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Stimaţi colegi,
În perioada ce s-a scurs, după apariţia
primului număr al Buletinului informativ
al Procuraturii Republicii Moldova, la
29 iulie 2004 viaţa socială a republicii a
fost marcată de un eveniment însemnat
– cea de-a X-a aniversare a Constituţiei
Republicii Moldova.
Pentru Corpul de procurori, acest
eveniment are o semnificaţie deosebită, or el
constituie un prilej de evaluare a activităţii
organului pe care-l reprezintă, ale cărei
funcţii de bază sunt apărarea drepturilor i
libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor,
intereselor generale ale societăţii, apărării
ordinii de drept.
În capitolului IX din Constituţie se
stipulează ca organele procuraturii fac
parte din autoritatea judecătorească, fapt ce
presupune o responsabilitate sporită faţă de
societate, care prin activitatea sa urmează
să se dedice necondiţionat procesului de
asanare morală a justiţiei.
Cei 10 ani de aplicare a Legii Supreme
a statului au însemnat mult pentru

evoluţia organelor de drept din republică
atât în ansamblu, cât i a Procuraturii
în particular, or din acel moment, oriice
activitate a noastră, exercitată conform
competenţelor, a fost ajustată la principiile
fundamentale stipulate în Constituţie i în
tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
În acest context, ai dori să remarc în mod
aparte faptul că, formarea în ultimii ani a
bazelor legislaţiei naţionale a fost posibilă
doar graţie adoptării noii Constituţii,
ajustate la standardele internaţionale.
Felicitându-vă cu Ziua Constituţiei
Republicii Moldova, vă îndemn ca i pe
viitor, noi, cei care am ales acest domeniu
de activitate, să respectăm neabătut
Constituţia ţării i să o apărăm fără ezitare,
ea fiind suprema garanţie a libertăţii
noastre.
Fie ca împreună să întărim autoritatea
Justiţiei, astfel încât, pe temeiul principiului
separaţiei puterilor în stat, Justiţia să devină
unul dintre pilonii esenţiali ai statului de
drept i ai democraţiei constituţionale.

Valeriu BALABAN
Procurorul General al
Republicii Moldova
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ACTIVITATEA CURENTĂ
A PROCURATURII
drept, drepturilor i libertăţilor cetăţenilor, conducerii
i exercitării urmăririi penale, reprezentării învinuirii în
instanţele judecătoreti în condiţiile legii.

Colegiul Procuraturii Republicii Moldova,
întrunit la 15 iulie curent într-o edinţă
lărgită a făcut bilanţul activităţii desfăurate
de Procuratură în primul trimestru al anului
2004 i a trasat sarcinile preconizate pentru
trimestrul II.
În rapoartele prezentate de către Primuladjunct i adjuncţii Procurorului General,
precum i alţi procurori, activitatea
Procuraturii în perioada de referinţă a fost
calificată drept satisfăcătoare.

Printre principalele sarcini trasate în hotărârea Colegiului
au fost: selectarea minuţioasă a candidaţilor la funcţia de
procuror, perfecţionarea continuă a nivelului profesional,
metodelor de conducere i exercitare eficientă a
urmăririi penale pe cauze de corupere, contracararea
violării drepturilor i libertăţilor cetăţenilor, infracţiunilor
cu caracter financiar-economic, înteţirea măsurilor de
profilaxie a criminalităţii etc..
Colegiul a aprobat Regulamentul privind organizarea
i funcţionarea Comisiei de atestare profesională a
procurorilor.

Procurorul General, Dl Valeriu Balaban a
menţionat că fiind, în principiu, de acord
cu aprecierile date de vorbitori, consideră
satisfăcătoare rezultatele activităţii, dar
nu întru totul adecvate cerinţelor zilei.
Starea legalităţii în ţară, a mai menţionat
Procurorul General, impune Procuratura să
activeze necontenit în vederea exercitării
competente i necondiţionate a atribuţiilor
constituţionale de reprezentare a intereselor
generale ale societăţii i apărării ordinii de

În perioada 22-26 mai 2004,
Procurorul General al Republicii
Moldova, dl Valeriu Balaban,
s-a aflat într-o vizită în or. Selb,
Germania, unde a participat la
adunarea anuală a Procurorilor
Generali din Europa.
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COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

IMPACTUL MIGRAŢIEI PĂRINŢILOR
ASUPRA SITUAŢIEI COPIILOR
Protecţia copilului a devenit o politică
prioritară în Republica Moldova dat fiind
faptul că a crescut în ultimul deceniu,
numărul copiilor aflaţi în dificultate.
Acordarea unei atenţii sporite problemelor
copilului, ce ar răspunde nevoilor reale ale
copiilor trebuie să pornească de la trei factori
foarte importanţi, primul fiind centrarea pe
familie i comunitate, dezvoltarea capacităţii
familiei pentru depăirea problemelor cu
care se confruntă, îmbunătăţirea condiţiilor
existente în structurile ce prestează servicii
copilului, etc. Al doilea factor este abordarea
globală a problemelor copilului i familiei,
acestea fiind interdependente i cumulative.
i nu în ultimul rînd este important să
fie urmărită îmbunătăţirea i dezvoltarea
factorului uman care activează în domeniul
protecţiei drepturilor copilului.
În scopul promovării eficiente a politicii
statului în vederea ameliorării calităţii vieţii
copilului, protecţiei drepturilor i intereselor
acestuia, prin hotărîrea nr.51 din 23 ianuarie
2002 Guvernul a aprobat Concepţia
Naţională privind Protecţia Copilului i a
Familiei, iar prin hotărîrea nr.727 din 16 iunie
2003 a aprobat Strategia Naţională privind
Protecţia Copilului i Familiei. Aceste acte au
drept obiective:
4asigurarea dezvoltării i realizării
politicii de protecţie socială a copilului i
familiei la nivel naţional i local;
4consolidarea i dezvoltarea capacităţilor
instituţionale i a resurselor umane
încadrate în activităţile de protecţie a
copilului i familiei;
4dezvoltarea capacităţii familiei i
comunităţii de a asigura asistenţa copiilor
i de a preveni riscul instituţionalizării i
intrării copilului în dificultate;
4promovarea participării societăţii civile
la protecţia socială a copilului i familiei.

Lilia TEMCIUC

Procuror,
secţia apărarea drepturilor minorilor
i combaterea traficului de fiinţe umane
să organizeze activităţi de resocializare a copiilor
vagabonzi i a celor rămai fără îngrijirea părinţilor,
eficientizîndu-i utilizarea potenţialului uman i
material de care dispun.
Codul penal, Codul Familiei i Codul cu privire la
Contravenţiile Administrative conţin mai multe
norme care apără copilul împotriva abuzului, violenţei
fizice i psihice, prevăd răspunderea penală, civilă
i administrativă pentru încălcarea dreptului de
inviolabilitate a persoanei copilului, a drepturilor lui
civile, economice i sociale.
Cu toate acestea, eforturile întreprinse în ultimii ani
de instituţiile guvernamentale în domeniul reformelor
economice i sociale, restructurările economice i
administrative, revizuirea cadrului legal, realizarea
programelor de sănătate, educaţionale i sociale
nu au produs rezultatele ateptate, copilul i familia
rămânând cele mai vulnerabile grupuri supuse
riscurilor sociale.

În scopul protecţiei sociale a minorilor
ajuni în stradă la 28 martie 2001 Guvernul
a adoptat hotărîrea privind unele măsuri
pentru diminuarea fenomenelor ceretoriei,
vagabondajului i „copiilor străzii”, prin care
a cerut de la Ministerul Educaţiei, Ministerul
Muncii i Protecţiei Sociale, Ministerul
Sănătăţii i Ministerul Afacerilor Interne

Situaţia social-economică precară a deteriorat
standardele de viaţă i a generat mai multe probleme
cu care se confruntă familia i copilul. Declinul
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economic, alături de criza valorilor sociale, au repercusiuni
directe asupra unităţii familiale i capacităţilor de protecţie
a drepturilor i intereselor copiilor. Aceste motive au condus
la creterea numărului de copii cu necesităţi speciale, în
mod deosebit, abandonaţi, fără adăpost, abuzaţi, neglijaţi,
copii aflaţi în conflict cu legea, dependenţi de droguri i de
alcool.
Sistemul instituţional de protecţie a copiilor împotriva
violenţei i abuzului este fragmentat, responsabilitatea în
domeniu fiind împărţită între mai multe autorităţi la nivel
central i local i nu este în stare să facă faţă problemelor
copiilor. Emigrarea masivă a cetăţenilor republicii din
ultimii ani a condus i mai mult la lezarea drepturilor i
intereselor copiilor.
Analiza informaţiilor furnizate de procurorii teritoriali, a
relevat că, în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale,
în ultimii doi ani, au avut loc multiple cazuri de violenţă i
abuz faţă de copii, sunt răspândite aproape toate formele de
maltratare a copiilor:
4abuzul fizic, psihic, emoţional i sexual;
4neglijarea fizică, medicală, de dezvoltare i
educaţională;
4punerea în pericol fizic;
4supravegherea neadecvată din partea părinţilor i
abandonul;
4exploatarea sexuală, la munci forţate, în ceretorie;
4atragerea în activităţi criminale, în industria
pornografică, în consumul de droguri i alcool.
Sărăcia, vulnerabilitatea i instabilitatea crescândă a familiei,
beţia i alcoolismul, indiferenţa i nepăsarea din partea
părinţilor, sunt factorii principali care fac ca copiii să devină
victime ale abuzurilor, neglijării, exploatării i violenţei în
cadrul familiei. Copiii deseori devin victime ale metodei
tradiţionale de educaţie cu aplicarea pedepselor corporale
neadecvate. Practica a constatat că în republică, mai ales în
localităţile rurale, se mai întâlnesc cazuri de educaţie prin
pedepse corporale, când copiii sunt consideraţi „proprietate”
a părinţilor, care în mare parte decid soarta lor. În contiinţa
unor părinţi se mai păstrează convingerea greită, precum
că pedeapsa corporală, agresiunea verbală, ameninţarea,
umilirea, ignorarea, critica violentă sunt percepute ca
mijloace pentru “socializarea” copiilor. În majoritatea
cazurilor copiii sunt educaţi să tie de frica părinţilor,
situaţie tolerată de societate.
Spre exemplu, locuitoarea or. Chiinău M.Valentina,
aflându-se în stare de ebrietate, i-a maltratat bestial copilul
în vârstă de 8 ani, pentru faptul că acesta rămânând fără
prânz a încercat să-i pregătească de mâncare, însă a ars
cartofii pe care îi prăjea la tigaie. Simţind mirosul, mama
fetiţei a pedepsit-o aplicându-i lovituri care au provocat
comoţie cerebrală, traumă închisă a stomacului cu
traumatizarea rinichiului, traumă închisă a umărului, au fost
fracturate cinci coaste i provocate multiple echimoze pe
faţă i corp. Mama fetiţei nu lucra, familia fiind întreţinută
de bunică care lucra de dimineaţă până seara. Doar peste
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trei zile bunica a observat multiplele vânătăi pe corpul
fetiţei i îndată a chemat serviciul de urgenţă, copilul fiind
spitalizat i operat. Mai mult de o lună copilul s-a aflat la
pat. În cadrul urmăririi penale Valentina a declarat că a lovit
fetiţa doar la cap, neatingându-se de faţă i „educaţia” a durat
doar 15 minute. Conform declaraţiilor vecinilor, bătăile
aplicate de Valentina copiilor erau frecvente. Prin sentinţa
judecătoriei sect. Ciocana mun. Chiinău în privinţa mamei
a fost aplicată pedeapsa privaţiune de libertate pe un termen
de 3 ani i 6 luni. Copiii se află în prezent sub tutela bunicii,
iar în privinţa mamei a fost înaintată acţiunea de lipsire a
drepturilor părinteti.
Atmosfera de nervozitate care se menţine în societate,
cauzată de multiple probleme sociale, persistă i în familie,
răsfrângându-se nefast asupra copiilor, în special, a celor
mici, care suportă permanent pericolul pentru viaţa i
sănătatea lor. Negligenţa i nepăsarea părinţilor, sunt cauzele
violenţei, traumării i chiar decesului copiilor. Spre exemplu,
conform datelor instituţiilor medicale specializate, anual se
înregistrează circa 1200 - 1300 cazuri de arsuri la copii, 99%
din care sunt consecinţe directe a lipsei supravegherii din
partea părinţilor.
Sunt frecvente cazurile când mamele i copiii sânt supui
violenţei din partea taţilor, fiind alungaţi de acasă, ceea ce-i
face să abandoneze familia i să petreacă timpul în stradă.
Potrivit statisticilor, 42 la sută dintre femei susţin că au fost
agresate de soţi, 41 la sută – că au fost supuse violenţei în
prezenţa copiilor, iar 25 la sută – că au fost agrestate psihic.
Hotărârea Guvernului din 28 martie 2001, privind
diminuarea fenomenelor ceretoriei, vagabondajului i
„copiilor străzii”, prevedea ca autorităţile administraţiei
publice locale să creeze în unităţile administrativ-teritoriale
centre (case, aziluri) pentru acordarea asistenţei sociale
necesare copiilor vagabonzi, să întreprindă alte măsuri de
susţinere i ajutorare a persoanelor afectate de ceretorie
i vagabondaj. Cu referire la cele menţionate mai sus se
constată că doar în 7 unităţi administrativ-teritoriale au
fost create centre (case, aziluri) de plasament temporar i
resocializare a copiilor aflaţi în situaţii de risc.
S-a constatat că organele administraţiei publice locale
manifestă un interes scăzut faţă de soarta copiilor
vulnerabili. Primăriile nu întreprind măsuri orientate spre
consolidarea familiei i diminuarea fenomenului abuzului
i violenţei faţă de copii. În multe raioane nu activează
comisiile pentru minori sau activitatea comisiilor existente
se reduce la depistarea familiilor social-vulnerabile. În
teritoriu există o lipsă de servicii sociale orientate spre
ocrotirea copilului aflat în dificultate, la prevenirea abuzului
i violenţei faţă de copii.
În acelai timp activitatea de combatere i prevenire a
violenţei i abuzului faţă de copii integral se include în
atribuţiile organelor de poliţie, care în cooperare cu alte
instituţii guvernamentale, trebuie să se implice în lupta
împotriva maltratării copilului.
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În cadrul generalizării s-au constatat cazuri
de abuz a minorilor, comise de poliţitii.
Au fost anunţate în organele procuraturii
9 astfel de cazuri, în 3 din ele a început
urmărirea penală, iar în celelalte 6 cazuri
s-au înaintat sesizări despre lichidarea i
neadmiterea comportamentului abuziv a
poliţitilor. Analiza informaţiilor parvenite
din procuraturile teritoriale denotă, că
în majoritatea raioanelor activitatea
inspectorilor pentru minori i moravuri
la prevenirea i combaterea delincvenţei
juvenile este nesatisfăcătoare i poartă un
caracter formal. Birourile de ordine publică
a comisariatelor de poliţie, din care fac parte
inspectorii pentru minori, rămîn o veriga
slabă în activitatea de prevenire i combatere
a violenţei i abuzului faţă de copii.

împreună cu alţi trei minori în vîrstă de 11, 12 i 14
ani, aflîndu-se în vecinătatea unei clădiri deteriorate,
prin ameninţare cu răfuiala fizică, i-a satisfăcut poa
sexuală în forme perverse cu un copil de 11 ani, pentru
ce prin sentinţa judecătoriei a fost condamnat la 7 ani
privaţiune de libertate.
Specificul abuzurilor faţă de copii variază în funcţie
de vârstă. La vârsta de 9-10 ani ponderea cea mai
mare o are abuzul fizic, psihic i cea mai mică - abuzul
sexual. La vârsta de 15-16 ani toate formele de abuz, cu
excepţia celui sexual, sunt în descretere. Mulţi copii
nu cunosc că tatăl sau mama lor nu are dreptul să le
aplice pedepse corporale, că ei trebuie să se alimenteze
bine i să aibă o îmbrăcăminte potrivită, considerând
că tot ce se petrece în familiile lor este firesc. Violenţa
psihică i fizică, resimţită în copilărie, în multe cazuri
are consecinţe grave, influenţând i perioada adultă.
Dacă copiii care au fost agresaţi în familie nu sunt
asistaţi de un psiholog, trauma psihologică a copilului
lăsa amprente i influenţează sănătatea copilului în
viitor. Astfel, fetiţele agresate în familie, deseori i în
viaţa matură rămân victime ale agresiunii din partea
soţului, concubinului, iar băieţii, la rândul lor, devin
agresori, astfel parcă s-ar răsplăti pentru cele trăite în
copilărie acasă, la coală sau în societate.

Una din cele mai răspândite forme
de violenţă faţă de copii este abuzul i
exploatarea sexuală. În ultimii doi ani în
organele de poliţie i procuratură au fost
depuse 145 sesizări de abuz sexual asupra
copiilor, iar în 91 cazuri au fost pornite
procese penale.
Au devenit răspândite cazurile de agresare
sexuală a copiilor de către taţi, care profită
de lipsa soţiilor, care sunt plecate la muncă
în străinătate. Spre exemplu, minora A.B. în
vârstă de 13 ani a fost violată de către tatăl
său B. G. locuitor al unui sat din raionul
Nisporeni, care prin sentinţa din 3 octombrie
2003 a fost condamnat în baza art.171
al.3 lit. „b” Cod Penal la 15 ani închisoare.
Minorele L.G. i M.B. în perioada iulie 1998
– iulie 2003 la domiciliul lor dintr-un sat în
raionul Anenii - Noi au fost violate sistematic
de către tatăl lor cu aplicarea violenţei
fizice i psihice, exprimată prin ameninţări
cu moartea i cu vătămarea integrităţii
corporale. G. I. - tatăl fetelor(a.n.1963) a fost
pus sub învinuire în baza art.171 Cod Penal i
cauza a fost deferită justiţiei.

Lipsa informaţiilor, a modelelor i mecanismelor de
familiarizare a copiilor cu drepturile lor, conduce la
situaţia, când drepturile minorilor nu sînt cunoscute.
Dei mulţi copii presupun existenţa drepturilor lor, ei
nu tiu ce înseamnă aceste drepturi în termeni practici.
Puţini copii tiu că se pot adresa personal în organele
de drept, inclusiv poliţiei, cînd le sunt încălcate
drepturile.

Trezete îngrijorare faptul că deseori copiii
din familiile social vulnerabile sau care au
abandonat familia, abuzează i agresează alţi
copii, iar uneori chiar săvîresc în privinţa lor
crime cu o deosebită cruzime. Spre exemplu,
minorul Procopii T. în vîrstă de 16 ani,
anterior condamnat pentru furt, la 16.11.2003
a strangulat i violat în mod pervers o minoră
de numai 10 ani, după ce a sustras bunurile
materiale din casa victimei (sect.Buiucani,
mun. Chiinău). Un caz eit din comun, este
fapta ce a avut loc în or. Cahul la 18 ianuarie
2003. Minorul Gîrneţ N. în vîrstă de 17 ani,

Una din soluţiile pentru copiii aflaţi în dificultate,
abuzaţi i agresaţi este instituţionalizarea acestora.
Potrivit datelor statistice în republică este atestată
o cretere anuală cu 2 % a numărului copiilor
instituţionalizaţi. Alarmant este faptul, că din cei 13
500 copii instituţionalizaţi, doar cinci la sută sunt
orfani. Studiile au confirmat că opt din zece copii
instituţionalizaţi au părinţi, dar ajung în instituţie
din cauza violenţei i abuzului în familie, nepăsării
i indiferenţei, beţiei i alcoolismului părinţilor.
Considerăm că politicile sociale ale statului urmează
a fi reorientate spre susţinerea familiei i copilului în
dificultate, iar resursele financiare alocate instituţiilor

În scopul familiarizării societăţii cu drepturile
copilului i problemele care apar în procesul de
realizare a acestor drepturi, inspectorii pentru minori
i procurorii organizează seminare i întîlniri în
instituţiile de învăţământ cu tematica în domeniu: „Tu,
drogul i SIDA”, „Minorul în societate”, „Delincvenţa
juvenilă”, ”Narcomania i efectele ei”, „Drepturile
copilului”, „Identificarea i intervenţia în cazurile de
abuz i neglijare a copilului”, etc.
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rezidenţiale ar putea fi redirecţionate spre promovarea
conceptului de a asigura fiecărui copil lipsit de mediul
familial posibilităţile de a se dezvolta în condiţii similare
familiei, creănd un sistem de case de copii de tip familial,
asigurat cu resurse umane i financiare necesare.
O altă problemă acută este rămînerea copiilor fără îngrijirea
părintească din cauza plecării părinţilor în căutarea unui
loc de lucru peste hotare. În prezent, conform informaţiilor
necomplete furnizate procurorilor de către autorităţile
publice locale, cu un singur părinte au rămas circa 25 mii
copii, fără ambii părinţi – circa 15 mii copii. În total circa
40 mii copii se educă în familii monoparentale sau duc lipsa
educaţiei din partea ambilor părinţi. Peste 1500 copii au
fost scoi din ţară de către părinţii lor. Nu există informaţii
despre soarta acestor copii în străinătate. De regulă, părinţii
plecaţi peste hotare lasă copiii în grija buneilor, rudelor,
cunoscuţilor, care singuri, deseori, nu au necesarul pentru
un trai decent i care, în multe cazuri nu sunt în stare
să acorde atenţia cuvenită educaţiei i instruirii acestor
copii. În marea parte asupra copiilor rămai fără îngrijirea
părintească nu este instituită tutela.
Sărăcia, absenţa mediului familial, colar i instabilitatea
crescândă a familiei duc la tot mai multe cazuri, când
copiii devin victime ale traficului de fiinţe umane. Moldova
rămâne una din principalele ţări de origine pentru traficul
de femei i copii. Conform Raportului Anual al OIM circa
1500 victime ale traficului, originare din Moldova au fost
identificate i au beneficiat de asistenţă. Din acest număr, la
momentul întoarcerii în ţară, 30% erau copii în vârstă până
la 18 ani.
Din lipsa unei evidenţe nu este cunoscut numărul real
al copiilor din Republica Moldova, victime ale traficului
de fiinţe umane. Datele i informaţiile oferite de anumite
organizaţii internaţionale i instituţii sociologice confirmă
că Republica Moldova deţine unul din primele locuri în ce
privete numărul copiilor traficaţi, acesta fiind mai mult de
10% din numărul total al persoanelor traficate.
Procesul de traficare a copiilor, în mare parte, este favorizat
de modalităţile de trecere a frontierei. În Ucraina i Rusia
minorii intră doar în baza certificatului de natere, în care
nu este fotografia minorului, nu se conţine nici
o dovadă, precum că minorul care prezintă
acest document este anume titularul lui. Cu
unul i acelai certificat de natere sunt scoi

din ţară mai mulţi copii. Traficul de copii înspre Ucraina i
Rusia este realizat în mare parte de etnia ţigănească, care
racolează copii din familiile social-vulnerabile în scop de
exploatare prin cerit, prostituţie i munci forţate. În unele
cazuri, părinţii din familiile social-vulnerabile singuri
acceptă acest lucru.
Un aport considerabil în resocializarea i integrarea
copiilor abuzaţi i aflaţi în situaţiile de risc îl aduc i
cele 81 de organizaţii neguvernamentale care activează
pe teritoriul republicii, însă, după cum ne-au informat
procurorii teritoriali, în 24 raioane astfel de organizaţii
neguvernamentale lipsesc.
Studiul situaţiei create relevă că pentru a diminua
fenomenul violenţei i abuzului copiilor, este nevoie
de cooperare i acţiuni coordonate între organele de
stat, agenţiile de protecţie a copiilor i a organizaţiilor
neguvernamentale. Se cere crearea unui mecanism bine
determinat de interacţiune între aceste organizaţii, cu reguli
stricte care să prescrie tuturor agenţiilor de protecţie a
copiilor, instituţiilor de învăţămînt, părinţilor, altor persoane
să anunţe organele de drept despre toate cazurile de violenţă
i abuz faţă de copii.
Crearea pe lîngă Guvern a unui organ central de specialitate
(spre exemplu - un “Departament pentru Protecţia Familiei
i Copilului”) ar fi o soluţie pentru combaterea i prevenirea
violenţei i abuzului faţă de copii, ca i pentru problemele
delincvenţei juvenile, combaterii traficului faţă de copii,
adopţiei ilegale, inclusiv a celei internaţionale, diminuării
ceritului i vagabondajului.
Secţia consideră că crearea unui organ central de specialitate
în domeniul protecţiei familiei i copilului, ajustarea
legislaţiei în domeniu la standardele internaţionale, crearea
unui sistem instituţional adecvat ce ar asigura asistenţa
socială a copiilor cu nevoi speciale, înlăturarea altor
factori ce favorizează violenţa i abuzul faţă de copil va da
posibilitate de a avea mai mari succese în acest domeniu de
o importanţă majoră a statului.

NEWS FLASH

Legenda vie a Procuraturii, dl.
Emilian Chirtoacă înconjurat de
candidaţii la funcţia de procuror
- participanţi ai seminarului
metodic de instruire, desfăurat
în iunie curent la Procuratura
Generală.
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COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

CAUZA PENALĂ NR.2003470171
La începutul lunii decembrie 2003, CRP
oldăneti a primit o informaţie operativă
referitoare la o minoră, posibilă victimă a
traficanţilor de fiinţe umane.
Fiind audiată confidenţial, minora X a
acceptat să dea declaraţii i să colaboreze cu
organul de urmărire penală. Dânsa a indicat
încă trei victime ale acelorai traficanţi, care
la fel au fost audiate. În urma acivităţilor
specifice, două din presupusele victime au
acceptat să dea declaraţii i să colaboreze cu
organul de urmărire penală.
În baza informaţiilor obţinute a fost iniţiată
urmărirea penală în baza art.165 alin.(1) lit.
b), sub conducerea ofiţerului de urmărire
penală Nicolae Garbur. În cadrul urmăririi
penale s-a stabilit că, în octombrie-noiembrie
2002, cet. Elena Ţurcanu, locuitoarea s. Cot,
r-n oldăneti, fiind în înţelegere prealabilă
în scop de profit cu concubinul ei Murat
Caraslan cetăţean al Turciei, le-a recrutat
prin înelăciune i promisiunea unor plăţi
favorabile pe cetăţenele G. i P., organizîndule perfectarea paapoartelor pentru plecare
în străinătate i le-a asigurat deplasarea din
c. Climăuţii de Jos, în or. Chiinău. Pe 11
noiembrie 2002 ele au fost transportate în
Turcia, or. Antalia, localitatea Chemer, unde
timp de 7 luni au fost exploatate sexual în
scop comercial de către cet. Murat Caraslan.

Vladimir ERHAN

Procuror, procuratura oldăneti

,,recrutarea, transportarea unei persoane în scop
de exploatare sexuală comercială, săvârită prin:
înelăciune, asupra a două persoane, de două persoane”
i art. 206 alin.(1) lit. a) Cod Penal (trafic de copii),
cu indicii ,,recrutarea, transportarea unui copil în
scopul de exploatare sexuală comercială, în prostituţie,
însoţite de aplicarea violenţei psihice asupra copilului,
exploatare sexuală comercială, săvârite repetat”. Fiind
audiată în calitate de învinuită, E. Ţurcanu vina i-a
recunoscut-o parţial. Pe 9 februarie 2004, cauza penală
a fost trimisă spre examinare în judecătoria raionului
oldăneti.

Aceeai Ţurcanu Elena în luna septembrie
2003 în s. Climăuţii de Jos, r-nul oldăneti,
a convins-o pe mama minorei X (a. n
04.06.1987) să-i elibereze declaraţie acord ca fiica ei minoră să plece la lucru
peste hotare (sub pretextul că ar putea s-o
angajeze pe la muncă în Turcia), însoţită de
Ţurcan Elena care va purta responsabilitate
pentru asigurarea drepturilor i intereselor
minorei. Pe 11-12 septembrie 2003, minora
a fost transportată în or. Dubăsari unde a
locuit până la perfectarea actelor, apoi a fost
transportată în or. Odesa de unde a plecat
cu avionul în Turcia, or. Antalia, localitatea
Chemer la concubinul ei Murat Caraslan care
timp de 2 luni a exploatat-o sexual în scop
comercial.

Prin sentinţa instanţei de judecată a raionului
oldăneti din 22 aprilie 2004, inculpata E.Ţurcanu
a fost recunoscută vinovată în comiterea infracţiunii
prevăzute de art.206 alin. (1) lit. a ) Cod Penal i ca
măsură de pedeapsă i-a fost stabilită închisoare pe
un termen de 10 ani. Instanţa a admis acţiunea civilă
în interesul minorei X în sumă de 700 dolari SUA.
Prin aceeai sentinţă, instanţa de judecată a achitat-o
pe inculpata E.Ţurcanu de răspundere conform art.
165 alin.(1) lit. b), alin. (2) lit. b),d).
Acuzatorul de stat a solicitat recunoaterea ca vinovată
pe E. Ţurcanu i conform art. 165 alin.(1) lit. b), alin.
(2) lit. b),d) conform căruia să-i fie stabilită pedeapsa
de 10 ani închisoare, iar în baza art. 206 alin.(1) lit. a)
- 10 ani pedeapsă cu închisoarea. Pedeapsa definitivă
ar putea fi stabilită, conform art.84 Cod Penal, de 11
ani de închisoare, cu încasarea prejudiciului în folosul

Pe 4 februarie 2004, bănuita Elena Nicolai
Ţurcanu a fost pusă sub învinuire în baza
art. 165 alin.(1) lit. b); alin. (2) lit. b),d) Cod
Penal (trafic de fiinţe umane), cu indicii
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părţilor vătămate în sumă de 2700 de dolari SUA. Decizia
instanţei de judecată a fost achitarea inculpatei Elena
Ţurcanu de răpundere în baza art. art.165 alin.(1) lit. b); alin.
(2) lit. b), d) Cod Penal. Instanţa de judecată a întemeiat
sentinţa prin faptul că cet. G. i P. au acceptat benevol să
practice prostituţia i să plece în Turcia i că inculpata
E. Ţurcanu a dorit să le ajute ca să dispună de o situaţie
materială mai bună.
În opinia procurorului, vina acesteia în comiterea
infracţiunilor incriminate fiind dovedită, prin probele
acumulate la cauza penală în cadrul urmăririi penale i
cercetate în cadrul anchetei judecătoreti, astfel :
Instanţa de judecată a constatat în edinţa de judecată că,
inculpata Elena Ţurcanu prin acţiunile sale, le-a recrutat pe
cet. G i P, le-a organizat i achitat perfectarea actelor, le-a
achitat deplasarea până în m. Chiinău, le-a achitat cazarea
la hotelul Meridian, le-a asigurat deplasarea în Turcia, or.
Antalia, localitatea Chemer, unde timp de 7 luni au fost
exploatate sexual în scop comercial de concubinul ei Murat
Caraslan, la cererea i dorinţa ultimelor, care benevol au
acceptat să practice prostituţia.
Concluzia instanţei de judecată în acest sens a fost greită,
deoarece componenţa de infracţiune prevăzută de art.165
Cod Penal, este una formală i este suficient ca persoana
să comită măcar una din acţiunile indicate în prevederile
acestui articol. Nu contează dacă este acordul victimei
sau nu, or înelăciunea presupune comunicarea victimei
informaţiei necesare false cu bună tiinţă i necomunicarea
ei a unei asemenea informaţii cu bună tiinţă pentru

realizarea traficului de fiinţe umane. În aceste condiţii
infracţiunea se consideră consumată de la săvârirea celor
două acţiuni care în cazul de faţă au fost vădite.
Acţiunile inculpatei E. Ţurcanu ca: „ recrutarea „ - care
presupune „atragerea persoanei prin selecţionare într-o
anumită activitate, determinată de anumite scopuri”;
„transportarea„- care presupune ”deplasarea cu un
mijloc de transport a unei persoane dintr-un loc în altul în
aceleai scopuri”; „înelăciunea„ - care sa manifestat prin
promisiunea unor sume de bani i anumitor condiţii de
lucru ce nu au fost îndeplinite, - sunt motive suficiente ca o
persoană să fie trasă la răspundere penală, din acest motiv
acuzatorul de stat a considerat că instanţa de judecată a
pronunţat o sentinţă care contravine legii i a declarat apel
invocând în el motivele indicate. În apel s-a solicitat casarea
parţială a sentinţei instanţei de judecată a r-nlui oldăneti,
privind achitarea inculpatei Elena Ţurcanu în baza art.165
alin.(1) lit. b); (2) lit. b), d) Cod Penal din motivul ilegalităţii
ei.
Rejudecarea cauzei cu pronunţarea unei noi hotărâri,
potrivit ordinii stabilite pentru prima instanţă prin care
Elena Ţurcanu să fie declarată vinovată i în săvârirea
infracţiunii prevăzute de art. 165 alin.(1) p. b); (2) p. b), d)
Cod Penal i să fie condamnată la închisoare pe un termen
de 10 ani, conform art.84 alin.(1) Cod Penal, iar prin cumul
parţial de stabilit pedeapsa definitivă 12 ani închisoare. La
22 iunie 2004 Colegiul Penal al Curţii de Apel Bălţi a admis
integral apelul declarat de acuzatorul de Stat.

NEWS FLASH
La 4 august curent, dna Victoria
Zumbreanu, procuror, ef al
Serviciului relaţii cu mass-media
al Procuraturii Generale a donat
250 de cărţi din biblioteca familiei,
penitenciarului Nr.4 din Cricova. La
eveniment a participat conducerea
penitenciarului i reprezentanţi
ai Departamentului Instituţii
Penitenciare din cadrul Ministerului
Justiţiei, care au mulţumit pentru
acest gest generos.
Ei i-au exprimat speranţa că,
iniţiativa dată va fi preluată i de alţi
cetăţeni, care contientizează că în
ultimii ani, fondurile bibliotecilor
din penitenciare practic au rămas
necompletate, acest segment
al procesului de reeducare a
condamnaţilor fiind suprasolicitat.
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RECOMANDĂRI PENTRU INVESTIGAREA
CAUZELOR DE CORUPERE
Corupţia reprezintă unul din fenomenele
negative care afectează buna funcţionare
a ramurilor de administrare i de drept
ale statului i influenţează negativ toate
domeniile sociale a căror funcţionare este
legată de aceste ramuri. Fenomenul corupţiei
existînd din cele mai vechi timpuri pînă în
prezent, întotdeauna a constituit unul din cele
mai extinse i mai
grave comportamente infracţionale ce
erodează societatea.
Întreprinderea măsurilor de amploare în
vederea prevenirii i combaterii fenomenului
corupţiei este condiţionată de situaţia creată
în Republica Moldova prin dezvoltarea i
ramificarea acestui fenomen pînă la nivelul
de punere în pericol a bunei funcţionări a
instituţiilor i organelor de stat, constituind
o ameninţare pentru principiile statului
de drept, democraţie i drepturile omului,
subminînd principiile bunei administrări,
a echităţii i justiţiei sociale, denaturînd
concurenţa i astfel împiedicînd dezvoltarea
economică, totodată periclitînd stabilitatea
instituţiilor democratice i fundamentul
moral al societăţii.

Tudor SUVEICĂ

Procuror, Secţia Anticorupţie
i conducerea urmăririi penale

extorcate. Aceasta se impune, deoarece în majoritatea
cazurilor, lipsesc martorii, fiind prezente la momentul
comiterii infracţiunii doar persoana cu funcţii de
răspundere i persoana extorcată.
O problemă în cadrul valorificării informaţiei
acumulate pe cale operativă, sunt scurgerile de
informaţii. Nu se pune la îndoială onestitatea i
responsabilitatea persoanelor care într-un anumit
moment al exercitării urmăririi penale au acces la
informaţia acumulată, însă majorarea numărului
persoanelor care cunosc informaţia, mărete procentul
nereuitei realizării ei i face posibilă o eventuală
scurgere a acesteia.

Rolul principal în lupta contra corupţiei
îi revine Statului, care prin intermediul
instituţiilor specializate, cît i prin realizarea
unor programe i proiecte cu destinaţie
specială, trebuie să reducă oportunitatea de
comitere a faptelor de corupţie, să oprească
evoluţia corupţiei spre cele mai grave forme
ale sale, i să asigure membrilor societăţii
civile un comportament i o atitudine
corectă din partea funcţionarilor publici
i persoanelor cu funcţii de răspundere. În
această ordine de idei, trebuie menţionat
rolul deosebit de important care îi revine
procurorului la conducerea i exercitarea
urmăririi penale în cauzele de corupere.

O altă problemă este lipsa tehnicii speciale video i
audio, lipsa substanţelor speciale necesare pentru
marcarea bancnotelor, lipsa fondului special de bani
necesari în cazurile de corupţie i extorcare. Actual,
după înregistrarea cererii despre extorcarea banilor,
se pune în sarcina persoanei denunţătoare să găsească
aceste sume de bani. Sînt cazuri cînd banii sînt
împrumutaţi de la prieteni, rude. După marcare i
prelucrarea cu substanţe speciale, bancnotele trebuie
excluse din circuitul civil, însă din momentul pornirii
urmăririi penale, pînă la intrarea în vigoare a sentinţei
trece o perioadă foarte mare de timp, uneori ani de
zile. Aceasta dezavantajează persoana-parte vătămată,
creează o atitudine negativă în rîndul cetăţenilor care
cunosc cazul.

Astăzi venim cu recomandări apropo
de investigarea cazurilor de corupere.
Investigarea i acumularea probelor
în cazurile de corupţie, se face în urma
măsurilor operative de investigaţie, în special
interceptarea convorbirilor telefonice i a
altor convorbiri, urmărirea vizuală, controlul
transmiterii banilor i a altor valori materiale

În toate cazurile cînd se impune necesitatea examinării
în conformitate cu art.274 CPP a informaţiei despre
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comiterea sau despre pregătirea comiterii coruperii pasive,
trebuie îndeplinite următoarele:

sigilarea dispozitivului de închidere.
4Identificare sursei de bani folosiţi în cadrul acţiunii
prin întocmirea unui proces verbal, examinarea i
indicarea felului valutei, nominalul, seria, numărul
i anul emisiei. În cazul în care se decide marcarea
bancnotelor care urmează a fi transmise, este necesar
a indica în procesul verbal acest fapt, precum i a
împacheta i sigila într-un pachet separat mostre ale
creionului i prafului cu care au fost marcate bancnotele,
pentru punerea la dispoziţie ulterior în caz de necesitate
experţilor pentru comparaţie.
4Este necesar a examina hainele sau mîinile persoanei
bănuite de faptul că a primit valorile extorcate, cu
folosirea mănuilor sterile, a vatei sterile i a pachetelor
pentru împachetare nefolosite la alte acţiuni, pentru a
exclude apariţia versiunilor ulterioare despre sursa de
provenienţă a prafului special pe bucăţile de vată cu care
se extrag mostre de particule microscopice de pe mîinile
bănuiţilor precum i alte obiecte care au intrat în contact
cu valorile extorcate (marcate).

1.Chestionarea minuţioasă a persoanei care s-a adresat cu
cerere sau sesizare. Prin aceasta se vor realiza mai multe
obiective:
4se va analiza personalitatea denunţătorului,
capacitatea acestuia de a înţelege pericolul în cazul
denunţului calomnios;
4se vor analiza motivele i cauzele care l-au determinat
pe denunţător să depună cerere (fără să fie legate de ură,
dumănie, reglare de conturi);
4se vor analiza circumstanţele cazului i împrejurările
în care se extorcă valorile de către funcţionarul public;
4aprecierea volumului probelor pentru viitoarea
învinuire.
2.Acumularea operativă a informaţiilor despre persoana
care extorcă valorile, inclusiv funcţia acestuia, locul
de muncă, deprinderile, felul în care obinuiete să-i
exteriorizeze cererile de extorcare a valorilor, graficul i
orele de serviciu, numerele de telefoane fixe i mobile la care
este abonat, obligaţiunile de serviciu, adresa domiciliului i
informaţie despre mijloacele de transport de care dispune.
De asemenea trebuie clarificat dacă persoana care extorcă
este sau nu persoană cu funcţii de răspundere.
3.Avînd în vedere, că în majoritatea cazurilor, valorile
sînt extorcate în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea,
grăbirea sau întîrzierea îndeplinirii acţiunilor care ţin de
obligaţiunile de serviciu ale funcţionarului public, este
necesară examinarea materialelor, dosarelor, documentelor
care se află la ultimul în procedură de executare, registrele
de evidenţă, registrele de intrare-ieire a corespondenţei,
solicitarea ordinului de
numire în funcţie i fia de post a funcţionarului,
caracteristica de serviciu i plîngerile asupra acţiunilor
acestuia, stabilirea dacă funcţionarul are putere de decizie
sau hotărîrea este adoptată în mod colegial.
4.Stabilirea dacă în schema de extorcare i primire a banilor
participă alţi participanţi, fără funcţii de răspundere (rude,
colegi, prieteni), pentru determinarea rolului funcţionarului
în această schemă;
5.Selectarea membrilor grupului de colaboratori operativi,
care vor acorda susţinere operativă în cadrul realizării
informaţiei precum i întru instruirea acestora referitor la
tactica i acţiunile care vor urma a fi întreprinse.
6.Verifica i controlul pregătirii tehnice a operaţiunii, în
special:
4dacă persoana denunţătoare deţine tehnică specială
(audio, video), acest fapt trebuie consemnat în proces
verbal, cu indicarea datelor referitoare la această tehnică
specială. În cazul în care se utilizează înregistrarea
pe banda magnetică a casetelor video sau audio, este
necesară excluderea posibilităţii extragerii acestora
din dispozitiv pînă la ridicarea de către procuror, prin
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Deoarece sintagma “controlul transmiterii banilor”, care se
conţine în art.6 al.2 lit.”o” a Legii cu privire la activitatea
operativă de investigaţii, include controlul audio i video al
momentului transmiterii banilor i valorilor extorcate este
necesar a analiza împrejurările i a stabili dacă este necesară
autorizaţia judecătorului de interceptare a convorbirilor
telefonice i altor convorbiri. În majoritatea cazurilor acest
lucru nu este necesar la etapa iniţială, ba chiar ar trebui
evitat, fiindcă ar putea conduce la divulgarea informaţiei.
Analiza materialelor de urmărire penală a cauzelor pornite
în baza art.324 CP indică că în 99 % din cazuri, chiar avand
autorizaţie, acţiunea operativă de interceptare nu s-a folosit.
Totul se reduce doar la înzestrarea persoanei care transmite
banii cu tehnică specială audio, video pentru înregistrarea
convorbirilor întreţinute în momentul transmiterii banilor
i altor valori extorcate.
Important este faptul că, în conformitate cu prevederile
art.8 p.4 a Legii privind activitatea operativă de investigaţii,
aprobarea deciziei privind controlul transmiterii banilor
sau altor valori extorcate, se face ” …de procurorul care
conduce sau efectuează urmărirea penală în cauza dată”.
Formularea existentă, presupune că la momentul aprobării
de către procuror a deciziei privind controlul transmiterii
banilor sau altor valori extorcate, trebuie să fie deja pornită
urmărirea penală.
Vom fi recunoscători cititorilor care vor expedia pe adresa
redacţiei opinii privind tema dată.
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DISCURSUL PROCURORULUI ÎN
DEZBATERILE JUDICIARE  ETAPĂ
DECISIVĂ A REPREZENTĂRII ÎNVINUIRII
Reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreti
în cauzele penale constituie o atribuţie
constituţională de bază a procurorilor. Această
activitate urmează a fi desfăurată la un înalt
nivel profesional, pentru a contribui real la justa
judecare a cauzelor penale, la protejarea persoanei,
societăţii i statului de atentate criminale, astfel
ca orice persoană care a comis o infracţiune să
fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale i nici o
persoană nevinovată să nu fie condamnată.
În mare măsură pronunţarea unei sentinţe legale
i temeinice depinde de pregătirea profesională
i poziţia acuzatorului de stat. Potrivit art.320
alin.(2) CPP, reprezentînd învinuirea de stat,
procurorul se călăuzete de dispoziţiile legii i de
propria sa convingere bazată pe probele cercetate
în edinţa de judecată. După terminarea cercetării
judecătoreti au loc dezbaterile judiciare, care
constau din cuvîntările procurorului, părţii
vătămate, părţii civile, părţii civilmente
responsabile, apărătorului i inculpatului cînd
apărătorul nu participă la examinarea cauzei sau
dacă inculpatul cere cuvîntul.

Vladimir HOLBAN

Procuror, ef adjunct al secţiei judiciarpenale a Procuraturii Generale

4discursul urmează a fi expus într-o ordine logică,
avînd la bază materialele dosarului cercetat în edinţa de
judecată;
4procurorul trebuie să fie sigur de afirmaţiile făcute
în discurs. Cele mai mici note false din cuvîntarea lui
sau dubii în privinţa unor fapte vor fi observate imediat
de instanţă i de public. Desigur, nu trebuie omise
circumstanţele, ce mărturisesc în favoarea inculpatului,
nici a se încerca explicarea lor neargumentată;
4 este interzisă argumentarea concluziilor proprii în
baza presupunerilor i faptelor suspecte, dubioase;
4cuvîntarea va fi convingătoare nu numai atunci
cînd procurorul v-a cunoate la perfecţie materialele
dosarului, dar i atunci cînd se va folosi contiincios
de ele, apreciind obiectiv probele verificate în edinţa
judiciară;
4se recomandă ca pledoaria să aibă un caracter
expresiv, emoţionant, uneori fiind folosite la locul
cuvenit comparaţii literare, epitete;
4din cuvîntare trebuie excluse unele cuvinte parazite de
genul: „vasăzică”, „în genere”, „astfel”, etc.

Conform art.53 alin.(1) pct.7), în cuvîntarea sa în
dezbaterile judiciare procurorul îi expune părerea
asupra faptei infracţionale săvîrite de inculpat,
încadrării ei în baza legii penale i pedepsei care
urmează a fi aplicată. Prin esenţa ei juridică i
importanţa procesuală cuvîntarea acuzatorului
de stat este actul juridic prin intermediul căruia
acesta îi exercită obligaţiile în dezbaterile
judiciare, orientînd instanţa la pronunţarea unei
sentinţe legale i temeinice. Pentru ca discursul
să fie convingător i bine argumentat juridic, el
trebuie să conţină o analiză consecutivă a probelor
examinate în cadrul cercetării judecătoreti.
Procurorul nu are dreptul să se refere la probe care
nu au fost studiate în edinţa judiciară. El urmează
nu doar să enumere probele, ci să le analizeze
critic i să le dea o apreciere obiectivă.

Potrivit pct.10 alin.(3) al Dispoziţiei Procurorului
General din 27.02.2004 nr.34/12 discursul procurorului
se întocmete în scris. Art.381 alin.(3) CPP prevede că
el se anexează la procesul-verbal al edinţei de judecată.
Legea nu reglementează structura, elementele principale
ale cuvîntării procurorului în dezbaterile judiciare. La
întocmirea ei procurorul urmează să se conducă de
problemele pe care trebuie să le soluţioneze instanţa de
judecată la adoptarea sentinţei (art.385 CPP). În scopul
ridicării măiestriei profesionale a procurorilor i verificării
calităţii cuvîntărilor lor în anul curent a fost desfăurată
ediţia a treia a concursului sub genericul „Cel mai bun
discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauzele
penale”. Cîtigătorii concursului au fost stimulaţi prin
Ordinul Procurorului General.

Fiecare acuzator de stat are maniera proprie de a
vorbi, stilul său de a prezenta un discurs public,
modalitatea personală de construcţie a cuvîntării.
Totodată, practica a elaborat anumite cerinţe
generale, care sînt înaintate faţă de cuvîntările
oratorilor judiciari. În linii mari acestea sînt
următoarele:
4discursul trebuie să fie nu numai bine
argumentat juridic, dar i expus corect din
punct de vedere stilistic;
4el trebuie să fie clar nu doar pentru
instanţa de judecată, dar i pentru toţi cei
prezenţi în sala judecăţii, să-i convingă de
justeţea i temeinicia concluziilor i cerinţelor
procurorului;
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CEL MAI BUN DISCURS ÎN DEZBATERILE
JUDICIARE PE CAUZE PENALE
Discursul procurorului procuraturii raionului Orhei, Vasile Ciubotaru care a obţinut
locul I pentru „Cel mai bun discurs în dezbaterile judiciare pe cauze penale”, concurs
desfăurat în perioada 27 mai – 11 iunie 2004.
ONORATĂ INSTANŢĂ
Constituţia Republicii Moldova, actele internaţionale la
care statul nostru este parte i legislaţia naţională protejează
dreptul fiecărei persoane la proprietate. Sistemul de drept
al ţării noastre ocrotete, de asemenea, relaţiile sociale
referitoare la securitatea vieţii i sănătăţii persoanei.
Atentatele asupra averii proprietarului prezintă un grad
prejudiciabil sporit i solicită aplicarea unor măsuri ferme
de luptă cu ele, mai ales atunci cînd este comisă cea mai
periculoasă infracţiune din categoria sustragerilor – tîlhăria.
În prezenta edinţă judiciară se examinează fapta
infracţională săvîrită de inculpaţii Cuciurca Ion i Ursu Ion
- un caz de tîlhărie cu rezonanţă sporită.
Mulţi s-au simţit total nepregătiţi de a-i pune la adăpost de
asemenea fapte membrii vulnerabili ai familiilor lor. Opinia
publică a fost zguduită de caracterul i gradul sporit al
pericolului acestei infracţiuni, care reies din:
4însăi însemnătatea valorilor la care au atentat
făptuitorii: patrimoniul i securitatea vieţii i sănătăţii
persoanei;
4faptul că victimă a devenit o femeie care din cauza
vîrstei înaintate nu putea să opună nici un fel de
rezistenţă infractorilor;
4crima a fost săvîrită de către două persoane mascate,
pe timp de noapte, prin pătrundere în locuinţă i cu
aplicarea unui obiect întrebuinţat în calitate de armă
– cuţitul;
4prin acest atac tîlhăresc au fost sustrase bunuri
materiale în proporţii deosebit de mari.
Dei inculpaţii Cuciurca Ion i Ursu Ion au întreprins tot
felul de măsuri pentru a nu fi depistaţi, totui, după 10 luni
de la comiterea crimei, au fost identificaţi de organele de
drept i la moment sunt deferiţi justiţiei, fiind acuzaţi de
săvîrirea unei infracţiuni care i-a găsit confirmarea atît în
cadrul urmăririi penale, cît i în instanţa de judecată.
Astfel, s-a stabilit că inculpaţii Cuciurca Ion i Ursu Ion, pe
data de 3 august 2002, aproximativ la ora 2.00, urmărind
un scop de profit i sustragere a averii proprietarului prin
atac tîlhăresc, în urma înţelegerii prealabile, la propunerea
i îndemnul lui Cuciurca Ion, cu măti pe faţă i înarmaţi
cu un cuţit de tip „fluture”, au pătruns prin fereastră în
casa de pe str. Livezilor, 11 din s. Peresecina, raionul Orhei,
ce aparţine cetăţenei H.P., în vîrstă de 77 de ani. Acolo au
atacat-o pe stăpînă, doborînd-o la podea, i, ameninţîndo cu cuţitul că se vor răfui fizic i că o vor omorî, în mod
deschis i-au sustras 2000 de dolari SUA i 1500 de euro,
pricinuindu-i o daună materială în proporţii deosebit de
mari, în sumă totală de 47 094 lei 65 bani. De asemenea,
inculpatul Cuciurca Ion, în perioada de timp de la sfîritul
lunii iulie 2002 pînă la 3 august 2002, tiind cu certitudine
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Vasile CIUBOTARU

procuror în Procuratura raionului Orhei
că Ursu Ion este născut la 23 iulie 1985 i că e minor, spre
a-l provoca să comită un atac asupra cetăţenei H.P., l-a
influenţat psihic prin îndemn i dare de sfaturi despre locul
i modalitatea săvîririi acestei crime, astfel, determinîndu-l
să participe pe data de 3 august 2002, ora 2.00, la sustragerea
în proporţii deosebit de mari prin tîlhărie a bunurilor
cetăţenei P.H.
Vina inculpaţilor a fost confirmată pe deplin prin cumulul
de probe cercetate de instanţă i dobîndite în procesul
urmăririi penale în mod legal cu respectarea normelor
procesuale. Inculpatul Ursu Ion i-a recunoscut pe deplin
vina, iar Cuciurca Ion - parţial. Ultimul, dei a recunoscut
că a comis sustragerea banilor de la H.P., neagă că l-a atras
la săvîrirea infracţiunii pe minorul Ursu Ion; că ar fi tiut
despre faptul că coautorul său a avut i a aplicat un cuţit; de
asemenea, nu recunoate că ar fi ameninţat-o pe victimă cu
violenţa.
În continuare, voi expune circumstanţele fiecărei etape a
faptei infracţionale, prezentînd, totodată, probele. Pentru
început mă voi referi la relaţiile dintre inculpaţi precum i
dintre inculpaţi i victimă. Inculpatul Ursu Ion a declarat
că îl cunoate pe Cuciurca Ion de prin anul 2000, relaţiile
dintre ei fiind amicale. Ambii sunt născuţi în aceeai zi a
aceleiai luni, doar în ani diferiţi – Cuciurca în 1981, iar
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Ursu - în 1985, din care cauză îi sărbătoreau
în comun zilele de natere, ultima dată la
23 iulie 2002, cînd Ursu Ion împlinise vîrsta
de 17 ani. Cuciurca Ion în edinţa judiciară
dei a recunoscut că îi sărbătoreau zilelele
de natere împreună, fără a aduce vre-un
argument, a negat faptul că tia concret
despre vîrsta prietenului său. Prin acestea se
dovedete că el contientiza faptul că Ursu
Ion este minor.

infracţiune pentru care el a fost condamnat prin
sentinţa Judecătoriei Orhei din 01.10.2001, adică
Cuciurca Ion avea deja experienţă comiterii unei
sustrageri prin pătrundere i pe timp de noapte, spre
deosebire de Ursu I. care anterior nu a comis încălcări
de lege.
Să trecem la analiza modului de pregătire a
infracţiunii. Această etapă a început o dată cu
înţelegerea prealabilă dintre Cuciurca Ion i Ursu Ion.
Din depoziţiile ambilor inculpaţi, depoziţii care
cu unele excepţii sunt similare, rezultă că, potrivit
planului elaborat în prealabil, ei s-au întîlnit în seara
zilei de 2 august 2002. Fiecare i-a luat mănui de lînă
pentru a nu lăsa amprente digitale. Cuciurca a luat un
felinar, a îmbrăcat o haină cu o glugă lungă, cu care
puteai să-ţi acoperi capul i partea de sus a feţei. Ursu
I. i-a luat cuţitul de model „fluture”. S-au deplasat
în direcţia gospodăriei cetăţenei H.P. i au ateptat
pînă a înnoptat de-a binelea. Afirmaţiile inculpatului
Cuciurca Ion precum că nu a tiut că Ursu Ion a luat
cu sine un cuţit de model „fluture” nu sunt veridice
i contravin declaraţiilor lui Ursu, care a explicat că
i Cuciurca avea un cuţit similar, deoarece ambii îi
procuraseră în acelai moment cîte un cuţit de model
„fluture”. Cuciurca I. nu i-a luat cuţitul cu sine din
simplul motiv că nu-l putea găsi, comunicîndu-i lui
Ursu I. că, posibil, l-a pierdut.

Atît inculpaţii, cît i victima H.P. sunt
locuitori ai aceluiai sat. Din declaraţiile
părţii vătămate i ale inculpatului Cuciurca
Ion reiese că, pînă la acest caz, H.P. îl cunotea
numai pe Cuciurca Ion, ultimul fiind de
aceeai vîrstă cu nepotul ei i locuind nu
departe unul de altul.
Revenind la expunerea activităţii
infracţionale, e necesar să stabilim cum i cui
i-a apărut ideea de a săvîri crima.
Cuciurca Ion a menţionat că tia despre
faptul că bătrîna H.P. locuiete de una
singură, deoarece fiica, ginerele i nepotul
ei sunt plecaţi în Italia la muncă. Înainte de
comiterea sustragerii, în mod întîmplător,
a aflat de la P.D. că H.P. primete bani din
străinătate.

În continuare ne vom referi la probele ce dovedesc
realizarea propriu-zisă a infracţiunii incriminate
inculpaţilor. Inculpatul Ursu Ion în edinţa de judecată
a declarat că primul în curtea lcet. H.P. a pătruns
Cuciurca Ion, care a deconectat energia electrică de
la contorul de pe peretele casei, apoi a spart un geam
i a deschis o fereastră, prin care ambii au pătruns în
casă. Au început să caute bani într-un dulap. Bătrîna
s-a trezit i a venit în odaia în care se aflau ei. Cuciurca
I. i-a spus lcă o va doborî la podea apoi o vor lega.
Cuciurca I. a trîntit-o jos, astupîndu-i gura să nu strige
i cerîndu-i bani. Ea a spus că banii sunt în cuptor.
Cuciurca I. a căutat banii, dar nu i-a găsit, timp în care
Ursu I. o ţinea pe bătrînă lipindu-i cuţitul său de burtă,
ca ea să nu strige. Apoi H.P. a spus că banii sunt în
dulap, în altă cameră. Ea singură a descuiat dulapul i
le-a dat banii. Ei i-au legat mîinile i gura cu lipici i au
lăsat-o pe pat. Au ieit din casă prin ua de la intrare.
Banii erau la dînsul i s-au dus în acea noapte prin s.
Gornoe, raionul Străeni, la Chiinău. Cînd au numărat
banii erau vreo 1500 de euro i 2000 de dolari SUA. La
Chiinău au împărţit banii egal. Nici el, nici Cuciurca
nu au ameninţat-o pe H.P. că-i vor tăia gîtul, ci doar iau spus ca să le dea banii i să nu se adreseze la poliţie.
Inculpatul Cuciurca I., fiind audiat în cadrul anchetei
judecătoreti, a dat declaraţii similare, precizînd că
bătrînei i-au spus că nimeni nu-i va face nimic dacă
va spune unde-s banii. El n-a tiut i nu a văzut că în
timpul crimei Ursu I. avea cuţitul la sine.

Martorul P.D. a declarat instanţei că în luna
iulie 2002 împreună cu H.P. au fost în or.
Chiinău, unde ultima a primit bani. Venind
acasă în s.Peresecina, s-a întîlnit cu Cuciurca
Ion i printre altele i-a spus despre aceasta.
Peste o lună a aflat despre crimă.Consider
că ideea de a comite sustragerea averii de la
H.P. i-a apărut iniţial anume lui Cuciurca I.,
care, a luat hotărîrea de a săvîri infracţiunea.
Apoi anume el i-a împărtăit această idee
lui Ursu I., propunîndu-i i îndemnîndu-l
să participe la sustragere. Cuciurca I. nu s-a
recunoscut culpabil de instigarea minorului
Ursu Ion i a explicat atît în cadrul urmăririi
penale cît i în instanţa de judecată, că el doar
i-a comunicat despre faptul că H.P. are bani
primiţi de peste hotare i ambii au hotărît
simultan să sustragă prin furt aceti bani.
Cu toate acestea faptul atragerii minorului
la infracţiune se dovedete prin declaraţiile
inculpatului Ursu Ion, care a indicat că, pe
la sfîritul lunii iulie 2002, Cuciurca I. i-a
comunicat că H.P. primete regulat de peste
hotare valută. Tot dînsul i-a propus să se ducă
împreună noaptea la bătrînă i, ameninţînd-o
în mod deschis, să-i ia banii, lucru cu care el a
fost de acord.
Declaraţiile lui Ursu I. le consider veridice,
mai ales că se confirmă în mod indirect
prin faptul că, anterior, în luna iulie 2000,
pe timp de noapte, Cuciurca I. a pătruns în
gospodăria unui locuitor al s.Peresecina i
a săvîrit un furt cu circumstanţe agravante,

Atragem atenţia instanţei că ambii inculpaţi, fiind
audiaţi de către procuror în calitate de învinuiţi în
cadrul urmăririi penale, în prezenţa avocaţilor, au
declarat că au ameninţat-o pe bătrînă cu moartea,
spunîndu-i că o vor tăia cu cuţitul. Solicit instanţa
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să pună aceste declaraţii la baza sentinţei, deoarece
inculpaţii nu au putut explica judecăţii de ce i-au schimbat
depoziţiile, confirmînd totodată că în timpul audierii de
către procuror, faţă de ei nu au fost aplicate nici un fel de
presiuni.

De asemenea consider că acţiunile inculpatului Cuciurca
Ion urmează a fi încadrate i în baza art. 208 alin.(1) Cod
penal al R.Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, conform
indicilor: atragerea minorilor la activitatea criminală
săvîrită de o persoană care a atins vîrsta de 18 ani.

Mai mult ca atît, partea vătămată, în declaraţiile făcute
atît organului de urmărire penală, cît i în faţa instanţei
judiciare, a indicat că jefuitorul care a căutat în cuptor, a
ameninţat-o că dacă nu spune unde sunt banii, ei o vor tăia.
Ea a hotărît să dea banii, deoarece îi fusese pus cuţitul la
coaste. După ce infractorii au plecat, ea i-a dezlipit lipiciul
cu care a fost legată i din cauza căruia pielea de pe faţă i-a
fost traumată i s-a înveniţit. Le-a dat bani în sumă de 2000
dolari i 1500 euro. La poliţie s-a adresat pe data de 8 august
2002, adică cu întîrziere, deoarece se temea. Între timp nu a
comunicat nimănui despre cele întîmplate, fiindcă avea frică
i era în stare de oc.

Calificarea urmează a fi făcută anume în baza art. 208
alin.(1) Cod penal din 18 aprilie 2002, deoarece, în
comparaţie cu sancţiunea prevăzută de art. 224 alin. 1 Cod
penal din 24.03.1961, norma penală nouă a redus limita
minimă a pedepsei, lăsînd limita maximă neschimbată,
adică a uurat pedeapsa i astfel în conformitate cu art.
10 Cod penal în vigoare, o astfel de normă legală are efect
retroactiv.

Fiind audiată în calitate de martoră, U. Z. a declarat că pe
data de 3 august 2002 a văzut-o pe H.P. care se simţea rău i
avea nite pete pe faţă, de parcă s-ar fi opărit.
Din declaraţiile ambilor inculpaţi i ale martorilor T. V. i L.
E. reese că după săvîrirea infracţiunii inculpaţii, aflînduse în or. Vadul lui Vodă i în or. Chiinău, au cheltuit banii
dobîndiţi pe cale criminală procurîndu-i îmbrăcăminte,
două telefoane mobile, un centru muzical „AIWA”, un
autoturizm de model „BMW” seria 3, bijuterii, pe distracţii.
Deoarece Cuciurca I., conducînd autoturizmul „BMW”, a
comis un accident rutier, a deteriorat acest autovehicul. La
momentul identificării inculpaţilor, toate bunurile materiale,
procurate din mijloace băneti dobîndite pe cale criminală,
au fost deja înstrăinate de către inculpaţi i organele de drept
nu au depistat la făptuitori nici un fel de bunuri materiale.
În afară de declaraţiile nominalizate, vina inculpaţilor
Cuciurca I. i Ursu I. de săvîrirea sustragerii în proporţii
deosebit de mari este confirmată i prin alte probe
acumulate în cadrul urmăririi penale i examinate pe
parcursul anchetei judiciare i anume:
4prin procesul-verbal de cercetare la faţa locului, prin
care se confirmă că un geam de la fereastra casei cet. P.
Homenco este spart;
4prin procesele-verbale de precizare i verificare a
declaraţiilor învinuiţilor Cuciurca I. i Ursu I. la locul
infracţiunii în care se descrie cum acetea au arătat locul
pe unde au pătruns în locuinţa cet. H.P., unde au atacato pe victimă, de unde partea vătămată a scos i le-a dat
banii ceruţi.
Referindu-mă la încadrarea juridică a acţiunilor lui
Cuciurca Ion i Ursu Ion, consider că ele au fost calificate
just în baza art. 1231 Cod penal al R.Moldova din 24 aprilie
1961, deoarece este dovedit cu certitudine că ei au sustras
bunuri din avutul proprietarului în proporţii deosebit de
mari prin tîlhărie i anume printr-un atac asupra persoanei
înfăptuit în scopul însuirii bunurilor, însoţit de ameninţarea
cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă i sănătate,
săvîrit în urma înţelegerii prealabile de către un grup de
persoane, prin pătrundere în locuinţă, cu utilizarea unui
obiect folosit în calitate de armă i soldat cu cauzarea unei
pagube materiale a cărei valoarea depăete de 1500 de ori
mărimea salariului minim în vigoare la momentul săvîririi
infracţiunii.
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În ceea ce privete personalitatea inculpatului Cuciurca Ion
e de menţionat că la 24.10.2001 el a fost condamnat pentru
comiterea infracţiunii prevăzute de art. 119 alin. 3 Cod penal
de către Judecătoria Orhei la 5 ani privaţiune de libertate, însă
conform art. 2 al Legii din 10.08.2001 privind amnistia în
legătură cu aniversarea a X-a de la proclamarea independenţei
Republicii Moldova, a fost absolvit de pedeapsă. Tot el, la
5.08.2003 a fost condamnat de către Judecătoria Orhei în baza
alin.1 art. 96 Cod penal din 24.03.1961 la amendă în mărime
de 50 salarii minime. La moment antecedentele penale sunt
stinse.
La locul de trai, inculpatul Cuciurca I. se caracterizează
negativ. A fost sancţionat administrativ pentru încălcări ale
ordinii publice. În stare de ebrietate e predispus să comită
crime grave. Este o persoană energică, agresivă i principială,
care tie oricînd să-i apere cu fermitate punctul său de vedere.
După caracter este sangvinic. Nu este căsătorit i nu are nici o
ocupaţie. În evidenţa medicului psihiatru i a narcologului nu
se află. Iniţiator al săvîririi infracţiunii în cauză a fost anume
Cuciurca Ion i, cunoscînd faptul că Ursu Ion este minor, l-a
atras la săvîrirea unei infracţiuni deosebit de grave.
Inculpatul Ursu Ion la domiciliu se caracterizează pozitiv.
Locuiete cu mama i tatăl vitreg. Se bucură de stimă i
respect în mijlocul semenilor săi. Are un caracter linitit. Nu
face abuz de băuturi alcoolice. Nu este căsătorit, fără loc de
muncă. Anterior nu a fost tras la răspundere penală.
E necesar de luat în consideraţie faptul că, dei Ursu Ion
era minor, el a avut totui un rol important la comiterea
infracţiunii. Anume el în scopul săvîririi atacului tîlhăresc
a luat cu sine cuţitul. Cînd partea vătămată a încercat să-i
inducă în eroare despre locul aflării banilor, anume I.Ursu
i-a arătat cuţitul, influenţînd asupra psihicului victimei i
determinînd-o să transmită banii inculpaţilor.
Ca circumstanţă agravantă pentru ambii inculpaţi servete
faptul că infracţiunea a fost comisă în privinţa unei persoane
care se afla în stare de neputinţă. Anume vîrsta înaintată
– 77 ani, nu-i permitea victimei H.P. să opună rezistenţă
infractorilor. Inculpaţii au fost contienţi de acest fapt i au
profitat de el la săvîrirea infracţiunii.
Dei sunt mai multe circumstanţe agravante, acestea îi
găsesc reflectare în articolele părţii speciale a Codului penal
incriminate inculpaţilor i ele nu trebuie luate în consideraţie
în mod suplimentar la stabilirea pedepsei pentru infracţiunile
date.
Pentru inculpatul Ursu Ion au fost stabilite următoarele
circumstanţe atenuante:
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4săvîrirea infracţiunii de către un minor,

aplicarea unei pedepse sub limita minimă a sancţiunii,
consider oportună aplicarea normelor Codului penal
actual faţă de inculpatul Ursu Ion, în baza principiului
retroactivităţii legii penale.
Astfel, pornind de la faptul că Ursu Ion îi recunoate
vinovăţia i se căiete de cele comise, că a săvîrit
infracţiunea fiind minor, că parţial este restituită
paguba materială i apreciind aceste circumstanţe ca
excepţionale, consider posibilă stabilirea pentru acesta
a pedeapsei în baza art. 1231 Cod penal din 1961 cu
aplicarea art. 79 Cod penal din 2002.
La stabilirea pedepsei pentru Cuciurca Ion este necesar
a ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrite, de faptul
că ea este intenţionată, că a fost comisă în scop de profit,
că au fost cauzate daune materiale în proporţii deosebit
de mari, de personalitatea inculpatului care are o vîrstă
tînără, nu are antecedente penale, se caracterizează
negativ; de circumstanţa agravantă stabilită; de faptul
că corectarea i reeducarea lui poate fi efectuată numai
în condiţiile privaţiunii de libertate.
Din motivul că infracţiunea prevăzută de art. 1231 Cod
penal din 1961 este din categoria celor deosebit de grave,
în conformitate cu art. 72 Cod penal din 18 aprilie 2002,
regimul executării privării de libertate se va stabili în
penitenciar de tip închis pentru ambii inculpaţi.

deoarece la momentul comiterii crimei
avea vîrsta de 17 ani;
4recunoaterea vinei i căinţa sinceră;
4repararea parţială benevolă a pagubei
pricinuite. Fără nici o presiune din partea
cuiva sau a organelor de drept a restituit o
parte din valoarea prejudiciului cauzat i
anume 700 dolari SUA.

În privinţa inculpatului Cuciurca Ion nu au
fost stabilite circumstanţe atenuante, deoarece
el nu i-a recunoscut integral vina, inclusiv
nu a recunoscut că la săvîrirea infracţiunii a
fost aplicat cuţitul i că I.Ursu la momentul
dat era minor. De asemenea, pe parcursul
procesului penal, inculpatul I.Cuciurca nu
a dat dovadă că încerca să se corecteze i că
manifestă o căinţă sinceră.
Nu poate servi ca o circumstanţă atenuantă
pentru I.Cuciurca împrejurarea că a fost
restituită parţial dauna părţii vătămate,
deoarece, după cum a menţionat în edinţa
judiciară H.P., o parte din banii sustrai
au fost întori de către mama inculpatului
I.Ursu.

În consecinţă solicit:
A-l declara pe Ursu Ion Nicolae culpabil de săvîrirea
infracţiunii prevăzute de art. 1231 Cod penal, în redacţia
Legii din 24.03.1961, i de a-i stabili, cu aplicarea art.
79 Cod penal din 18 aprilie 2002, pedeapsă sub formă
de opt ani închisoare în penitenciar de tip închis, fără
confiscarea averii i fără privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
A-l declara pe Cuciurca Ion Iurie culpabil de săvîrirea
infracţiunii prevăzute de art. 1231 Cod penal, în redacţia
Legii din 24.03.1961, i a-i stabili pedeapsa sub formă
de 13 ani închisoare, fără confiscarea averii i fără
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de
a exercita o anumită activitate. A-l declara pe Cuciurca
Ion Iurie vinovat i de comiterea infracţiunii prevăzute
de art. 208 alin.(1) Cod penal din 18 aprilie 2002 i a-i
stabili pedeapsa sub formă de 2 ani închisoare. În baza
art. 39 Cod penal din 24.03.1961, prin cumul parţial al
pedepselor aplicate, a-i stabili pedeapsa definitivă de 14
ani închisoare în penitenciar de tip închis.
A admite acţiunea civilă i a încasa în mod solidar
de la Cuciurca Ion i Ursu Ion în beneficiul cet. H.P.
700 dolari SUA i 1500 euro sau echivalentul lor în lei
moldoveneti la momentul plăţii.

Cauzele i condiţiile care au favorizat
săvîrirea infracţiunii:
4personalitatea inculpaţilor i
caracteristica lor psihologică: lăcomia i
parazitismul;
4metodele de comitere a infracţiunii:
inculpatul I.Cuciurca a ales cu precauţie o
victimă care din cauza stării sale fizice i
psihice, cu foarte mare greu ar fi putut să
li se opună i care nu-i putea recunoate pe
inculpaţi, deoarece acetia au acţionat pe
timp de noapte i cu măti pe faţă;
4personalitatea victimei, care a dat
dovadă de lipsă de vigilenţă, păstrînd sume
mari de bani la domiciliu, dei locuiete de
una singură, a manifestat naivitate, risc i
credulitate, comunicînd mai multor vecini
de-ai săi că primete bani din străinătate
de la rudele sale apropiate.
Astfel, pentru profilaxia unor asemenea
crime este necesară instruirea i educaţia
victimologică a persoanelor vulnerabile prin
diferite metode.
O altă măsură de profilaxie o constituie
intensificarea activităţii de prevenire i
curmare a infracţiunilor contra proprietăţii i
a celor de violenţă, atît din partea organelor de
drept, cît i din partea cetăţenilor de rînd.
De asemenea este necesar a informa cetăţenii
despre toate cazurile de tîlhărie i alte atentate
asupra proprietăţii, comise pe un anumit
teritoriu, instruindu-i asupra modului de
comportare în cazul întîlnirii cu criminali.

Consider că sentinţa de condamnare în prezenta cauză
penală va fi o preîntîmpinare serioasă atît pentru
inculpaţi, cît i pentru alte persoane predispuse la
comiterea unor astfel de infracţiuni i va constitui
o garanţie i o asigurare că drepturile i libertăţile
consfinţite în Constituţia Republicii Moldova sunt
apărate, iar violarea lor este contracarată i pedepsită.

Deoarece după comiterea infracţiunii a intrat
în vigoare noul Cod penal i normele părţii
generale sunt mai favorabile, fiind posibilă
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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA LEGISLAŢIEI
FEDERALE A SUA DESPRE CONFLICTUL DE
INTERESE.

In cadrul bursei Fulbright oferită de Guvernul SUA dna L.Miculet a efectuat studiul
privind analiza comparativă a legislaţiei federale al SUA si Moldovei despre
combaterea crimei economice si corupţiei ,unele repere ale cărui le publicăm astăzi.
În mecanismul anti-corupţie al SUA un rol crucial îl joacă
legislaţia privind conflictul de interese, inclusiv cea penală.
Funcţionarii publici sînt obligaţi să folosească cunotinţele i
talentul lor în beneficiul public. În acelai de timp societatea
civilă dorete ca funcţionarul public să-i îndeplinească
obligaţiile de serviciu cinstit i imparţial, fără ca persoane,
organizaţii sau altceva din anturajul lor să profite de postul
lui. Succesul activităţii funcţionarilor publici depinde i de
integritatea lor, de aceea agenţiile în care acetea activează
pot considera în unele circumstanţe improprie participarea
lor la unele însărcinări care ar putea crea un conflict de
interese. Pentru a evita conflictul de interese legislaţia in
vigoare prevede restricţiile respective. În marea majoritate
aceste prevederi se reduc la: declaraţii financiare (de
venituri), cadouri i călătorii, venituri i activităţi în afara
serviciului public, angajarea rudelor (nepotismul), restricţii
la achiziţii, utilizarea proprietăţii i informaţiei Guvernului,
activitatea politică a oficialilor publici.
Conform legislaţiei menţionate angajaţii publici sînt
obligaţi de a respecta un ir de norme etice care se reduc la
cerinţa de a nu folosi oficiul public sau funcţia publică în
interesul propriu, de a acţiona imparţial, i de a evita orice
acţiuni care ar pune la îndoială respectarea normelor etice,
integritatea guvernului. Ele prevăd mai multe componente
nu numai în cadrul serviciului public, ci i după terminarea
lui. Legislaţia privind conflictul de interese de obicei se
aplică faţă de oficiali i pe parcursul a cel puţin unui an după
plecare din funcţie.
De fapt, se poate vorbi de următoarele stadii ale
conflictului de interese: evitarea, declararea i retragerea.
Este elaborat un mecanism de evitare sau soluţionare a
situaţiilor de conflict de interese care se reduce în principiu
la următoarele: calificarea sau decalificarea din oficiu,
declararea interesului personal, codurile de conduita,
restricţiile la post angajare, mecanismele de aplicare a
legislaţiei (inclusiv existenta normelor penale).
Oficialul public este obligat în cazul unui potenţial conflict
de interese sau existentei lui deja de a raporta imediat despre
el. Există mai multe variante de evitare de către angajat
a conflictelor de interese potenţiale. Astfel în cazul cînd
angajatul presupune că este în stare de conflict de interese el
urmează să facă o notă în scris descriind potenţialul conflict
superiorului său care este în drept de a soluţiona conflictul,
dacă e posibil de a transmite cazul unui angajat care nu
este în situaţie de conflict. În acest caz vor fi studiate toate
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circumstanţele privind gravitatea chestiunii i impactul
ei asupra drepturilor sau intereselor a oricărei persoane
sau publicului general, dacă oficialul are sau a avut relaţii
profesionale sau financiare cu partea interesată i dacă
da cît de semnificativă a fost relaţia.Astfel remediile de
bază sînt : autorecuzarea, renunţarea organizatiei, ieirea
din parteneriat în unele cazuri, contractul de „blind trust”.
Angajatul poate să nu participe într-o problemă care
l-ar putea pune în situaţia de conflict i asta se numete
recuzare, angajatul poate obţine o renunţare de la agenţie
sau o demitere din funcţie.Varianta potrivită depinde
de situaţia concretă. Unele agenţii, prin reglementări
suplimentare, pot interzice sau restrînge deţinerea unor
anumite interese financiare de către toţi angajaţii sau un
grup, sau pot introduce unele restricţii privind copiii sau
soţiile lor.Angajatul poate obţine o renunţare (waver) numai
in cazul în care face o notă în scris oficialului responsabil de
numirea lui în termenul prevăzut i oficialul determina că
interesul financiar nu este aa de substanţial ca să afecteze
integritatea serviciului angajatului. Renunţarea urmează a fi
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făcută în scris.

de care dispun i să le reinvestiească în categoriile
admisibile pentru ei.
Există i alte formulare care conţin informaţie
financiară i de alt gen i care urmează a fi completată
de către potenţialul angajat într-o funcţie publică, cum
ar fi: Declaraţia de date a personalului Casei Albe,
Chestionarul pentru o poziţie în Securitatea Naţională
i Chestionarul pentru confirmare de către Comitetul
Senatului.Procedura de numire de către Preedintele
ţării în funcţiile ce cer confirmarea Senatului implică
prin lege completarea declaraţiilor publice financiare.
Ele sînt studiate înainte de numirea în funcţii de către
Casa Albă, agenţiile în care nominantul va activa,
de către Oficiul de Etica Guvernamentală, care este
responsabil de concluzia finală pe acest raport i de
transmiterea lui Senatului.

Una din componentele cheie ale
mecanismului privind prevenirea
conflictului de interese este cerinţa despre
declararea interesului financiar personal.
Declaraţiile despre venituri au menirea de
a spori încrederea publicului în activitatea
oficialilor publici, în acelai timp au drept
scop identificarea potenţialelor conflicte
de interese i evitarea lor întru beneficiul
publicului, dar i al angajatului, depistarea i
selectarea persoanelor care din acest criteriu
nu pot fi angajate în serviciul public, precum
i oferirea posibilităţii de a judeca despre
activitatea funcţionarilor publici prin prisma
interesului financiar din exterior.

De asemenea Oficiul de Etică Guvernamentală
elaborează i editează Îndrumare privind completarea
formularelor , există un ir de alte publicaţii care sînt
destinate a-i ajuta pe oficialii publici să evite conflictul
de interese.

O categorie de angajaţi publici de rang
înalt din cele trei ramuri ale puterii (circa
20.000 angajaţi federali) specificaţi în
legislaţie i care deţin unele funcţii înalte
în stat completează un formular public. El
este completat la numirea în funcţie, anual
i la părăsirea oficiului. Raportul public
conţine informaţia despre orice profit din
proprietatea ce-i aparţine care este în comerţ
sau business, ori in investiţii, ori veniturile
din proprietăţi imobiliare, capital, titluri,
hîrtii de valoare, contracte pe viitor, veniturile
agonisite, beneficiile de pensionare, onorăriile
i alte venituri neinvestite, responsabilităţi
ca credite de la anumiţi membrii ai familiei,
ipoteca pentru locuinţa personală, automobil,
mobilă i altele,înţelegerile i contractele
privind angajarea pe viitor,funcţii din afară (
în alte organizaţii).

Conform legislaţiei agenţiile respective determină
persoanele care vor completa formularele pornind
de la prevederile generale stipulate de lege. Regula
generală prevede că angajatul care întră în serviciul
public în timp de 30 de zile urmează să completeze
formularul pentru perioada de 12 luni precedente,
apoi deja ca angajaţi al agenţiei urmează să completeze
formularul anual . Agenţiile pot extinde termenul
pînă la 90 zile în cazul existentei unor circumstanţe
motivate si pot întreprinde măsuri de constrîngere
în cazul eecului de a completa formularul sau
introducerii datelor false în el. Formularul în cauză
fiind unul confidenţial este protejat i utilizat doar
în scopurile prevăzute direct. Ele de obicei se ţin
într-un seif închis i sînt transmise cu precauţie doar
personalului autorizat care are acces la ele.
Informaţia generală privind datele despre angajat se
reduce la numele i prenumele angajatului, funcţia
ocupată, gradul de salarizare după care se determina
cine completează formularul respectiv, statutul de
raportare (angajat nou sau raport anual), agenţia unde
activează, telefonul de serviciu, data numirii în funcţie,
semnătura angajatului i data completării, data primirii
formularului de către agenţie, informaţia privind
examinarea în prealabil a formularului, informaţia
despre examinarea finală, comentării.
Formularul este examinat pentru a se determina
dacă este completat corect i a depista conflictele de
interese i acest lucru este certificat prin semnătura
examinatorului. Legislaţia prevede că formularul
urmează a fi examinat pe parcursul a 60 de zile de
la data remiterii lui. În cazul depistării unui conflict
potenţial se propun măsurile de remediere a lui.
De asemenea, angajatului i se explică cum să evite
în continuare astfel de situaţii. Reglementările în
vigoare prevăd unele scutiri care permit angajaţilor să

Ceilalţi angajaţi de rang mediu din cele trei
ramuri ale puterii, care au responsabilităţi
în sectoare foarte sensibile ca contractarea,
achiziţiile, administrarea garniturilor i
licenţelor, reglementarea sau exercitarea
auditului întreprinderilor nonfederale
completează un formular unic care diferă
de cel public prin informaţia care se include,
ultima conţinînd mai puţine date. Spre
exemplu, nu se include informaţia privind
veniturile din conturile bancare etc.El este
completat de angajaţii noi, precum i anual.
Raportul menţionat conţine compartimente
care urmează a fi completate despre avere
(bunuri) i venituri,obligaţii (datorii),funcţiile
din afară,acorduri sau aranjamente, cadouri
sau rambursări din călătorii. În unele cazuri
pentru evitarea conflictului de interese
angajaţilor li se cere la acceptarea unor funcţii
să–i scoată investiţiile din proprietăţile
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participe la diverse fonduri de susţinere reciprocă, planurile
de beneficiere a angajaţilor, procurarea hîrtiilor de valoare
etc., dar care să nu pună în pericol respectarea normelor
etice.
Conflictul de interese al judecătorilor este reglementat
prin Codul de conduită al Judecătorilor SUA, care îi
obliga pe acetia de a se autorecuza în cazul în care ei,
soţii sau copii minori au un interes financiar sau există
alte considerente cunoscute de ei care ar putea pune la
îndoială imparţialitatea lor. Judecătorului i se dă pentru
completare un chestionar din 3 compartimente, care reflectă
potenţialele conflicte de interes si scopul acestor chestionare
este de a ajuta judecătorii să scoată la iveala potenţialele
conflicte de interese.
Legile despre conflictul de interese au jucat un rol pozitiv în
SUA, dei există i un ir de critici la adresa conţinutului lor,
în special privind declaraţiile financiare. Astfel se consideră
că declaraţia financiară completată de către oficialii publici
este foarte voluminoasă, creînd chiar mari dificultăţi la
completarea ei. Ulterior ea îi ţine ostatici din motivul ca
nu cumva ceva să fi fost completat greit în formular. Mulţi
candidaţi la funcţii publice din cauza necesităţii declarării
veniturilor pentru evitarea conflictului de interese nu
acceptă serviciul public, alţii au părăsit funcţiile ocupate
în dată ce au auzit de legea în cauză, ca să nu aibă ulterior
restricţii la angajare.

La moment în SUA există opinii exprimate de mai mulţi
oficiali potrivit cărora dei scopurile iniţiale ale declaraţiilor
financiare nu s-au schimbat, totui ele pot fi atinse prin
prezentarea unei informaţii mai restrînse, fapt care ar facilita
completarea lor. De menţionat că un ir de schimbări au fost
deja efectuate, modificîndu-se cerinţele privind informaţia
ce urmează a fi indicată. Spre exemplu, din formular a
fost scoasă informaţia privind suma depozitelor bancare,
valoarea monetară a bunurilor, a acţiunilor deţinute etc.
Conform legislaţiei in vigoare nepotismul este o formă
de conflict de interese. Dei noţiunea este folosită mult
mai larg, ea presupune de fapt situaţia în care o persoană
folosete puterea sa publică pentru a obţine o favoare, de
cele mai dese ori o funcţie pentru membrul familiei sale.
Scopul este nu de a interzice membrilor familiei să lucreze
împreună, ci de a exclude posibilitatea ca un oficial să
favorizeze un membru al familiei. Nepotismul creează
conflicte de interese atunci cînd un membru al familiei
este în subordinea directă a altui membru al familiei. Se
menţionează că nimeni nu va fi discriminat la angajare în
cazul în care este calificat i cei mai buni vor fi selectaţi.
Pentru a evita nepotismul urmează a numi în funcţii după
criteriul imparţialităţii, pe bază de concurs, prin procedura
deschisă.
Legislaţia privind conflictul de interese nu se referă doar
la etapa de angajare în serviciul public dar este în vigoare
pe toata durata serviciului i în unele cazuri chiar după

Celebra emisiune TV "Meet the Press", difuzată pe postul NBC de peste 57de ani, este un reper al principiilor
democratice în SUA. L.Miculeţ împreună cu realizatorii emisiunii; În centru - Tim Russert, moderatorul emisiunii.
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terminarea lui. În cazul părăsirii serviciului,
pensionării sau demisionării din funcţie
sînt instituite un ir de restricţii pentru
post-angajare, astfel ca funcţionarul să nu
derive foloase pentru sine în urma utilitarii
informaţiei confidenţiale la care a avut acces
sau în urma asocierii lui cu Guvernul. Aceste
restricţii se referă i la cei care pleacă din
serviciu i la cei care rămîn, astfel ca fotii lor
colegi să nu aibă avantaje nejustificate.
Oficialul urmează să cunoască sensul
legislaţiei despre conflictul de interese care
urmărete un singur scop: ca deciziile luate
de el sa fie dezinteresate, el urmează să
declare imediat despre potenţialul conflict
superiorului i superiorul să ia masuri
promte.

a face cadouri scumpe superiorilor, de a utiliza
informaţia confidenţială pentru satisfacerea interesului
privat, folosirea proprietăţii statului în interes personal.
Învinuirile privind conflictul de interese, conform
legislaţiei penale, sînt mai mici pe scara culpabilităţii
decît mita. Dei există propuneri de a decriminaliza
aceste acţiuni prevederile în cauză sînt în vigoare i
servesc drept un mecanism eficient în combaterea
conflictului de interese. Răspunderea penală survine
pentru acţiunile ce afectează interesul financiar
personal, încălcarea restricţiilor pentru fotii angajaţi
publici din executiv si legislativ, primirea salariilor
sal altor remunerări din alte surse decît al Guvernul
SUA.Aceste învinuiri rar se aplică singure. Ele se
folosesc în două cazuri majore: o învinuire privind
conflictul de interese este de obicei adăugată la
învinuirea de corupţie. Ele constituie i o bază pentru
încheierea acordului de recunoatere a vinovăţiei în
cazurile unei învinuiri de mită cu probe foarte slabe.

Angajaţilor li se interzice de a primi cadouri
pentru activitatea ce ţine de serviciu său,de

NEWS FLASH

Un grup de lucrători ai organelor de drept
din ţară au efectuat o vizită de lucru în
SUA în perioada 27 martie -18 aprilie 2004,
în cadrul programului Guvernului SUA
„International Visitors”. Vizita a fost posibilă
în urma invitaţiei Ambasadei SUA în
Republica Moldova.
Obiectivul vizitei l-a constituit
familiarizarea cu metodele de investigare
i urmărire penală a crimelor economice
i financiare, sistemul judiciar, tehnicile
i tehnologiile recente de investigare
a cazurilor de corupţie, a crimelor
economice i financiare din SUA.
Membrii delegaţiei au efectuat vizite
de documentare în instituţii publice ca:
Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor,
Grupul Internaţional de Combatere
a Cimelor Financiare, Departamentul
Antidrog, Departamentul de poliţie din or. Seattle,
Curtea Federală i Oficiul avocţilor din or. New
Orleans, Louisiana; oficiul grupului de lucru
„El Dorado” al Ministerului Securităţii Naţionale
din New Zork, etc. Membrii delegaţiei au avut
întâlniri neformale cu reprezentanţii ABACEELI,
reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale a
fiecărui stat, membrii societăţii civile.

Pentru lucrătorii PACUP – membri ai delegaţiei,
deplasarea dată a fost deosebit de utilă, deoarece
exercitând funcţia de conducere a urmăririi penale
a cauzelor ce ţin de comiterea infracţiunilor de către
persoane cu funcţii de răspundere, au făcut cunotinţă
cu metodele avansate, utilizate i verificate deja în
practică la exercitarea urmăririi penale al acestui
gen de infracţiuni. O atenţie sporită a fost acordată
problemelor i metodelor descoperirii i cercetării
crimelor economice.

Potrivit lui Tudor Suveică, procurorul Procuraturii
Anticorupţie i Conducerea Urmăririi Penale
(PACUP), fiecare membru al delegaţiei a acumulat
un volum important de informaţii despre sistemul
i specificul activităţii organelor de drept din SUA,
un interes aparte prezentând modul de aplicare
uniformă a legislaţiei la nivel federal.

Membrilor delegaţiei le-au fost înmânate materiale
didactice, care, în opinia dlui T. Suveică, vor fi utile în
activitatea zilnică a participanţilor la această vizită.
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MOLDOVA  STAT MEMBRU AL GRECO
Combaterea corupţiei a devenit în ultimul deceniu una
din direcţiile prioritare de preocupare ale multiplelor
organisme internaţionale, inclusiv ale Consiliului
Europei. Contientizând faptul, că corupţia reprezintă o
ameninţare gravă principiilor i valorilor fundamentale
ale Consiliului Europei, subminează încrederea
cetăţenilor în democraţie, aduce atingere supremaţiei
dreptului, neglijează drepturile omului i pune în
pericol progresul social i economic este adoptat de
Comitetul de Minitri al Consiliului Europei Programul
de Acţiuni contra corupţiei.
Analizând rezultatele acestuia experţii Consiliului
Europei ajung la concluzia, că combaterea corupţiei
trebuie să poarte un caracter multiramural i s-a decis
formarea unui grup de experţi în domeniu din diferite
state, care au drept scop elaborarea unor mecanisme
pan-europene de contracarare i luptă cu corupţia,
numit Grupul Multidisciplinar privind corupţia
(GMC). Moldova a fost reprezentantă cu succes în acest
grup de fostul anchetator pentru cauze excepţionale al
Procuraturii Generale, actualul judecător la CEDO dl.
S.Pavlovschi. O primă experienţă a acestui grup a fost
elaborarea celor 20 Principii directorii în combaterea
corupţiei, aprobate prin Rezoluţia (97) 24 a Comitetului
de Minitri al CE din 6 noiembrie 1997, care au stat
la baza elaborării de către acelai grup a Convenţiei
Europeane penale de corupţie.
Doar abordarea teoretică a problemei devine
insuficientă i se caută modalităţi de punere în aplicare
a acestor principii, de aceea la 5 mai 1998 Comitetul
de Minitri a instituit GRECO (Grupul de state contra
corupţiei) sub forma unui Accord parţial i lărgit, al
cărui sarcină este anume de a supraveghea respectarea
acestor principii directorii, cît i de a pune în aplicare
instrumente juridice internaţionale adecvate. Moldova
a aderat la GRECO în iunie 2001, iar din mai 2002
reprezentantul nostru participă regulat la lucrările
acestui organism internaţional.
CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI ACORD?
GRECO a fost conceput de statele membre ale
Consiliului Europei în scopul căutării unor răspunsuri
comune la dificilele probleme puse de corupţie i
criminalitatea organizată, ca un instrument suplu i
eficace cu misiunea de a controla aplicarea principiilor
directorii de combatere a corupţiei cît i de transpunere
în practică a instrumentelor juridice internaţionale
adecvate.
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Procuror, ef de secţie

În prezent 36 state sunt membre la GRECO, printre
care i SUA. La acest acord pot adera nu numai statele
membre ale CE, ci oricare stat, care ratifică Convenţia
penală i cea civilă de corupţie.
GRECO, în conformitate cu Statutul său, are drept scop
de a ameliora capacitatea membrilor săi de a lupta cu
corupţia, supraveghind ca acetea să aplice în practică
angajamentele asumate în acest domeniu.
Totodată el contribuie la identificarea lacunelor i
insuficienţelor din dispozitivele naţionale ce vizează
prevenirea i combaterea corupţiei, care pentru a fi
depăite trebuie să fie urmate de iniţierea unor reforme
legislative, instituţionale, cît i de implementarea unor
practici diverse de contracarare a corupţiei.
După cum am menţionat mai sus, GRECO a instituit
în statutul său (art.10-16) procedura de evaluare
individuală a statelor-membre. În prezent a luat sfârit
primul ciclu de evaluare a statelor-membre, si din 2003
a demarat cel de al doilea ciclu. Prima evaluare s-a
fondat pe 3 din cele 20 Principii directorii.
PRINCIPIUL 3: persoanele însărcinate cu prevenirea,
anchetarea, urmărirea i sancţionarea infracţiunilor de
corupţie, statutul lor juridic, atribuţiile, mijloacele de
obţinere a probelor, independenţa i autonomia lor;
PRINCIPIUL 7: specializarea persoanelor sau
organismelor, responsabile de combaterea corupţiei,
mijloacele de care ei dispun;
PRINCIPIUL 6, imunităţi faţă de anchete, urmărire i
sancţionare în infracţiunile de corupţie.
Procedura de evaluare, identică practic pentru ambele
cicluri de evaluare, se desfăoară în modul următor:
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Statului i se transmite spre completare
un chestionar, compus din aproximativ
65 întrebări, care după completare cu
anexarea tuturor textelor legislative sau
a reglementărilor, citate în răspunsuri,
se expediază Secretariatului GRECO.
După aceasta un grup din 3 evaluatoriexperţi din diferite state, condus de
reprezentantul Secretariatul GRECO,
sosete în stat i timp de o săptămână are
întrevederi de divers nivel cu persoanele
abilitate cu anume funcţii în procesul de
prevenire i combatere a corupţiei. După
vizită se încheie de către evaluatori un
raport, care se discută la edinţele în plen
ale GRECO. Discuţiile nu sunt generale
ci foarte concrete, axate pe aceleai
probleme, dar care au drept scop să scoată
în evidenţă deficienţele existente, ca în
ultimă instanţă statului evaluat, reieind
din partea analitică a raportului prezentat
de evaluatori i discuţiile din plen, să
i se facă propuneri privind înlăturarea
lacunelor i insuficienţelor depistate.

controversate, iar raportul asupra statului evaluat,
care are loc în prezenţa nu numai a tuturor
delegaţiilor la GRECO, ci i a experţilor, care au
făcut evaluarea. Discutarea unui raport durează de
obicei o zi jumate de lucru sau chiar două.
GRECO nu se limitează doar la constatări ci
recomandări doar pe hîrtie, ci dispune de un
mecanism de verificare a punerii în aplicare de
către stat a recomandărilor făcute. Astfel, după 18
luni din ziua adoptării raportului statul este obligat
să prezinte un raport de situaţie, prin care să dea
dovadă despre transpunerea în viaţă a celor decise
de GRECO. Anumiţi experţi vor studia starea de
fapt i se va întocmi un raport de conformitate,
care va fi supus unei dezbateri în edinţa plenară
GRECO i se vor trage anumite concluzii, în
dependenţă de care pot fi aplicate anumite măsuri
reprobatorii (inclusiv excluderea din GRECO) faţă
de statul ce nu a urmat recomandările făcute.
Explicaţiile în cauză chiar foarte detaliate au drept
scop nu numai să vă familiarizeze cu modul de
a activa a acestui comitet de lucru al CE, ci să
demonstrăm că aderarea Republicii Moldova
la acest acord implică mai multe obligaţii, care
trebuie respectate i demonstrează, cred, voinţa
politică a statului de a combate corupţia.

Discuţiile de la GRECO sunt foarte
aprigi uneori, foarte detaliate, chiar

După aderarea Moldovei i
desemnarea reprezentantului
său, GRECO a numit un
grup de evaluatori pentru
Republica Moldova, i anume
pe Octavian Lupescu, procuror
în Procuratura Naţională
Anti-corupţie din România,
Carlos Pascoal, Inspectoref la Poliţiei Judiciare din
Portugalia i Claire Huberts,
consilier în Ministerul Justiţiei
al Belgiei. Vizita de evaluare a
avut loc între 1-4 octombrie
2002.
În urma discuţiilor avute, la
30 septembrie 2003 a parvenit
proiectul final de raport,
care a fost expediat tuturor
membrilor GRECO, iar la 13
(!) octombrie 2003 s-a început
discutarea acestuia i la 17
octombrie a fost adoptată
în a doua lectură varianta lui
finală. A vrea să subliniez,
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că în raport se descrie situaţia existentă la data
vizitei, schimbările ce au avut loc ulterior nu se iau în
consideraţie, ci se face o menţiune în josul paginii.

PRINCIPIUL 4 – a lua măsurile corespunzătoare
în vederea sechestrării i confiscării bunurilor
provenite din corupţie,

Discutarea a început cu prezentarea de către evaluatori
a aprecierii lor a problemelor, pe care le-au studiat în
Moldova, apoi delegaţiei ţării i s-au pus cîte 5 întrebări
de către reprezentanţii delegaţiilor Spaniei i Albaniei
(întrebările i răspunsurile sunt în materialele edinţei
GRECO la Procuratura Generală). După acest preambul
are loc discutarea fiecărui punct inclus în raport.
Pe marginea acestora au fost puse foarte multe întrebări,
deoarece discutarea acestuia s-a încheiat abia la sfâritul
zilei de 14 octombrie.

PRINCIPIUL 5 - de a lua măsurile corespunzătoare
în vederea evitării cazurilor, în care persoanele
juridice ar servi drept paravan (ecran) la mascarea
(ascunderea) infracţiunilor de corupţie;

Analizînd i generalizând cele prezentate de evaluatori,
discuţiile avute pe marginea raportului în cadrul
GRECO, a vrea să subliniez, că Moldovei i s-a creat de
acum o imagine nu dintre cele mai favorabile, atunci
cînd se vorbete de corupţie. Ca concluzie generală
atît în raport cît i în discuţii s-a expus faptul, că în
Republica Moldova există un cadru legal i instituţional
axat spre prevenirea i combaterea corupţiei, dar sunt
necesare mecanismele de transpunere a acestora în
practică, cît i o politică generală statală de prevenire
a corupţiei, cu implicarea atît a autorităţilor publice,
cît i a societăţii civile. În acest sens au fost făcute
recomandările GRECO pentru Moldova, care trebuie
puse în aplicare pînă la 30.06.2005. În iunie 2005 va
trebui prezentat un raport detaliat despre măsurile luate
pentru a transpune în viaţă aceste recomandări.
Aprecierea generală asupra prezentării noastre la
discuţii i întrebări a fost destul de pozitivă, fapt
subliniat atât de Preedintele GRECO cît i de
Secretarul executiv. Raportul în cauză cît i toate
materialele pot fi găsite pe site-ul www.greco.coe.int.
Abordarea de către membrii GRECO a respectării
recomandărilor sale este una foarte severă i discuţiile
pe marginea aprecierii conformităţii celor recomandate
măsurilor luate de stat sunt uneori destul de aprinse.
Pînă în prezent unicul stat care a pus în aplicare
toate (!) recomandările GRECO este România, pe
când Gruzia din motivul neexecutării majorităţii
recomandărilor este obligată să prezinte la fiece edinţă
în plen o informaţie despre activităţile desfăurate în
vederea respectării obligaţiilor asumate.
Din 2003 a început derularea celui de al doilea ciclu de
evaluare, care se va baza pe următoarele criterii din
cele 20 de Principii Directorii de combatere a corupţiei,
adoptate de Comitetul de Minitri al Consiliului
Europei prin Rezoluţia (97) 24 din 6 noiembrie 1997:
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PRINCIPIUL 8 - a asigura ca legislaţia fiscală
i autorităţile care au sarcina de a le aplica să
contribuie la combaterea corupţiei într-un
mod eficient i coordonat, printre altele de a nu
acorda prin lege sau practică deduceri fiscale a
comisioanelor nelegale sau a altor cheltuieli legate
de acte de corupţie;
PRINCIPIUL 9 - a veghea asupra faptului ca în
organizarea, funcţionarea i procesele decizionale
ale administraţiilor publice să se ţină cont de
necesitatea combaterii corupţiei, în special
prin asigurarea unui înalt grad de transparenţă
compatibil cu eficienţa activităţii lor;
PRINCIPIUL 10 - a asigura ca regulile privind
drepturile i obligaţiunile agenţilor publici să ţină
cont de exigenţele combaterii corupţiei i să prevadă
măsuri disciplinare corespunzătoare i eficiente; a
favoriza în acest sens elaborarea unor instrumente
potrivite, cum ar fi codurile de conduită, care ar
preciza comportamentul scontat al agenţilor publici;
PRINCIPIUL 19 - a asigura, că în toate aspectele
de combatere a corupţiei, se iau în consideraţie
legăturile posibile ale acesteia cu criminalitatea
organizată i “spălarea banilor”, cît i 3 articole (nr.
13, 14, 18, 19 i 23) din Convenţia Europeană penală
de corupţie pentru statele, care au ratificat această
convenţie.
Este de la sine înţeles, că experienţa noastră în
domeniile ce urmează a fi evaluate lasă mult de
dorit, iar vizita de evaluare a Moldovei la cel de al
doilea ciclu va avea loc conform deciziei GRECO în
toamna anului 2005.
În lumina celor relatate i în scopul pregătirii
noastre către această evaluare în calitatea mea
de actual reprezentant la GRECO vă adresez
rugămintea de a face propuneri pentru lichidarea
lacunelor legislative, instituţionale existente în
legătură cu problemele expuse mai sus.
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DOSARUL LUI TRĂSNEA
„...Obiectul cercetării este un animal cornut mare (vacă), este de gen feminin, de culoare

HAZ DE NECAZ

negru cu pete albe, la picioarele din urmă de 300 kg, la cap are coarne cu lungime de 10
cm fiecare în formă de axă, are coadă...”
„... o viţică cu vîrsta aproximativă 1 an, de culoare albă cu pete negre este ca corp delict
pe dosarul penal dat... ”
(Extras din procesul-verbal de cerecetare i examinare
a obiectelor d/p nr. 1/124/98 Ungheni SA a CRP Ungheni)
Из протокола следственного эксперимента:
“С целью установления, что подозреваемый был знаком с хозяином и
беспрепятственно прошел во двор следователи провели следственный
эксперимент с подозреваемым и отразил в протоколе: „Когда подозреваемый
проходил по двору, собака нежно залаяла и весело завиляла хвостом”.
(selectat de dl Leonid Demidov)

„И вот в этот момент и зашел этот злосчастный петух и вот тогда у меня
появилась это мысль что дать им за дорогу хоть курицу не имея значение откуда
она. Я прыгнул через забор и увидел на улицe под-поднавесом утки, куры, индюки
и машинально поймал трех кур и одного петуха и закинул в сумку.”
(Cererea unui condamnat)
„... a intenta în faţa Procuraturii R. Moldova...”
(din ordonanţa de intentare a demersului de prelungire
a termenului de anchetă SA a CPS Botanica, Chiinău)
„Протокол осмотра трупа птица породы индюк”
(CRP Făleti)
Întrebare: Vă gîndeaţi în momentul cînd eraţi gol la soţia C. E.?
Răspuns: În momentul cela nu mă gîndeam la dînsa, dar mă gîndeam la nite oi de al
mele ce erau bolnave.
(Din procesul verbal de interogare a învinuitului pe art.15, 102 alin.5 CP Făleti,
1999) (Selectate de dl Emilian Chirtoacă)

[

24

]

