, care nu conţine elemente
ale infracţiunii.
Toate faptele de corupţie reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice,
în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.

Ţinând cont de prevederile convenţiilor internaţionale, precum şi de pericolul social al acţiunilor de corupţie, acestea au fost calificate în Codul
penal al Republicii Moldova ca infracţiuni, fiind delimitate în infracţiuni
comise în sectorul public şi infracţiuni comise în sectorul privat.
Infracţiuni de corupţie comise în sectorul public
Coruperea pasivă (art. 324 din Codul penal) constituie fapta persoanei cu
funcţie de răspundere care pretinde ori primeşte oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, fie acceptă servicii, privilegii
sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a îndeplini sau nu, ori pentru a întârzia
sau grăbi îndeplinirea unei acţiuni ce ţine de obligaţiile ei de serviciu, ori
pentru a îndeplini o acţiune contrar acestor obligaţii, precum şi pentru a
obţine de la autorităţi distincţii, funcţii, pieţe de desfacere sau o oarecare
decizie favorabilă.
Coruperea activă (art. 325 din Codul penal) este promisiunea, oferirea
sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, a ofertelor, banilor, titlurilor de valoare, altor bunuri sau avantaje
patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a
îndeplini sau nu, ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acţiuni
ce ţine de obligaţiile ei de serviciu, ori pentru a îndeplini o acţiune contrar
acestor obligaţii, precum şi pentru a obţine de la autorităţi distincţii, funcţii, pieţe de desfacere sau o oarecare decizie favorabilă.
Traficul de influenţă (art. 326 din Codul penal) reprezintă primirea sau
extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale,
acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor,
pentru sine sau pentru o altă persoană, săvârşite intenţionat de către o
persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unui
11
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funcţionar, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească
acţiuni ce intră în obligaţiile lui de serviciu, indiferent dacă asemenea
acţiuni au fost sau nu săvârşite.
Totodată, Codul penal prevede ca infracţiuni asemănătoare cu corupţia
faptele utilizării de către persoane a atribuţiilor de serviciu în interes personal sau material.
Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 din Codul penal)
reprezintă folosirea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere
a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte interese personale,
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice
sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau
juridice.
Delapidarea averii străine, cu folosirea situaţiei de serviciu (art. 191
alin. (2) lit. d) din Codul penal), adică însuşirea ilegală a bunurilor altei
persoane (până la 10000 lei), încredinţate în administrarea vinovatului, cu
folosirea situaţiei de serviciu.
Însuşirea în proporţii mari (de la 10000 lei) şi deosebit de mari (de la
30000 lei) a bunurilor altei persoane încredinţate în administrarea vinovatului, cu folosirea situaţiei de serviciu (art. 195 din Codul penal).
Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei (art. 256 din Codul penal), prin extorcare,
de către un lucrător fără funcţie de răspundere dintr-o întreprindere, instituţie sau organizaţie, a unei remuneraţii pentru îndeplinirea unor lucrări
sau pentru prestarea unor servicii în sfera comerţului, alimentaţiei publice,
transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile de serviciu ale acestui lucrător.
Primirea de către un funcţionar a recompensei ilicite (art. 330 din
Codul penal) – adică primirea de către un funcţionar al autorităţii publice,
al altei instituţii, întreprinderi sau organizaţii de stat, care nu este persoană
cu funcţie de răspundere, a unei recompense ilicite sau a unor avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea unor acţiuni sau acordarea de servicii ce ţin
de obligaţiile lui de serviciu.
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Acţiunile de corupţie comise de către persoanele care nu sunt angajaţi ai
întreprinderilor şi instituţiilor de stat se prevăd în Codul penal separat de
cele menţionate mai sus:
Luarea de mită (art. 333 din Codul penal) de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală
sub formă de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale,
acceptarea de servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a
îndeplini sau nu ori de a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acţiuni în interesul mituitorului sau al persoanelor pe care le reprezintă, dacă asemenea
acţiune intră în obligaţiile de serviciu ale mituitului.
Darea de mită (art. 334 din Codul penal) de către oricine persoanei care
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală sub formă de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin,
pentru a îndeplini sau nu ori de a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acţiuni
în interesul mituitorului sau al persoanelor pe care le reprezintă, dacă asemenea acţiune intră în obligaţiile de serviciu ale mituitului.
Abuzul de serviciu (art. 335 din Codul penal) reprezintă folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii
considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de
lege ale persoanelor fizice sau juridice.
Este important de a cunoaşte că în lege este prevăzută şi pedeapsa administrativă în formă de amendă sau destituire din funcţia deţinută
pentru unele fapte din domeniul corupţiei.

Astfel, conform Codului cu privire la contravenţiile administrative, sunt
sancţionate următoarele fapte:
protecţionismul – acţiunea sau inacţiunea persoanei cu funcţii de răspundere în scopul protejării persoanelor interesate în soluţionarea problemelor
lor, acordării de divers sprijin, indiferent de motivele de care s-a condus
protectorul, care nu conţine elemente ale infracţiunii;
13
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nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, adică eschivarea intenţionată a conducătorilor de autorităţi
publice, de alte instituţii, întreprinderi şi organizaţii de stat de la luarea
măsurilor de rigoare faţă de funcţionarii subalterni vinovaţi de săvârşirea
unor acte de corupţie şi protecţionism.

1.2 Cine poate comite infracţiuni de corupţie şi cele
asemănătoare cu aceasta?
Subiect al infracţiunii de corupere pasivă poate fi numai persoana care
cade sub incidenţa prevederilor art.123 din Codul penal, adică:
a) persoană cu funcţii de răspundere – este persoana, căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale
ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite
drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a
acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.
Persoane cu funcţii de răspundere sunt:
• deputaţii;
• membrii Guvernului;
• consilierii;
• judecătorii;
• procurorii şi adjuncţii acestora;
• ofiţerii de urmărire penală;
• executorii judecătoreşti;
• colaboratorii organelor de poliţie;
• colaboratorii Serviciului de Informaţie şi Securitate;
• colaboratorii diferitelor inspecţii de stat şi de control (Inspectoratul
Fiscal, Garda Forestieră, Serviciul Protecţiei Muncii etc.);
b) persoana cu înaltă funcţie de răspundere este persoana al cărei mod
de numire şi alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi
de legile organice. Aceeaşi calitate o au şi persoanele, cărora persoana cu
înaltă funcţie de răspundere le-a delegat împuternicirile sale.
14

Ghid anti-corupţie pentru cetăţeni

Persoane cu înaltă funcţie de răspundere sunt:
• Preşedintele Republicii Moldova;
• Preşedintele, vicepreşedinţii şi deputaţii Parlamentului;
• Prim-ministrul şi membrii Guvernului;
• Judecătorii din instanţele de judecată de toate nivelurile;
• Magistraţii Consiliului Superior al Magistraturii;
• Procurorul General şi procurorii ierarhic inferiori;
• Judecătorii Curţii Constituţionale;
• Preşedintele şi membrii Curţii de Conturi .
Subiect al infracţiunii de corupere activă poate fi orice persoană fizică
responsabilă care a atins vârsta de 16 ani şi care poate activa de sine stătător
sau cu participaţie sub formă de coautorat sau complicitate.
Persoana care a promis, a oferit, a dat bunuri ori a realizat serviciile
este liberată de răspundere penală dacă banii, bunurile şi alte avantaje
au fost estorcate de la ea sau dacă persoana s-a autodenunţat, neştiind
că organele de urmărire penală cunosc infracţiunea pe care a săvârşit-o,
sau a denunţat anticipat fapta.

Subiect al infracţiunii de trafic de influenţă poate fi orice persoană responsabilă care a atins vârsta de 16 ani.
Pentru a fi subiect al acestei infracţiuni este necesar ca:
• făptuitorul să aibă influenţă sau să lase să se creadă că are influenţă
asupra funcţionarului public care urmează să-şi îndeplinească ori să
nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu;
• făptuitorul să promită intervenţia sa pe lângă un funcţionar spre a-l
determina să facă sau să nu facă un act care depinde de funcţiile lui
de serviciu;
• acţiunea pe care trebuie să o facă funcţionarul în folosul persoanei
interesate să urmeze după acţiunile făptuitorului care a promis, a
pretins, a acceptat, a primit bunuri, bani etc.
15
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În cazul în care făptuitorul nu a intervenit către funcţionarul vizat în interesul persoanei respective, iar funcţionarul a îndeplinit actul solicitat şi
făptuitorul ştia despre aceasta, fapta nu constituie trafic de influenţă, ci
escrocherie.
Subiect al infracţiunilor de abuz de putere şi abuz de serviciu (art. 327
din Codul penal) poate fi orice funcţionar public sau orice alt funcţionar al
organelor de drept cu funcţie de răspundere, care obţine calitatea de autor
al infracţiunii. Orice alte persoane care participă la infracţiune apar în calitate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.
Subiect al infracţiunii de primire de către un funcţionar a recompensei
ilicite pot fi toţi funcţionarii din organele autorităţii publice, administraţiei
publice centrale şi locale, din instituţii, întreprinderi şi organizaţii de stat,
care nu sunt persoane cu funcţii de răspundere, însă care primesc recompense ilicite, avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea unor acţiuni ce
ţin de obligaţiile lor de serviciu.
Subiect al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei se consideră persoana fizică responsabilă care a atins vârsta de 16 ani, se află în relaţii
de muncă cu întreprinderea, instituţia, organizaţia, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare a acesteia şi în cadrul căreia
persoana nu ocupă o funcţie de răspundere. Relaţiile de muncă pot fi permanente ori temporare.
Subiect al infracţiunilor de delapidare a averii străine cu folosirea situaţiei de serviciu, precum şi însuşirea în proporţii mari (de la 10000
lei) şi deosebit de mari (de la 30000 lei) este persoana fizică responsabilă
care a atins vârsta de 16 ani.
Pentru delapidarea averii străine este caracteristic faptul că poate fi săvârşită numai de un funcţionar sau de alt salariat, care gestionează sau administrează bunurile din avutul proprietarului.
Delapidare a averii străine trebuie calificate acţiunile persoanelor care,
conform funcţiilor lor de răspundere, raporturilor contractuale sau însărcinării speciale a proprietarului, înfăptuiesc în privinţa bunurilor încredin16
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ţate împuternicirile de dispunere, administrare, transportare sau păstrare
(depozitar, expeditor, casier etc.). De obicei cu aceste persoane proprietarul încheie contracte de răspundere materială deplină pentru averea încredinţată.
Subiect al infracţiunii de luare de mită poate fi persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, căreia
în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări,
anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor
administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.
Subiect al infracţiunii de dare de mită poate fi orice persoană pasibilă
de răspundere penală. Infracţiunea poate fi săvârşită de o singură persoană
care a atins vârsta de 16 ani sau prin coautorat, instigare, complicitate.
Subiect al infracţiunii de abuz de serviciu (art. 335 din Codul penal)
poate fi persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau
altă organizaţie nestatală, căreia, în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea
exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.
Pentru comiterea contravenţiilor de protecţionism şi nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului poate fi trasă la răspundere persoana cu funcţii de răspundere, căreia în autorităţile publice, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de
tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, i se acordă, permanent
sau provizoriu, în virtutea legii, prin numire, alegere sau prin încredinţarea
unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori
organizatorico-economice.
Este de menţionat că aceste persoane sunt trase la răspundere administrativă pentru nerespectarea prevederilor actelor juridice, a căror îndeplinire
intră în îndatoririle lor de serviciu.
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2. Răspunderea pentru corupţie
2.1 Răspunderea pentru săvârşirea actelor de corupţie
Conform Legii nr. 900-XIII din 27 iunie 1996, funcţionarii vinovaţi de
săvârşirea actelor de corupţie sunt traşi la răspundere în conformitate
cu Codul penal (CP), cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public în decursul a 5 ani, iar funcţionarii vinovaţi de săvârşirea
unor acte de protecţionism sunt traşi la răspundere administrativă şi
destituiţi.
Conducătorii de autorităţi publice, de alte instituţii, de întreprinderi şi organizaţii de stat sunt obligaţi să ia măsurile de rigoare faţă de funcţionarii
din subordine vinovaţi de săvârşirea unor acte de corupţie şi de protecţionism şi să le aducă la cunoştinţa Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Procuraturii
Generale, Curţii de Conturi.
Pentru infracţiunile de corupţie şi pentru cele asemănătoare cu corupţia legislaţia naţională prevede diverse forme de pedepse:
corupere pasivă
(art. 324 din CP)

amendă de la 20000 lei până la 100000 lei sau
închisoare de la 3 până la 15 ani;
în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate
până la 5 ani

corupere activă
(art. 325 din CP)

amendă de la 40000 lei până la 80000 lei şi
închisoare de la 2 până la 12 ani

trafic de influenţă
(art. 326 din CP)

amendă de la 10000 lei până la 60000 lei sau
închisoare de la 2 până la 10 ani

abuz de putere sau
abuz de serviciu
(art. 327 din CP)

amendă de la 3000 lei până la 20000 lei sau
închisoare până la 10 ani;
în ambele cazuri cu sau fără privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate până la 5 ani
18
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primirea unei remuneraţii ilicite
pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea
populaţiei
(art. 256 din CP)

amendă de până la 8000 lei sau
munca neremunerată în folosul comunităţii
de la 120-180 de ore sau
închisoare până la 2 ani

primirea de către
un funcţionar a
recompensei ilicite
(art. 330 din CP)

amendă de până la 20000 lei sau
închisoare până la 6 ani;
în ambele cazuri cu sau fără privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcţii sau a exercita o anumită
activitate până la 5 ani

luarea de mită
(art. 333 din CP)

amendă de până la 60000 lei sau
închisoare până la 15 ani;
în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau a exercita o anumită activitate
până la 5 ani

darea de mită
(art. 334 din CP)

amendă de până la 40000 lei sau
închisoare până la 10 ani

abuz de serviciu
(art. 335 din CP)

amendă de până la 16000 lei sau
închisoare până la 7 ani;
în ambele cazuri cu sau fără privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau a
exercita o anumită activitate până la 5 ani

delapidarea averii
străine, cu folosirea situaţiei de serviciu (art. 191 din
CP, al. 2 lit. d)

amendă până la 20000 lei sau
închisoare până la 7 ani;
în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau a exercita o anumită activitate până
la 5 ani

însuşirea în
proporţii mari şi
deosebit de mari
(art. 195 din CP)

închisoare până la 25 ani cu sau fără
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau a
exercita o anumită activitate până la 5 ani
19
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Pentru comiterea contravenţiilor de protecţionism şi nerespectare a prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului este
prevăzută pedeapsa sub formă de amendă administrativă în mărime de
până la 1000 lei.
Conform Codului penal, persoana care a promis, oferit sau a dat bani,
titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin funcţionarului, este liberată de
răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a
autodenunţat, neştiind că organele de urmărire penală sunt la curent
cu infracţiunea pe care a săvârşit-o.

2.2 Necesitatea prevenirii şi combaterii corupţiei
Corupţia, fiind unul din factorii care afectează buna funcţionare a instituţiilor statale, a sistemului democratic şi a concurenţei loiale, constituie
principalul obstacol în dezvoltarea social-economică a ţării. Totodată, necesitatea prevenirii şi combaterii acestui flagel social este determinată de
aspiraţiile Republicii Moldova de a adera la Comunitatea Europeană.
Facilităţile obţinute de cetăţean prin acţiuni de colaborare cu funcţionarul corupt, în cele mai frecvente cazuri, vor avea efecte negative asupra
însăşi persoanei care a beneficiat de comportamentul şi acţiunile corupte
ale funcţionarului. Aceasta se explică prin crearea unei mentalităţi comune
atât a funcţionarului corupt, cât şi a persoanei care obţine beneficii din
acţiunile ilegale ale acestui funcţionar de utilizare a relaţiilor de corupţie
pentru atingerea scopurilor urmărite, ceea ce treptat ar putea deveni o normă unanim acceptată.
Iniţial, persoana obţine benevol o favoare ilegală contra remunerării ilicite a funcţionarului. Ulterior această remunerare va fi estorcată de către
funcţionarul obişnuit cu comportamentul de tolerare a corupţiei, inclusiv şi
pentru satisfacerea unui drept legitim al cetăţeanului. Această practică creează un cerc vicios în care se includ benevol sau nu şi alţi cetăţeni, erodând
societatea din interior.
20
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2.3 Legislaţia care reglementează activitatea de prevenire
şi combatere a corupţiei
Acte internaţionale:
• Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia (Strasbourg,
27.01.1999);
• Convenţia civilă a Consiliului Europei privind corupţia (Strasbourg,
04.11.1999).

Acte legislative naţionale:
•
•
•
•

Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului;
Codul penal;
Codul cu privire la contravenţiile administrative;
Hotărârea Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de
prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul naţional de prevenire şi
combatere a corupţiei;
• Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
şi Corupţiei,
• Legea cu privire la Procuratură;
• Legea cu privire la poliţie.

2.4 Participarea societăţii civile la prevenirea şi combaterea
corupţiei
Un cetăţean obişnuit ar susţine concret şi eficace organele cu atribuţii de
prevenire şi combatere a corupţiei, în special prin:
• implicarea activă în procesul de descoperire a faptelor de corupţie,
facilitând astfel cercetarea si judecarea acestora;
• comunicarea organelor de urmărire penala, cu promptitudine, a
oricăror indicii referitoare la fapte de corupţie;
• sesizarea organelor competente pentru efectuarea urmăririi penale
în cazul faptelor de corupţie prin depunerea de plângeri penale sau
denunţuri.
21

Transparency International – Moldova

Un obiectiv major al politicii de prevenire a corupţiei îl constituie implicarea societăţii civile în prevenirea corupţiei şi informarea opiniei publice cu
privire la cauzele şi consecinţele corupţiei.
Întru dezvoltarea cooperării inter-instituţionale şi a relaţiilor cu societatea
civilă în activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei se recurge la:
– facilitarea cooperării între instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii corupţiei, precum şi între acestea şi societatea civilă;
– coordonarea eforturilor acestor instituţii prin facilitarea schimbului
de informaţii, încurajarea desfăşurării în comun a unor acţiuni, obţinerea de resurse umane sau tehnice necesare unor acţiuni de amploare, identificarea şi eliminarea principalelor impedimente apărute în
practică;
– oferirea de către autorităţi a unor informaţii complete şi coerente
despre activităţile întreprinse în acest domeniu.

Rolul organizaţiilor neguvernamentale
Organizaţiile neguvernamentale sunt antrenate activ în prevenirea şi combaterea corupţiei prin formularea, promovarea şi implementarea diverselor activităţi anticorupţie, realizarea unor măsuri organizatorice şi practice
concrete chemate de a contribui la dezvoltarea cooperării cu organele guvernamentale. Paralel cu organele de drept ele pot să acorde consultanţă şi
asistenţă de specialitate necesară.

Rolul mass-media
Rolul mass-media în prevenirea şi combaterea corupţiei constă în sensibilizarea opiniei publice faţă de fenomenul corupţiei şi activitatea autorităţilor în domeniul prevenirii şi controlului social al acestuia, organizarea
sistematică a unor conferinţe de presă şi briefing-uri la televiziune şi radio
pentru familiarizarea populaţiei cu realizările din domeniu. În acest sens
este utilă conlucrarea cu mass-media atât a organelor de stat cu atribuţii
de combatere a corupţiei pentru a arăta cazurile de corupţie investigate şi
pedepsele aplicate, cât şi a cetăţenilor pentru a stabili opinia publică faţă de
anumite cazuri de corupţie şi calitatea activităţii organelor de drept.
22
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Educaţia civică
Educaţia civică, îndeosebi în rândurile tineretului, reprezintă o latură importantă a prevenirii fenomenului corupţiei, care impune derularea unor programe specifice în centrele de învăţământ, în special în instituţiile de învăţământ
preuniversitar general şi în cele de învăţământ superior.
Scopul acţiunilor educaţionale anticorupţie este de a informa cetăţenii
Republicii Moldova despre pericolul corupţiei, de a le inocula intoleranţa
faţă de corupţie şi de a încuraja activităţile de combatere a ei.
Cetăţenii Republicii Moldova urmează a fi informaţi mai amplu despre
drepturile omului, posibilităţile lor de luptă activă împotriva corupţiei, în
condiţiile conştientizării de către societatea civilă a pericolului major pe
care îl prezintă fenomenul corupţiei.
Populaţia poate contribui la prevenirea şi combaterea corupţiei, dar nu
conştientizează rolul ei potenţial în acest proces.

Este de remarcat că în acest scop Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei (CCCEC) de comun cu organizaţiile neguvernamentale realizează o serie de acţiuni (seminare, trening-uri, emisiuni la radio şi televiziune etc.) chemate să evidenţieze pericolul şi consecinţele corupţiei, să sugereze măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei, precum şi
să formeze o atitudine de intoleranţă a publicului faţă de acest fenomen.

23

3. Organe abilitate cu atribuţii de prevenire
şi combatere a corupţiei
1) Procuratura Republicii Moldova (subdiviziunile Procuraturii
Generale, procuraturile teritoriale şi specializate):
Procuratura Generală
mun. Chişinău
str. Bănulescu Bodoni, 26
procuror@gov.md
tel. 225075

Procuratura sect. Centru
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,, 73
proc-cce@gov.md
tel. 274417

Procuratura Anticorupţie
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 198
proc-ant@gov.md
tel. 275195

Procuratura sect. Ciocana
mun. Chişinău
bd. Mircea cel Bătrân, 24
proc-cci@gov.md
tel. 488420

Procuratura mun. Chişinău
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 198
proc-mc@gov.md
tel. 244091, 296314

Procuratura sect. Râşcani
mun. Chişinău
str. Kiev, 3a
proc-crs@gov.md
tel. 323519

Procuratura sect. Botanica
mun. Chişinău
str. Teilor, 10
proc-cbo@gov.md
tel. 777845

Procuratura
mun. Bălţi
str. Libertăţii, 10
proc-mbl@gov.md
tel. 023122235

Procuratura sect. Buiucani
mun. Chişinău
str. 31 August, 96
proc-cbu@gov.md
tel. 237866

Procuratura raionului
Anenii Noi
str. Suvorov, 8
proc-an@gov.md
tel. 026522990
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Procuratura
mun. Bender
str. Dzerjinschii, 46
proc-mb@gov.md
tel.023228817

Procuratura
raionului Cimişlia
str. C. Stamati, 4
proc-cm@gov.md
tel. 024122990

Procuratura
raionului Basarabeasca
str. K. Marx, 26
proc-bs@gov.md
tel. 029722226

Procuratura
raionului Călăraşi
str. Alexandru cel Bun,149
proc-cl@gov.md
tel. 024422437

Procuratura
raionului Briceni
str. Independenţei, 40
proc-br@gov.md
tel. 024722990

Procuratura
raionului Comrat
str. Puşkin, 13
proc-co@gov.md
tel.029822995

Procuratura
raionului Cantemir
str. Testemiţeanu, 3
proc-ct@gov.md
tel. 027322320

Procuratura
raionului Donduşeni
str. Independenţei, 43
proc-dn@gov.md
tel. 025122990

Procuratura
raionului Cahul
str. bd. Victoriei, 11
proc-jch@gov.md
tel. 029923758

Procuratura
raionului Drochia
str. Cecali, 16
proc-dr@gov.md
tel.025222990

Procuratura
raionului Ciadir-Lunga
str. Lomonosov, 15
proc-cg@gov.md
tel. 029122912

Procuratura
raionului Dubăsari
s. Ustia str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 30
proc-dub@gov.md
tel. 0 24855218
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Procuratura
raionului Edineţ
str. O. Cirimpei, 38
proc-jed@gov.md
tel. 024622090

Procuratura
raionului Floreşti
str. A. Brânză, 15
proc-fr@gov.md
tel. 025021453

Procuratura
raionului Sîngerei
str. Testemiţenu, 4
proc-sg@gov.md

Procuratura
raionului Glodeni
str. Suveranităţii, 24
proc-gl@gov.md
tel. 024922990

Procuratura
militară Cahul
proc-milch@gov.md
tel. 029927866

Procuratura
raionului Criuleni
str. Igor Şevciuc, 5
proc-cr@gov.md
tel. 024822990

Procuratura raionului Ialoveni
str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 39
proc-il@gov.md
tel. 026822990

Procuratura
raionului Căuşeni
str. A. Mateevici, 9
proc-jtg@gov.md
tel. 024323556
tel. 026223235

Procuratura raionului Leova
str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 49
proc-lv@gov.md
tel. 026322990
Procuratura raionului Ocniţa
str. Victoriei, 82a
proc-oc@gov.md
tel. 0271-21495

Procuratura
raionului Hînceşti
str. 31 August, 1
proc-hn@gov.md
tel. 026923352

Procuratura
raionului Nisporeni
str. Alexandru cel Bun, 5
proc-ns@gov.md
tel. 026422990

Procuratura
raionului Orhei
str. Vasile Mahu, 142
proc-jor@gov.md
tel. 023522990
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Procuratura raionului Rezina
str. Păcii, 23a
proc-rz@gov.md
tel. 025422990

Procuratura raionului Teleneşti
str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 6
proc-tl@gov.md
tel. 025824592

Procuratura raionului Riscani
str. 31 August, 10
proc-rs@gov.md
tel. 025622990

Procuratura raionului Ungheni
str. Naţională, 23
proc-un@gov.md
tel. 0 23622990

Procuratura raionului Şoldaneşti
str. Mareşal Jucov, 12
proc-sd@gov.md
tel. 027222490

Procuratura UTA Găgăuzia
or. Comrat,
str. Komsomolului, 23 a
proc-ga@gov.md
tel. 029822561

Procuratura raionului Străşeni
str. S. Lazo, 4
proc-st@gov.md
tel. 023722990

Procuratura raionului Vulcăneşti
str. Gagarin, 52
proc-vl@gov.md
tel. 029322990

Procuratura raionului Soroca
str. Alexandru cel Bun, 19
proc-jsr@gov.md
tel. 023022990

Procuratura
militară Chişinău
str. Columna, 143
proc-milc@gov.md
tel. 211583

Procuratura
raionului Ştefan Vodă
str. Păcii, 3
proc-sv@gov.md
tel. 024222990

Procuratura militară Bălţi
str. Moscovei, 15
proc-milbl@gov.md
tel. 0 23123461

Procuratura
raionului Taraclia
str. Păcii, 13
proc-jtr@gov.md
tel. 029423990

Procuratura de transport
str. Copăceni, 31
proc-trans@gov.md
tel. 254101
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2) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 198
dga.@cccec.md
tel. 223583

3) Ministerul Afacerilor Interne
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 75
www.mai.md
tel. 226574, 224547

4) Serviciul de Informaţii şi Securitate
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 166
sis@sis.md
tel. 239625, 239243

5) Consiliul Suprem de Securitate
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 154
v.enicov@prm. md
tel. 504221, 504253

6) Comisia Parlamentară pentru Securitatea
Naţională, Apărare şi Ordinea Publică
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 105
comsis@parlament.md
tel. 235327, 232618.

7) Curtea de Conturi
mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare, 162
cdc@moldova.md
tel. 232748, 210236
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4. Modalităţi de sesizare cu privire la cazurile de corupţie
a organelor competente
Conform prevederilor legislaţiei procesual-penale, organele abilitate cu
atribuţii de combatere a corupţiei pot fi sesizate despre săvârşirea sau pregătirea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupere sau asemănătoare
acesteia prin:
a) plângere – înştiinţare făcută de o persoană fizică sau de o persoană
juridică, căreia i s-a cauzat un prejudiciu prin infracţiune;
b) denunţ – înştiinţare făcută de o persoană fizică sau de o persoană
juridică despre săvârşirea unei infracţiuni;
c) autodenunţ – înştiinţare benevolă făcută de o persoană fizică sau de
o persoană juridică despre săvârşirea de către ea a unei infracţiuni
în cazul în care organele de urmărire penală nu sunt la curent cu
această faptă.

Plângerea sau, după caz, denunţul trebuie să cuprindă:
–
–
–
–
–

numele, prenumele petiţionarului;
calitatea şi domiciliul petiţionarului;
descrierea faptei care formează obiectul plângerii sau denunţului;
indicarea făptuitorului, dacă acesta este cunoscut;
mijloacele de probă.

Plângerea sau denunţul se pot face personal sau prin reprezentantul împuternicit în condiţiile legii. Plângerea poate fi făcută şi de către unul dintre
soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi.
Persoanei care face denunţ sau plângere obligatoriu i se explică răspunderea penală pe care o poartă în cazul în care denunţul este intenţionat
calomnios, fapt care se consemnează în procesul-verbal sau, după caz,
în conţinutul denunţului sau al plângerii şi se confirmă prin semnătura
persoanei care a făcut denunţul sau plângerea.

Plângerile şi denunţurile anonime nu pot servi drept temei pentru pornirea
urmăririi penale, însă, în urma controlului efectuat în baza acestor plângeri
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sau denunţuri, organul de urmărire penală se poate autosesiza în vederea
urmăririi penale.
Plângerea sau denunţul, făcute oral, se consemnează într-un proces-verbal
semnat de persoana care declară plângerea sau denunţul şi de persoana
oficială a organului de urmărire penală.
Totodată, faptele de corupţie pot fi depistate la iniţiativa organelor de drept
prin autosesizare.

Autodenunţarea
Declaraţia de autodenunţare se face în scris sau oral. În cazul în care autodenunţarea se face oral, despre aceasta se întocmeşte un proces-verbal
semnat de persoana care declară plângerea sau denunţul şi de persoana
oficială a organului de urmărire penală, cu înregistrarea audio sau video a
declaraţiei de autodenunţare.
Persoanei care face declaraţie de autodenunţare, înainte de a o face, i se
explică dreptul de a nu spune nimic şi de a nu se autoincrimina, precum şi
că în caz de autocalomnie, care împiedică constatarea adevărului, ea nu va
avea dreptul la repararea prejudiciului în condiţiile legii, şi despre aceasta
se face menţiune în procesul-verbal privind autodenunţarea sau în conţinutul declaraţiei de autodenunţare.
Autodenunţarea, în cazul în care organele de urmărire penală sunt la
curent cu această faptă, are importanţă pentru stabilirea şi identificarea făptuitorului infracţiunii şi se ia în considerare, în condiţiile legii,
ca prezentare benevolă a făptuitorului.

Declaraţiile de autodenunţare sunt recunoscute ca condiţii de liberare de
răspundere penală numai pentru persoanele care au comis acte de corupere
activă sau dare de mită. În celelalte cazuri autodenunţarea constituie o circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei.
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5. Modalităţile şi termenul de examinare a sesizărilor cu
privire la cazurile de corupţie
Organele abilitate cu atribuţii de combatere şi prevenire a infracţiunilor de
corupţie sunt obligate să primească plângerile sau denunţurile referitoare
la infracţiunile săvârşite, pregătite sau în curs de pregătire chiar şi în cazul
în care cauza nu este de competenţa lor.
Persoanei care a depus plângerea sau denunţul i se eliberează imediat
un certificat despre acest fapt, indicându-se persoana care a primit
plângerea sau denunţul şi timpul când acestea au fost înregistrate.
Refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunţul
poate fi atacat imediat judecătorului de instrucţie, dar nu mai târziu de 5
zile de la momentul refuzului.
Organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne efectuează
urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este dată prin lege în
competenţa altor organe de urmărire penală sau este dată în competenţa lui
prin ordonanţa procurorului.
Organul de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunilor prevăzute în art. 191, 195, 236–261, 324–336 din Codul penal.
Procurorul exercită exclusiv urmărirea penală în cazurile infracţiunilor,
inclusiv de corupţie, săvârşite de:
a) Preşedintele Republicii Moldova;
b) deputaţii Parlamentului;
c) membrii Guvernului;
d) judecători;
e) procurori;
f) generali;
g) ofiţerii de urmărire penală;
h) Procurorul General (urmărirea penală o exercită procurorul ori grupul de procurori numiţi de Parlament).
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Procurorul exercită conducerea acţiunilor de urmărire penală efectuate de
organul de urmărire penală pe cazurile de corupţie.
Organul sesizat despre pregătirea sau comiterea cazului de corupţie este
obligat să-şi verifice competenţa. Dacă organul de urmărire penală constată
că nu este competent a efectua urmărirea penală, imediat, dar nu mai târziu
de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercită conducerea urmăririi penale pentru a o transmite organului competent.
În cazul depistării comiterii de către persoana cu funcţii de răspundere a
contravenţiilor de protecţionism şi nerespectarea prevederilor Legii
privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, reprezentantul organului care a constatat contravenţia va întocmi în acest sens un proces-verbal care va fi trimis la CCCEC pentru examinare conform competenţei.
În cazurile adoptării de către organele competente a hotărârii de refuz de a
intenta proces penal sau de clasare a procesului penal cu propunerea de a
trage persoana la răspundere administrativă nu se întocmeşte proces-verbal,
dar se întocmeşte o ordonanţă a procurorului privind intentarea procesului
cu privire la contravenţia administrativă.
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6. Soluţii adoptate de organele sesizate
Organul abilitat cu atribuţii de prevenire şi combatere a corupţiei sesizat în
modul prevăzut de lege despre pregătirea sau săvârşirea faptelor de corupţie dispune, prin rezoluţie, începerea urmăririi penale în cazul în care, din
cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă elementele
infracţiunii şi nu există vreuna din circumstanţele care exclud urmărirea
penală.
În cazul în care organul de urmărire penală se autosesizează în privinţa
începerii urmăririi penale, el întocmeşte un proces-verbal care constituie
actul de începere a urmăririi penale.
Rezoluţia sau, după caz, procesul-verbal de începere a urmăririi penale,
emise de organul de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la data începerii urmăririi penale, se supun confirmării de către procurorul care efectuează conducerea activităţii de urmărire penală, prezentându-i-se totodată
şi dosarul respectiv. Concomitent cu confirmarea pornirii urmăririi penale
procurorul fixează termenul de urmărire în cauza respectivă.
Dacă din cuprinsul actului de sesizare rezultă vreunul din cazurile care
împiedică pornirea urmăririi penale, organul de urmărire penală înaintează procurorului actele întocmite cu propunerea de a nu porni urmărirea
penală.
În cazul în care procurorul este de acord cu propunerea de a nu începe urmărirea penală, el confirmă faptul prin rezoluţie motivată şi anunţă despre
aceasta persoana care a înaintat sesizarea.
Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale poate fi atacată prin plângere în
instanţa judecătorească de nivelul procuraturii respective.
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7. Căile de atac ale soluţiilor adoptate de organele competente
Soluţiile adoptate de către procuror privind începerea sau neînceperea urmăririi penale în temeiul sesizării despre pregătirea sau comiterea infracţiunilor din domeniul corupţiei pot fi atacate la procurorul ierarhic superior,
ceea ce nu împiedică atacarea acestor soluţii către judecătorul de instrucţie
competent din raza de circumscripţie a procuraturii respective.
În ceea ce priveşte soluţiile adoptate la examinarea actelor de constatare a contravenţiilor din domeniul corupţiei este reglementată următoarea procedură.
Decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă poate fi
atacată de către persoana faţă de care a fost luată decizia, precum şi de
partea vătămată sau de reprezentantul acesteia.
Decizia organului (persoanei cu funcţii de răspundere) asupra cazului cu
privire la contravenţia administrativă din domeniul corupţiei poate fi atacată, depunându-se o plângere la judecătoria de sector, municipală, a cărei
hotărâre este definitivă.
Plângerea se depune organului (persoanei cu funcţii de răspundere) care a
pronunţat decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă.
În termen de 3 zile plângerea primită se trimite, împreună cu dosarul, judecătoriei de sector, municipale.
De la persoana, care a făcut o plângere împotriva deciziei cu privire la
aplicarea sancţiunii administrative, inclusiv din domeniul corupţiei, taxa
de stat nu se percepe.
Plângerea împotrivă deciziei asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă poate fi depusă în decurs de 10 zile din ziua pronunţării deciziei. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, termenul
acesta, la cererea persoanei, faţă de care a fost pronunţată decizia, poate fi
restabilit de către organul (persoana cu funcţii de răspundere), împuternicit
să examineze plângerea.
Plângerea şi protestul împotriva deciziei asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă se examinează de către judecătoria de sector, municipală, într-un termen de 10 zile din ziua primirii lor.
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Decizia judecătoriei de sector, municipale asupra cazurilor cu privire la
contravenţiile administrative poate fi atacată pe cale procedurală în instanţa
judecătorească ierarhic superioară, depunându-se o plângere, sau printr-un
protest al procurorului.
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8. Drepturile reclamantului (justiţiabilului)
În funcţie de calitatea procesuală (victimă sau parte vătămată) persoana
reclamant dispune de anumite drepturi şi obligaţii.
Victimă se consideră orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale (art. 58 din Codul
de procedură penală).

Parte vătămată (art. 59 din Codul de procedură penală) este considerată
persoana fizică, căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu moral,
fizic sau material, recunoscută în această calitate, conform legii prin ordonanţa organului de urmărire penală, imediat după stabilirea temeiurilor de
atribuire a unei asemenea calităţi procesuale, cu acordul victimei. În cazul
în care, după recunoaşterea persoanei ca parte vătămată, s-au constatat circumstanţe care atestă lipsa cauzării prejudiciului, organul de urmărire penală încetează participarea acestei persoane ca parte vătămată în procedura
respectivă prin ordonanţă motivată.

Victima şi partea vătămată dispun de următoarele drepturi:
– cererea să fie înregistrată imediat în modul stabilit, să fie soluţionată
de organul de urmărire penală, iar după aceasta să fie informate despre rezultatele soluţionării;
– să primească de la organul de urmărire penală certificat despre faptul că s-au adresat cu cerere sau o copie de pe procesul-verbal despre
cererea orală;
– să prezinte documente şi obiecte pentru confirmarea cererii lor;
– să ceară de la organul respectiv informaţii despre soluţionarea cererii lor;
– să depună cerere pentru a fi recunoscută ca parte civilă în procesul penal;
– să retragă cererea în cazurile prevăzute de lege;
– să primească certificat despre înregistrarea cererii lor şi începerea
urmăririi penale sau copie de pe ordonanţa de neîncepere a urmăririi
penale;
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– să atace ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale în decurs de 10
zile din momentul primirii copiei de pe ordonanţa respectivă şi să ia
cunoştinţă de materialele în baza cărora a fost emisă această ordonanţă;
– să cunoască esenţa învinuirii;
– să facă declaraţii şi explicaţii;
– să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului,
grefierului;
– să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală
sau instanţei de judecată şi să ceară includerea obiecţiilor sale în
procesul-verbal al acţiunii respective;
– să ia cunoştinţă de toate procesele-verbale ale acţiunilor procesuale
la care au participat, să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor lor în procesul-verbal respectiv;
– să ia cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul încheierii urmăririi penale şi să noteze orice informaţii din dosar sau să facă copii;
– să participe la şedinţa de judecată, inclusiv la examinarea materialelor cauzei;
– să pledeze în dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat;
– să fie informate de organul de urmărire penală despre toate hotărârile adoptate care se referă la drepturile şi interesele lor, să primească
gratuit, la solicitarea lor, copii de pe aceste hotărâri, precum şi de pe
hotărârea de încetare sau clasare a procesului în cauza respectivă, de
neîncepere a urmăririi penale, copia de pe sentinţă, decizie sau de pe
o altă hotărâre judecătorească definitivă;
– să depună plângeri împotriva acţiunilor şi hotărârilor organului de
urmărire penală, precum şi să atace hotărârea instanţei privitor la
prejudiciul cauzat;
– să retragă plângerile depuse de ele sau de reprezentantul lor, inclusiv plângerile împotriva acţiunilor interzise de lege săvârşite
împotriva lor;
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– să facă obiecţii asupra plângerilor altor participanţi la proces, care
i-au fost aduse la cunoştinţă de către organul de urmărire penală sau
despre care au aflat în alte împrejurări;
– să participe la judecarea cauzei pe cale ordinară de atac;
– să fie compensate cheltuielile suportate în cauza penală şi să se repare prejudiciul cauzat în urma acţiunilor nelegitime ale organului de
urmărire penală;
– să se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală în calitate de mijloace de probă sau prezentate de ele înseşi, precum şi
bunurile ce le aparţin şi au fost ridicate de la persoana care a săvârşit acţiunea interzisă de legea penală, să primească în original
documentele care le aparţin (cu excepţia bunurilor care constituie
obiectul infracţiunii de corupere);
– să fie reprezentate de un apărător ales, iar dacă nu au mijloace de a
plăti apărătorul, să fie asistate de un avocat din oficiu;
– poate oricând să renunţe la această calitate procesuală.

Victima şi partea vătămată sunt obligate:
– să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei
judecătoreşti şi să dea explicaţii la solicitarea acestor organe;
– să prezinte, la solicitarea organului de urmărire penală, obiecte, documente şi alte mijloace de probă de care dispun, precum şi mostre
pentru cercetare comparativă;
– să accepte a fi supuse examenului medical, la cererea organului de
urmărire penală, în cazul în care ele plâng că i-au fost cauzate prejudicii fizice;
– să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului care
soluţionează cererea sau ale preşedintelui şedinţei de judecată;
– să respecte ordinea stabilită în şedinţa de judecată şi să nu părăsească
sala de şedinţe fără permisiunea preşedintelui şedinţei;
– să facă declaraţii la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei judecătoreşti;
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– la cererea organului de urmărire penală, să fie supuse unei expertize,
în condiţii de ambulator, pentru a se verifica capacitatea de a înţelege just circumstanţele care au importanţă pentru cauză şi de a face
declaraţii juste în privinţa lor, în cazul în care sunt temeiuri verosimile de a pune la îndoială asemenea capacităţi;
– să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de
urmărire penală şi ale preşedintelui şedinţei de judecată;
– să respecte ordinea stabilită în şedinţa de judecată.
Partea vătămată care refuză sau se eschivează să facă declaraţii poartă
răspundere penală conform art. 113 din Codul penal, iar pentru declaraţii false cu bună-ştiinţă – conform art. 312 din Codul penal.
Este important de menţionat că persoana care a dat mită poate fi recunoscută ca parte vătămată în caz de comitere a infracţiunii de corupere
numai atunci când s-a estorcat mită de către funcţionar, deoarece în celelalte cazuri persoanei care a dat mită nu i s-au cauzat careva pagube,
ea intenţionat transmite bunurile sale funcţionarului corupt şi aceste
circumstanţe nu întrunesc condiţiile pentru a fi recunoscută în calitate
de parte vătămată.
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9. Măsurile de protecţie a victimei şi a martorilor
9.1 De ce este necesară protecţia de stat a martorilor?
Depistarea cazurilor de corupţie este un domeniu dificil al activităţii organelor de drept. Obţinerea declaraţiilor persoanelor care ar proba faptele de
corupere comise de către funcţionari este practic imposibilă, fără asigurarea garanţiilor de protecţie pentru martori, victime şi colaboratorii organelor de drept.
Nu diferă cu mult situaţia nici la depistarea şi investigarea cazurilor de
comitere a celorlalte infracţiuni. Practica ne demonstrează că numai în
condiţiile asigurării protecţiei martorilor şi a victimelor în cadrul procesului penal se poate conta pe un proces obiectiv, cu obţinerea unor sentinţe
echitabile. În final, investiţia statului în aplicarea măsurilor de protecţie se
reflecta în intensificarea efectului reversibil de prevenire a comiterii infracţiunilor.
Astfel, pentru societatea civilă protecţia acordată de stat celor ce se implică
în contracararea infracţiunilor are un aspect educativ şi îi încurajează la
conlucrarea cu organele de drept.

9.2 Care este cadrul legal al instituţiei de protecţie?
Instituţia de protecţie a persoanelor care au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi descoperirea crimelor la examinarea judiciară a dosarelor penale este reglementată de următoarele acte legislative
naţionale:
• Legea nr. 1458-XVI din 28 ianuarie 1998 privind protecţia de stat a
părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în
procesul penal;
• Codul de procedură penală (CPP) în vigoare din 12 iunie 2003;
• Codul de executare al Republicii Moldova;
• Hotărârea Guvernului nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 cu privire la
aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru
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combaterea traficului de fiinţe umane şi Planului naţional de acţiuni
pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
Domeniul respectiv este reglementat şi de acte normative internaţionale:
• Convenţia din 22 ianuarie 1993 cu privire la asistenţa juridică şi
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală;
• Acordul din 22 mai 1996 între Republica Moldova şi Republica
Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi
penală;
• Tratatul bilateral din 6 iulie 1996 între Republica Moldova şi
România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală.

9.3 Când poate fi aplicată protecţia de stat?
Conform Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecţia de stat
a părţii vătămate a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în
procesul penal (în continuare – Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998),
protecţia de stat a persoanelor care au participat la depistarea, prevenirea,
curmarea, cercetarea şi descoperirea crimelor, la examinarea judiciară a
dosarelor penale se asigură prin înfăptuirea de către organele de stat abilitate a măsurilor juridice, organizatorice, tehnice şi de altă natură, menite să
apere viaţa, sănătatea, averea, precum şi alte drepturi şi interese legitime
ale persoanelor menţionate şi ale membrilor familiilor acestora ori ale rudelor lor apropiate, împotriva acţiunilor şi atentatelor ilegale.
Articolul 1 alin. (2) din legea menţionată prevede că aplicarea procedurii
de protecţie de stat este considerată adecvată în cazul când se constată
dependenţa directă a poziţiei persoanei, căreia urmează să i se acorde protecţie de stat, de perspectiva depistării, prevenirii, curmării, cercetării şi
descoperirii crimelor, precum şi a examinării judiciare a dosarelor penale
ce ţin de crima organizată. Astfel, în fiecare caz de aplicare a protecţiei de
stat va fi necesară stabilirea de către organele competente de a aplica prezenţa stării de dependenţă directă solicitată de lege.
Drept motiv pentru aplicarea măsurilor de protecţie de stat privind persoana protejată serveşte declaraţia acestei persoane şi primirea de către
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organul ce asigură protecţia de stat a informaţiei operative sau a altor date
despre ameninţarea securităţii persoanei respective.
Drept temei pentru aplicarea măsurilor de protecţie de stat privind persoana protejată serveşte stabilirea datelor despre existenţa reală a ameninţării
cu moartea, a aplicării violenţei, a nimicirii sau deteriorării averii ori alte
acţiuni nelegitime în legătură cu acordarea de ajutor de către persoana respectivă în procesul penal.

9.4 Care sunt măsurile de protecţie de stat?
Măsurile de protecţie de stat sunt stipulate în capitolul III din Legea nr.
1458-XIII din 28 ianuarie 1998 şi modificate prin Legea nr. 126-XV din 3 mai
2001. Este de menţionat că măsurile de protecţie de stat pot fi aplicate numai
cu consimţământul persoanei protejate şi fără a-i leza drepturile, libertăţile
şi demnitatea personală.
Conform prevederilor art. 8 din legea specificată, pot fi aplicate, în funcţie
de circumstanţele concrete, următoarele măsuri de protecţie de stat pentru
asigurarea securităţii persoanelor protejate:

1. măsuri ordinare
a) paza personală, paza locuinţei şi averii – se aplică, după caz. Cu
acordul persoanei protejate, locuinţa şi averea ei pot fi echipate cu
instalaţii de semnalizare de pază, pot fi schimbate numerele ei de
telefon, numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport pe care
le foloseşte;
b) eliberarea mijloacelor speciale de apărare individuală, de legătură
şi de informare privind pericolul – se aplică, în cazul unui pericol
real pentru viaţa şi sănătatea persoanei protejate, de către organul
care asigură măsurile de securitate.
Modul de eliberare a mijloacelor respective se stabileşte de către
organul care asigură măsurile de securitate;
c) plasarea temporară în locuri lipsite de pericol – se aplică după caz,
la cererea sau cu acordul persoanelor protejate care au atins vârsta
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majoratului, iar minorii – cu acordul părinţilor sau al altor reprezentanţi legali ai lor. Aceste persoane pot fi plasate temporar în locuri
lipsite de pericol, transferate temporar sau permanent la un alt loc de
muncă (serviciu) sau de studii, strămutate temporar sau permanent
la alt domiciliu;
d) tăinuirea datelor despre persoana protejată se asigură prin:
– schimbarea acestor date în declaraţia (informaţia) despre crimă,
în materialele dosarului penal. Datele despre persoana protejată
se păstrează separat, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
– prezentarea pentru identificare a persoanei care urmează să fie
recunoscută fără observarea vizuală a celui ce o identifică, efectuarea în aceleaşi condiţii a confruntării;
– interogarea părţii vătămate, a martorului în condiţii care ar asigura securitatea şi anonimatul acestora. Concomitent, la art. 110 din
CPP sunt stipulate modalităţile speciale de audiere a martorului
şi protecţia lui.
Astfel, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa poate admite ca
martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent fizic la locul unde se află
organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în art. 110 din CPP,
în cazul în care sunt prezente trei condiţii:
• existenţa motivelor temeinice de a considera că viaţa, integritatea
corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui
sunt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o
cauză penală;
• efectuarea declaraţiilor pe o cauză privind infracţiunea gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă;
• existenţa mijloacelor tehnice respective.
Persoana protejată poate fi scutită de prezenţa în şedinţa judiciară în cazul
în care nu i se poate asigura securitatea şi lipsa ei nu se răsfrânge asupra
cercetării, sub toate aspectele, complete şi obiective a circumstanţelor cauzei. În acest caz, judecătorul dă citire depoziţiilor date de persoana prote43
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jată în procesul urmăririi penale şi/sau reproduce înregistrarea sonoră sau
video anexată la dosar.

2. măsuri extraordinare
a) schimbarea locului de muncă (serviciu) sau studii;
b) strămutarea în alt loc de trai, cu atribuire obligatorie a locuinţei
(casă, apartament);
c) schimbarea actelor de identitate prin schimbarea numelui, prenumelui şi patronimicului; schimbarea exteriorului – se aplică în cazuri
excepţionale. Evidenţa acestor măsuri se ţine separat în subdiviziunea specială a Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
d) examinarea cauzei în şedinţă judiciară închisă – se aplică în cazurile
în care aceasta o cer interesele persoanei protejate, în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare şi în baza unei încheieri motivate a judecătorului.
Articolul 18 din Codul de procedură penală stipulează principiul publicităţii şedinţei judiciare, dar prevede şi excluderea presei şi a publicului în
cazurile în care:
– se solicită protecţia moralităţii, ordinii publice sau securităţii naţionale;
– o cer interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în proces;
– publicitatea ar putea să prejudicieze interesele justiţiei.
Aceste prevederi servesc pentru protecţia vieţii private a victimelor şi martorilor, însă au şi o importanţă ce ţine de securitatea acestor persoane – cu
cât este mai puţin cunoscută identitatea sa în mass-media şi publicul larg,
cu atât mai redus este riscul intimidării acestor persoane.
Totodată, în scopul asigurării măsurilor de protecţie de stat, se pot efectua
şi măsuri operative de investigaţie în modul stabilit de Legea privind activitatea operativă de investigaţii.
Protecţia de stat a persoanei protejate aflate în stare de arest sau în locuri
de detenţie se asigură prin:
44

Ghid anti-corupţie pentru cetăţeni

– paza personală, a locuinţei şi averii;
– eliberarea mijloacelor speciale de apărare individuală, de legatură şi
de informare privind pericolul;
– tăinuirea datelor despre persoana protejată şi schimbarea actelor de
identitate prin schimbarea numelui, prenumelui şi patronimicului,
schimbarea exteriorului).

Suplimentar, mai pot fi aplicate următoarele măsuri:
– strămutarea dintr-un loc de ţinere sub arest sau de detenţie în altul;
– schimbarea măsurii preventive, în modul stabilit de legislaţia în
vigoare.

9.5 Care măsuri de protecţie de stat a persoanelor mai pot fi aplicate?
Codul de procedură penală (în continuare – CPP), adoptat prin Legea
nr. 122-XIV din 14 martie 2003, prevede şi alte măsuri de protecţie a martorilor. Astfel, articolele 333 şi 334 din CPP reglementează responsabilitatea preşedintelui şedinţei de judecată de a menţine ordinea în sala de
judecată şi securitatea participanţilor la proces.
Participanţii la proces sunt obligaţi să se supună dispoziţiilor preşedintelui
şedinţei privind menţinerea ordinii în şedinţă. Dacă inculpatul încalcă ordinea în şedinţă şi nu se supune acestor dispoziţii, el este îndepărtat din sala
de judecată, iar procesul continuă în lipsa acestuia.
Conform prevederilor art. 335 din CPP, care reglementează procedura constatării infracţiunilor de audienţă, în cazul în care în cursul judecării cauzei
se săvârşeşte o faptă prevăzută de Codul penal, instanţa va constata această
faptă, va identifica făptuitorul, va consemna incidentul într-un proces-verbal şi, dacă va fi necesar, va dispune reţinerea făptuitorului.
Aceasta este, de asemenea, o măsură de protecţie a participanţilor la proces.
Măsurile de protecţie prevăzute de CPP se aplică persoanelor care deja
au intrat în contact cu sistemul justiţiei penale (martori, părţi vătămate).
Totodată, asemenea măsuri nu vor fi aplicabile membrilor familiilor victimelor sau martorilor, spre deosebire de măsurile extrajudiciare.
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În acest context este necesar de menţionat că ameninţările la adresa membrilor familiei victimelor sau martorilor pot genera necesitatea protecţiei
acestora în baza art. 110 din CPP.
Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443-XV
din 24 decembrie 2004, conţine unele stipulări care completează Legea
nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998. Articolul 301 din Codului de executare stipulează obligaţiile administraţiei penitenciarului privind informarea
organelor afacerilor interne şi a instituţiei medicale, conţine prevederi cu
caracter obligatoriu în sensul aplicării măsurilor de protecţie de stat.
Astfel, în cazul liberării condamnatului care execută pedeapsa în penitenciar, administraţia penitenciarului, cu cel puţin 7 zile înainte de data la care
urmează să fie liberat, informează organul afacerilor interne despre liberarea
din locul de deţinere a condamnatului pentru infracţiuni deosebit de grave
sau excepţional de grave, precum şi a persoanei, perspectiva condamnării
căreia a determinat aplicarea unor măsuri de protecţie de stat, în conformitate
cu Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor
persoane care acordă ajutor în procesul penal. Organul afacerilor interne
întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei părţii vătămate, a
martorilor şi a altor persoane care au acordat ajutor în procesul penal.

9.6 Ce organe asigură protecţia de stat?
Conform Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 organele care asigură protecţia de stat a persoanelor se clasifică în două categorii:
– care decid aplicarea măsurilor de protecţie de stat;
– care efectuează măsurile de protecţie de stat.
a) Organele care decid aplicarea măsurilor de protecţie de stat se clasifică
în funcţie de caracterul măsurilor de protecţie. Astfel, decizia privind aplicarea faţă de persoanele protejate a măsurilor de protecţie de stat atribuite
la măsurile ordinare se ia de către şeful organului în a cărui procedură
se află declaraţia (informaţia) despre crimă sau dosarul penal, iar decizia
privind aplicarea faţă de persoanele protejate a măsurilor de protecţie de
stat atribuite la măsurile extraordinare – de către şefii organelor, în a căror
componenţă există subdiviziuni operative speciale care înfăptuiesc protec46
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ţia de stat a persoanelor protejate în temeiul unei ordonanţe (încheieri) motivate, emise de judecătorul, procurorul sau ofiţerul de urmărire penală, în
a cărui procedură se află declaraţia (informaţia) despre crimă sau dosarul
penal, iar după ce sentinţa devine definitivă – de către organul corespunzător de la locul unde persoana protejată îşi ispăşeşte pedeapsa.
Ordonanţa (încheierea) trebuie să conţină date despre perspectiva depistării,
prevenirii, curmării, cercetării şi descoperirii crimei, precum şi a examinării
judiciare a dosarului penal din punctul de vedere al persoanei protejate;
b) Organele care efectuează măsurile de protecţie de stat sunt:
• organele afacerilor interne;
• Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS);
• Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC);
• alte organe de stat în sarcina cărora li se poate atribui, în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectuarea unor asemenea măsuri.
Totodată, este necesar de menţionat că organele în cauză pot efectua măsurile de protecţie numai pentru dosarele aflate în procedura acestora sau
atribuite în competenţa lor.
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1964 din 19 iulie
2002 s-a dispus crearea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI),
SIS, CCCEC, Departamentului Vamal şi Departamentului Instituţiilor
Penitenciare al Ministerului Justiţiei a unor subdiviziuni speciale de protecţie a persoanelor, care necesită protecţie de stat:
• în cadrul MAI – Serviciul protecţiei de stat a martorilor şi participanţilor la proces,în cadrul Direcţiei misiuni speciale. În cadrul
serviciului activează 3 birouri teritoriale:
– Centru – Comisariatul General de Poliţie mun. Chişinău;
– Sud – Comisariatul de Poliţie al or. Cahul;
– Nord – Comisariatul de Poliţie al municipiului Bălţi;
• în cadrul SIS – secţia combatere a crimei organizate şi corupţiei a
Departamentului Securitate Economică şi Combatere a Corupţiei în
Autorităţile Publice;
• în cadrul CCCEC – Direcţia Comenduire;
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• în cadrul Serviciului Vamal – Serviciul investigaţii operative şi
protecţie de stat a Direcţiei urmărire penală şi fraude vamale;
• în cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare – Direcţia
securitate, regim şi supraveghere.
Măsurile de protecţie de stat privind persoanele protejate, potrivit dosarelor aflate în procedura instanţelor judecătoreşti sau a procuraturii se efectuează în temeiul deciziei judecătorului sau a procurorului, de către organele
afacerilor interne, organele teritoriale ale SIS sau ale CCCEC de la locul
aflării persoanelor protejate.
Măsurile de protecţie de stat privind militarii şi rudele lor apropiate se
efectuează, de asemenea, şi de către comandamentul unităţii militare respective, iar în ce priveşte persoanele aflate în stare de arest sau în locuri
de detenţie – şi de către organele instituţiilor respective.
Atribuţiile de exercitare a controlului executării legii în procesul efectuării măsurilor de protecţie de stat conform prevederilor art. 4 din legea
specificată au fost stabilite în sarcina Procurorului General şi procurorilor
subordonaţi acestuia.

9.7 Care sunt persoanele care beneficiază de protecţia de stat?
Conform prevederilor art. 2 din Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 de
protecţia de stat beneficiază următoarele persoane:
a) persoanele care au declarat organelor de drept despre crimele comise, au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi
descoperirea acestora;
b) martorii;
c) părţile vătămate şi reprezentanţii lor legali în procesele penale;
d) persoanele bănuite, învinuite, inculpaţii şi reprezentanţii lor legali în
procesele penale, persoanele condamnate;
e) rudele apropiate ale persoanelor enumerate la lit. a), b), c) şi d) (soţul/soţia, părinţii şi copiii, înfietorii şi înfiaţii, fraţii şi surorile drepte,
bunicii şi nepoţii), iar în cazuri excepţionale şi alte persoane, prin
intermediul cărora se fac presiuni asupra persoanelor enumerate.
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9.8 Protecţia socială a persoanelor protejate
În art. 16 din Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998 este reglementată protecţia socială a persoanelor protejate, şi anume:
a) viaţa, sănătatea şi averea persoanei protejate sunt supuse asigurării
de stat obligatorii din contul bugetului de stat;.
b) în cazul morţii persoanei protejate, legate de acordarea de ajutor în
procesul penal, familiei ei şi persoanelor întreţinute de aceasta li se
acordă o îndemnizaţie unică în mărime de 6 salarii medii lunare pe
ţară din luna anterioară morţii, iar în cazul pierderii întreţinătorului,
în conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte o pensie pentru
pierderea întreţinătorului;
c) în caz de schilodire în legătură cu acordarea de ajutor în procesul
penal, persoanei protejate i se plăteşte o indemnizaţie unică în mărime de 3 salarii medii lunare pe ţară din luna anterioară schilodirii, iar în caz de pierdere a capacităţii de muncă, i se stabileşte, de
asemenea, o pensie de invaliditate în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
d) dauna materială pricinuită persoanei protejate în legătură cu ajutorul
acordat în procesul penal se recuperează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) la stabilirea persoanelor culpabile de moartea, schilodirea, pricinuirea leziunilor corporale sau cauzarea daunei materiale persoanelor
protejate, în urma cărui fapt lor sau urmaşilor lor li s-au plătit sumele de asigurare, organele asigurării de stat percep, prin intermediul instanţelor judecătoreşti, sumele de asigurare de la persoanele
culpabile.
Modalitatea acoperirii cheltuielilor legate de efectuarea măsurilor de protecţie de stat privind persoanele protejate este stabilită în art. 19 din legea menţionată, potrivit căruia, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială
a măsurilor de protecţie de stat privind persoanele protejate se efectuează
din bugetul de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
49

Transparency International – Moldova

Legea în cauză prevede o regulă prohibitivă, conform căreia cheltuielile
legate de aplicarea măsurilor de protecţie de stat nu pot fu puse în sarcina
persoanei protejate.
Excepţie: Totodată, legislatorul a acordat persoanei protejate posibilitatea
de a-şi asuma, la propria cerere, suportarea totală sau parţială a cheltuielilor legate de asigurarea măsurilor de protecţie de stat prin încheierea unui
contract cu organele care asigură această protecţie.

9.9 Care este modul de aplicare a măsurilor de protecţie?
În cazul în care ofiţerul de urmărire penală, procurorul sau judecătorul, au
primit declaraţia (informaţia) despre ameninţarea securităţii persoanei protejate, sunt obligaţi să verifice această declaraţie (informaţie) şi, în termen
de 3 zile, iar în cazurile ce nu permit tărăgănarea, de îndată să ia decizia
despre aplicarea sau refuzul de aplicare a măsurilor de protecţie de stat
privind persoana respectivă.
Asupra deciziei luate se emite o ordonanţă (încheiere) motivată, care este
executorie pentru organele ce efectuează măsurile de protecţie.
Ofiţerul de urmărire penală sau inspectorul indică în ordonanţa, cererea sau informaţia ce a fost examinată, constatând împrejurările faptei şi
le descrie, luând în consideraţie că în materialele acumulate se conţine
informaţie despre ameninţarea reală şi pericolul vieţii, sănătăţii, integrităţii averii ş.a. a persoanei ce urmează a fi luată sub protecţie de stat,
se bazează pe Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998, hotărăşte a stabili
în privinţa persoanei respective măsurile protecţiei de stat, enumerând
măsurile de securitate şi modalităţile de realizare a acestora în funcţie de
circumstanţele concrete.
Hotărârea cu privire la asigurarea protecţiei de stat se remite imediat organului abilitat cu asemenea atribuţii prin Legea 1458-XIV din 28 ianuarie 1998.
Organul, în a cărui sarcină a fost pusă efectuarea măsurilor de protecţie de
stat, stabileşte măsurile necesare şi modalităţile de realizare a acestora, în
funcţie de circumstanţele concrete.
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La fiecare măsură de securitate se indică termenele de realizare şi persoanele organelor afacerilor interne responsabile de realizarea lor, pe fiecare
punct în parte.
Ofiţerul de urmărire penală sau inspectorul aduce la cunoştinţa persoanei
protejate măsurile de protecţie de stat, drepturile, obligaţiile şi răspunderea părţilor prevăzute de articolele 8 şi 18 din Legea 1458-XIV din
28 ianuarie 1998 şi, totodată, i se explică şi este preîntâmpinată despre
răspunderea penală, conform art. 316 din Codul penal, pentru divulgarea
datelor privind măsurile de protecţie, după ce persoana ce urmează a fi
luata sub protecţia de stat îşi pune semnătura. În afară de aceasta, persoana respectivă poate să depună cerere sau demers în baza ordonanţei. Dacă
există date, le descrie, după ce îşi pune semnătura şi indică data.
Ordonanţa (încheierea) respectivă poate fi atacată în instanţa superioară, la
procuror sau la instanţa judecătorească.
Din momentul în care persoana este luată sub protecţie, în baza Legii
1458-XIV din 28 ianuarie 1998 şi conform ordonanţei (încheierii), între
organul care înfăptuieşte măsurile de protecţie şi persoana protejată care se
înregistrează se încheie contractul privind protecţia de stat a participanţilor la procesul penal.
În acest contract se indică:
• măsurile protecţiei de stat prevăzute în ordonanţă (încheiere);
• drepturile şi obligaţiunile organului care înfăptuieşte măsurile de
protecţie de stat şi ale persoanei protejate.
Contractul, după ce se completează, se semnează de către şeful sau comisarul subdiviziunii care înfăptuieşte măsurile de protecţie şi persoana protejată şi este coordonat cu anchetatorul sau judecătorul care a emis ordonanţa
(încheierea).
În cazurile când cineva se interesează de careva date despre persoana
protejată, ele nu se divulgă, dar în mod obligatoriu şi în formă de urgenţă se
anunţă despre aceasta organul care este responsabil de realizarea măsurilor
protecţiei de stat.
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Anularea măsurilor de protecţie se efectuează prin ordonanţa organului
care înfăptuieşte protecţia în cazurile când:
– dispar temeiurile aplicării măsurilor de protecţie de stat;
– persoana protejată încalcă condiţiile de efectuare a măsurilor de protecţi.

9.10 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului privind
protecţia de stat a participanţilor la procesul penal
Persoana protejată
Drepturi

Obligaţii

• să înainteze declaraţie despre
aplicarea măsurilor de protecţie de stat sau despre anularea
acestora;
• să fie informată asupra măsurilor de protecţie de stat ce i
se aplică;
• să solicite de la organele care
înfăptuiesc măsurile de protecţie de stat măsuri suplimentare de protecţie sau anularea acestora;
• să conteste hotărârile sau acţiunile nelegitime ale organelor
care înfăptuiesc măsurile de
protecţie de stat în organul de
resort ierarhic superior sau în
instanţa judecătorească.

• să colaboreze cu organele de drept
la depistarea, prevenirea, curmarea,
cercetarea şi descoperirea crimei,
precum şi la examinarea judiciară a
dosarului penal;
• să îndeplinească condiţiile de efectuare a măsurilor de protecţie de stat şi
cerinţele legitime ale organelor care
înfăptuiesc măsurile de protecţie;
• să aibă grijă de bunurile şi documentele eliberate temporar în folosinţă conform legislaţiei;
• să informeze imediat organele respective despre fiecare caz de ameninţare a securităţii personale;
• să nu divulge datele referitoare la
măsurile de protecţie de stat ce i se
aplică.

Drepturile şi obligaţiile persoanei protejate sunt aduse la cunoştinţa acesteia din momentul depunerii declaraţiei despre existenţa ameninţării reale
a securităţii acesteia sau din momentul aplicării măsurilor de protecţie de
stat la iniţiativa organelor respective.
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9.11 Drepturile şi obligaţiile organelor care adoptă decizii privind
aplicarea măsurilor de protecţie şi a celor care le înfăptuiesc
Organul care adoptă decizia privind aplicarea măsurilor de protecţie de
stat are dreptul:
a) să ceară de la organele şi persoanele respective materialele şi explicaţiile necesare referitor la declaraţiile despre aplicarea măsurilor de
protecţie de stat, fără a efectua acţiuni de urmărire penală;
b) să ceară de la organele care înfăptuiesc măsurile de protecţie de stat
aplicarea unor măsuri suplimentare de protecţie;
c) să anuleze, în tot sau în parte, înfăptuirea măsurilor de protecţie de
stat în legătură cu încălcarea de către persoana protejată a condiţiilor
prevăzute în contractul cu privire la protecţie;
d) să stabilească măsurile de protecţie de stat, mijloacele şi metodele de
aplicare a acestora şi, după caz, să le schimbe sau să le completeze.
Organul care înfăptuieşte măsurile de protecţie de stat este obligat:
a) să reacţioneze imediat la orice caz de ameninţare a securităţii persoanei protejate;
b) să asigure paza personală, paza locuinţei şi averii persoanei protejate
în funcţie de caracterul ameninţării.
Conducătorii şi colaboratorii subdiviziunilor de toate nivelurile ale organelor care înfăptuiesc măsurile de protecţie de stat sunt obligaţi să execute
prescripţiile organului care adoptă decizia privind aplicarea măsurilor de
protecţie de stat în ceea ce priveşte realizarea acestora şi păstrarea confidenţialităţii informaţiilor primite.
Persoana cu funcţie de răspundere din organul care înfăptuieşte măsurile de protecţie de stat a persoanei protejate, precum şi persoana
protejată, care s-au făcut vinovate de neluarea sau executarea inadecvată a măsurilor de protecţie, de divulgarea informaţiei despre măsurile aplicate şi de nerespectarea altor cerinţe ale prezentei legi, poartă
răspunderea prevăzută de legislaţie.
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Anexă
Dlui __________________________
Procurorul _____________________
(Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
şi Corupţiei, alte organe de urmărire penală)
De la (numele, prenumele, anul naşterii,
locul de muncă, adresa de la domiciliu, telefon)

PLÂNGERE
(model)
Notificarea contrasemnătură despre avertismentul tragerii la răspundere
penală pentru denunţ intenţionat calomnios.
1) informaţia despre victimă (numele, vârsta, domiciliul, ocupaţia, sexul,
statutul social, relaţiile cu suspectatul etc.);
2) informaţia despre persoana suspectată, bănuită de săvârşirea infracţiunii
sau de pregătirea pentru săvârşirea infracţiunii;
3) datele despre infracţiune, incident (descrierea faptei, timpul, locul, circumstanţele, particularităţile comiterii faptei social-periculoase; de concretizat suma estorcată şi pentru ce se extorchează, care este relaţia cu funcţionarul, dependenţa de serviciu sau alta, modalitatea cum i-a fost solicitată
transmiterea sumei);
4) datele despre mijloacele de probă, menţiunea despre prezentarea, anexarea lor la sesizare (casete, martori, acte etc.).
Data întocmirii
Semnătura
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