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EXAMINAREA SESIZĂRILOR DESPRE INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE
SAU CONEXE CELOR DE CORUPŢIE

Viorel MORARI
Procuror,
şef
al
secţiei
conducerea urmăririi penale
în CCCEC a Procuraturii
Anticorupţie
Pentru a exclude practicile
vicioase indicate şi a asigura
administrarea în cauzele penale a
unor probe concludente şi suficiente
care
să
confirme
vinovăţia
persoanelor inculpate, persoanele
implicate în examinarea sesizărilor
cu privire la comiterea faptelor de
extorcare vor întreprinde în mod
obligatoriu, în conformitate cu
prevederile Codului de procedură
penală şi ale Legii privind activitatea
operativă de investigaţii, până la
realizarea reţinerii în flagrant, toate
acţiunile
posibile,
inclusiv

înregistrări audio, video, luarea de
declaraţii, pentru a fi documentată
în modul corespunzător intenţia
persoanei de a pretinde, a accepta
primirea ori de a extorca oferte,
bani, titluri de valoare, alte bunuri
sau avantaje, servicii sau privilegii
ce nu i se cuvin.
În cazurile când se impune
necesitatea
examinării
în
conformitate
cu
art.274
Cod
procedură penală informaţia despre
comiterea sau despre pregătirea
comiterii infracţiunilor de corupţie
este
necesar
a
îndeplini
următoarele acţiuni:
Etapa
I.
Chestionarea
minuţioasă a persoanei care s-a
adresat cu plângerea sau demersul
în vederea realizării obiectivelor:
- pentru analiza personalităţii
denunţătorilor, capacitatea acestuia
de a înţelege pericolul în cazul
denunţului calomnios;
pentru
identificarea
motivelor şi cauzelor care l-au
determinat să denunţe comiterea
infracţiunii;
pentru
analiza
circumstanţelor
cazului
şi
împrejurărilor în care a fost comisă
sau se va comite infracţiunea;
- pentru a stabili dacă la
săvârşirea infracţiunii participă şi
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alte persoane în calitate de
coautori,
complice,
instigatori,
organizatori. De exemplu, în cazul
infracţiunii de corupere pasivă dacă în schema de extorcare şi
primire a banilor există şi alţi
participanţi, chiar şi dacă nu deţin
funcţii de răspundere (rude, colegi,
prieteni), în vederea determinării în
mod cert rolul funcţionarului corupt
în această schema;
- pentru aprecierea volumului
probelor care pot fi acumulate şi
puse la baza viitoarei învinuirii,
precum şi acţiunile de urmărire
penală ce se impun.
Etapa
II.
Dispunerea
organului care asigură activitatea
operativă
de
investigaţie,
efectuarea măsurilor operative de
investigaţii şi anume măsurile
prevăzute la art.6 alin.(2) pct.2)
lit.lit.b), c) şi d) din Legea nr.45-XIII
din 12.04.1994 „Privind activitatea
operativă
de
investigaţii”
(în
continuare Legea nr.45-XIII) –
culegerea informaţiei, urmărirea
vizuală, urmărirea şi documentarea
cu ajutorul metodelor şi mijloacelor
tehnice moderne.
Măsurile
operative
de
investigaţii
nominalizate
se
efectuează în baza însărcinărilor
ofiţerului de urmărire penală sau

indicaţiilor
procurorului,
formulate în conformitate cu
art.7 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.45-XIII, în baza deciziei
conducătorului organului care
exercită activitatea operativă
de investigaţii sau a adjunctului
acestuia care se ocupă de
problemele activităţii operative
de investigaţii, potrivit art.7
alin.(2) din Legea nr.45-XIII, în
scopul acumulării informaţiei
despre persoana care a
săvârşit
sau
pregăteşte
săvârşirea infracţiunii:
funcţia
acestuia,
atribuţiile de serviciu, locul de
muncă, orarul de serviciu;
- numerele de telefoane
(inclusiv
GSM),
adresa
domiciliului şi informaţii despre
mijloacele de transport de care
dispune sau pe care le
utilizează;
- deprinderile, informaţii
ce
caracterizează
personalitatea,
cercul
de
cunoştinţe,
alte
informaţii
compromiţătoare (inclusiv felul
în care obişnuieşte să-şi
exteriorizeze
cererile
de
extorcare a valorilor materiale).
Etapa III. Începerea
urmăririi penale prin ordonanţă

conform bănuielii rezonabile că a
fost
săvârşită
o
infracţiune,
constatate în cadrul etapelor
anterioare.
Etapa IV. Pentru derularea
cu succes a operaţiunii de
documentare a infracţiunii flagrante
este
necesar
a
remarca
următoarele:
- a selecta organul care va fi
însărcinat
pentru
efectuarea
măsurilor operative de investigaţii,
ţinând cont de specificul subiectului
infracţiunii;
- în măsura posibilităţilor, de
a
întreprinde
măsuri
întru
selectarea membrilor grupului de
colaboratori operativi, care vor
efectua măsurile operative de
investigaţii. De exemplu, să fie din
aceiaşi structură şi să fi asigurat în
aceiaşi componenţă efectuarea
măsurilor operative de investigaţii,
astfel, va fi redus pericolul scurgerii
de informaţie şi va fi o interacţiune
mai eficace în cadrul grupului
operativ;
- repartizarea rolurilor între
membrii
grupului
operativ
şi
verificarea cunoaşterii acţiunilor ce
urmează a fi întreprinse de fiecare;
- informarea colaboratorilor
operativi referitor la tactica şi
acţiunile care vor fi întreprinse de
procuror imediat după reţinerea în
flagrant delict a infractorului;

înzestrarea
persoaneidenunţător cu tehnica specială
necesară pentru documentarea
infracţiunii cu întocmirea procesuluiverbal respectiv (această măsură
urmează a fi efectuată de
specialistul din cadrul organului
care asigură acoperirea operativă);
instruirea
persoaneidenunţător
privitor
la
comportamentul său în cadrul
desfăşurării
operaţiunii
de
documentare a infracţiunii flagrante
de corupţie.
În
cazul
documentării
infracţiunii de corupere pasivă,
poate fi menţionat suplimentar, că
este necesar a efectua următoarele:
identificare
sursei
mijloacelor băneşti care vor fi
utilizate în calitate de valori
extorcate (pot fi prezentate de
persoana-denunţător sau din fondul
special al organului care efectuează
măsuri operative de investigaţii;
- marcarea bancnotelor cu
creion special şi/sau cu praf
fluorescent
cu
întocmirea
procesului-verbal respectiv, precum
şi împachetarea şi sigilarea într-un
pachet
separat
a
mostrelor
creionului şi/sau prafului cu care au
fost marcaţi banii (aceasta măsură,
de asemenea, trebuie să fie
efectuată de specialistul din cadrul
3

organului care asigură acoperirea
operativă).
Etapa
V.
Dispunerea
efectuării măsurilor operative de
investigaţii organului competent să
asigure activitatea operativă de
investigaţie şi, după caz, iniţierea
procedurii de autorizare de către
judecătorul de instrucţie a măsurilor
operative de investigaţii legate de
limitarea inviolabilităţii vieţii private
a persoanei.
În
cazul
infracţiunilor:
corupere pasivă - art.324 CP, trafic
de influenţă - art.326 alin.alin.(2),
(3) CP, primirea de către un
funcţionar a recompensei ilicite –
330 alin.(2) CP, luare de mită art.333 alin.alin.(2), (3) CP, de
regulă sînt efectuate măsurile
operative de investigaţie:
- interceptarea convorbirilor
telefonice şi a altor convorbiri,
măsură prevăzută de art.6 alin.(2)
pct.1) lit.c) din Legea nr.45-XIII, a
cărei proceduri de efectuare este
reglementată
de
prevederile
art.art.135, 136 din CPP;
- controlul transmiterii banilor
sau altor valori materiale extorcate,
măsură prevăzută de art.6 alin.(2)
pct.2) lit.o) din Legea nr.45-XIII.
Interceptarea convorbirilor
telefonice şi a altor convorbiri
este o măsură operativă de
investigaţii ce violează drepturile

ocrotite de lege a persoanei şi
poate
fi
efectuată
în
conformitate cu art.8 alin.(1)
din Legea nr.45 din 12.04.1994
privind activitatea operativă de
investigaţii şi art.135 alin.(1)
CPP de către organul de
urmărire penală cu autorizaţia
judecătorului de instrucţie în
baza ordonanţei motivate a
procurorului în cauzele cu
privire la infracţiunile grave,
deosebit
de
grave
şi
excepţional de grave, dacă din
probele acumulate sau din
materialele
de
investigaţie
operativă rezultă o bănuială
rezonabilă privind săvârşirea
acestora.
Conform art.135 alin.(2)
CPP, în caz de urgenţă, dacă
întârzierea obţinerii autorizaţiei
judecătorului de instrucţie ar
provoca
prejudiciu
grav
activităţii de administrare a
probelor,
procurorul
poate
dispune
prin
ordonanţă
motivată
interceptarea
şi
înregistrarea
comunicărilor,
informând
despre
aceasta
imediat, dar nu mai târziu de 24
de ore, judecătorul de instrucţie
care în cel mult 24 de ore se va
pronunţa asupra ordonanţei
procurorului
şi,
dacă
o
confirmă, va autoriza în caz de

necesitate
interceptarea
în
continuare, iar dacă nu o confirmă,
dispune încetarea imediată a
interceptărilor
şi
nimicirea
înregistrărilor efectuate.
Astfel, procurorul urmează să
emită în cadrul urmării penale o
ordonanţă
privind
dispunerea
efectuării măsurilor operative de
investigaţii şi să înainteze un
demers către judecătorul de
instrucţie în vederea autorizării
acestei măsuri. La demersul în
cauză procurorul va anexa şi
decizia motivată a conducătorului
organului care exercită activitatea
operativă de investigaţii.
În
caz
de
urgenţă
interceptarea convorbirilor poate fi
efectuată de organul competent în
baza
ordonanţei
motivate
a
procurorului
cu
confirmarea
ulterioară
la
judecătorul
de
instrucţie.
Potrivit art.136 alin.(1) CPP
asigurarea tehnică a interceptării
comunicărilor se realizează de
către Serviciul de Informaţii şi
Securitate al Republicii Moldova în
condiţiile Legii nr.45-XIII „Privind
activitatea operativă de investigaţii”.
În conformitate cu art.8
alin.(2)1 din Legea nr.45-XIII din
12.04.1994
„Privind
activitatea
operativă de investigaţii” asigurarea
tehnică a interceptării convorbirilor

telefonice,
a
controlului
comunicărilor telegrafice şi a altor
comunicări prin intermediul reţelelor
electronice se realizează de către
subdiviziunea
specializată
a
Serviciului
de
Informaţii
şi
Securitate al Republicii Moldova, cu
utilizarea
mijloacelor
tehnice
speciale, conectate, în caz de
necesitate,
la
echipamentul
operatorilor. Semnalul ce urmează
a fi interceptat se transmite în regim
de timp real organului împuternicit
care exercită activitatea operativă
de investigaţii pentru înregistrarea
şi
înscrierea
convorbirilor
şi
comunicărilor pe suport de hârtie.
Important.
Interceptarea
comunicărilor poate fi efectuată,
potrivit
art.135
alin.(3)
Cod
procedură penală, în cazul unor
ameninţări de aplicare a violenţei,
de extorcare sau de comitere a altor
infracţiuni împotriva părţii vătămate,
martorului sau membrilor familiilor
lor, la cererea acestora, în baza
ordonanţei motivate a procurorului
şi cu controlul judiciar conform
procedurii prevăzute la alineatul (2)
art.135 Cod procedură penală, chiar
dacă infracţiunea nu este gravă,
deosebit de gravă sau excepţional
de gravă.
Extorcarea
bunurilor
sau
avantajelor patrimoniale constă în
cererea de către persoana cu funcţii
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de răspundere sub ameninţarea
săvârşirii acţiunilor care vor cauza
prejudiciu intereselor legale ale
petiţionarului
sau
crearea
intenţionată a unor condiţii care îl
impun să dea bunuri sau avantaje
patrimoniale în scopul prevenirii
consecinţelor
nefaste
pentru
interesele sale legale.
Prevederile art.135 – 137 Cod
procedură penală se referă şi la
interceptarea
comunicărilor
efectuate în mediu ambiant sau teta-tete, care sînt efectuate prin
intermediul înzestrării petiţionarului
cu mijloace tehnice speciale ce
permit
interceptarea
acestor
convorbiri.
În
cazul
documentării
infracţiunilor flagrante petiţionarii se
înzestrează cu tehnică specială
pentru a înregistra convorbirile cu
bănuitul şi anume:
- aparataj de înregistrare a
convorbirilor audio;
- aparataj de înregistrare a
convorbirilor video;
- aparataj de înregistrare a
convorbirilor audio şi video;
- aparataj de interceptare şi
înregistrare a convorbirilor
audio la distanţă;
- aparataj de interceptare şi
înregistrare a convorbirilor
audio şi video la distanţă.

Controlul
transmiterii
banilor sau altor valori
materiale extorcate este o
măsură
operativă
de
investigaţii, care se efectuează
conform art.8 alin.(4) din Legea
nr.45 din 12.04.1994 privind
activitatea
operativă
de
investigaţii în cazul parvenirii
de la o persoană concretă a
declaraţiei
despre
faptul
extorcării, în baza deciziei
motivate
a
unuia
dintre
conducătorii organului care
exercită activitatea operativă
de investigaţii, aprobată de
procurorul care conduce sau
efectuează urmărirea penală în
cauza dată.
Prin controlul transmiterii
banilor
sau
altor
valori
materiale
se
subînţelege
marcarea
bancnotelor
cu
creion special şi/sau cu praf
fluorescent,
examinarea
acestora şi oferirea bancnotelor
petiţionarului pentru a le
transmite sub supraveghere
bănuitului.
De aceea, în cadrul
cercetării la faţa locului sau
percheziţiei,
în
cazul
infracţiunilor
de
corupere
pasivă, este necesar:
- examinarea hainelor şi
mâinilor persoanei bănuite în

vederea depistării particulelor de
praf cu utilizarea lămpii cu lumină
ultravioletă;
- colectarea mostrelor pentru
cercetare comparativă a particulelor
de pe mâinile sau obiectele
examinate şi sigilarea acestora în
plicuri. Examinarea se efectuează
cu utilizarea mănuşilor sterile, a
tifonului steril şi a pachetelor pentru
împachetare nefolosite, pentru a
exclude orişicare dubiu referitor la
provenienţa particulelor de praf
special de pe tifonul cu care se
extrag
mostre
de
particule
microscopice de pe mâinile sau
hainele bănuitului. Totodată, pentru
preluarea mostrelor particulelor
este necesar, în conformitate cu
art.154, 255 Cod procedură penală,
emiterea unei ordonanţe în acest
sens de către ofiţerul de urmărire
penală sau procuror cu întocmirea
procesului-verbal respectiv sau
includerea menţiunii despre acest
fapt în procesul-verbal de cercetare
la faţa locului sau percheziţiei.
Măsurile
operative
de
investigaţii nominalizate potrivit
art.6 alin.(2) se efectuează exclusiv
de Ministerul Afacerilor Interne, de
Serviciul de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova şi de Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi Corupţiei în condiţiile
legii şi numai în cazurile în care

aceste măsuri sînt necesare pentru
asigurarea securităţii naţionale,
ordinii
publice,
bunăstării
economice a ţării, menţinerea
ordinii de drept şi prevenirea sau
descoperirea infracţiunilor grave,
deosebit de grave şi excepţional de
grave, pentru ocrotirea sănătăţii,
protejarea moralităţii ori pentru
apărarea drepturilor şi libertăţilor
altor persoane.
În cazul infracţiunilor de
corupere activă – art.325 alin.(1)
Cod penal, poate fi efectuată
măsura operativă de investigaţii,
prevăzută de art.6 alin.(2) pct.2)
lit.d) din Legea nr.45 din 12.04.1994
privind activitatea operativă de
investigaţii,
urmărirea
şi
documentarea cu ajutorul metodelor
şi mijloacelor tehnice moderne.
De regulă, infracţiunile de
corupere activă pot fi documentate
în cazul în care funcţionarul căruia i
se promite, i se oferă sau i se dea
oferte, bani, alte valori, etc., declară
despre aceasta organelor de drept
competente să investigheze cazul.
În astfel de situaţii procurorul care
conduce sau efectuează urmărirea
penală pe cazul dat în baza
ordonanţei sale va da indicaţii în
scris în temeiul cărora urmează a fi
emisă decizia motivată a unuia
dintre conducătorii organului care
exercită activitatea operativă de
5

investigaţii. Ulterior, cu acordul
funcţionarului care a comunicat
despre infracţiunea de corupere
activă şi care va figura în cadrul
urmăririi penale în calitate de
martor, va fi efectuată măsura
operativă de investigaţie respectivă
- urmărirea şi documentarea cu
ajutorul metodelor şi mijloacelor
tehnice moderne a funcţionarului
propriu-zis
pentru
constatarea
inexistenţei infracţiunii de corupere
pasivă în acţiunile acestuia, precum
şi pentru documentarea momentului
oferirii valorilor de către bănuit.
Prin documentarea cu ajutorul
metodelor şi mijloacelor tehnice
moderne
se
subînţelege
înregistrarea audio şi video a
discuţiei între funcţionar şi bănuit,
precum,
fotografierea
întâlnirii
acestora, etc.
Etapa
VI.
Efectuarea
cercetării la faţa locului, în cazul în
care locul transmiterii este un loc
public, sau efectuarea percheziţiei,
în cazul în care locul transmiterii
este biroul de serviciu, domiciliul,
altă încăpere privată.
În ambele cazuri acţiunile
procesuale
nominalizate
se
efectuează cu înregistrarea video a
acestora. Până la începerea acţiunii
procesuale participanţilor li se
comunică drepturile şi obligaţiile de
care
beneficiază
participanţii,

precum şi faptul că are lor
înregistrare video. În cadrul
cercetării la faţa locului sau
percheziţiei, urmează a fi
descrise bancnotele depistate
cu indicarea nominalului, seriei,
numărului şi anului emisiei
acestora. În cazul marcării
bancnotelor,
aceste
se
examinează cu lampa cu
lumină ultravioletă în vederea
depistării particulelor de praf
sau inscripţiei efectuate cu
creionul
special.
Ulterior,
bancnotele trebuie să fie
împachetate şi sigilate într-un
plic cu anexarea la procesulverbal întocmit.
Etapa VII. Ţinând cont
că valorile ce nu i se cuvin sânt
promise, oferite sau primite,
extorcate în legătură cu
îndeplinirea sau neîndeplinirea,
pentru a întârzia sau grăbi
îndeplinirea unei acţiuni ce ţine
de obligaţiile de serviciu, ori
pentru a îndeplini o acţiune
contrar
acestor
obligaţii,
precum şi pentru a obţine de la
autorităţi distincţii, funcţii, pieţe
de desfacere sau o oarecare
decizie favorabilă, este necesar
în regim prioritar (în special în
cazurile de corupţie pasivă) a
examina şi, după caz, a ridica
următoarele:

materialele,
dosarele,
documentele, care se află
la funcţionar în procedură
de executare;
- registrele de evidenţă,
registrele
de
ieşire,
intrare a corespondenţei
(cu anexarea xerocopiilor
autentificate la procesulverbal de examinare,
dacă
sînt
numai
examinate).
Ulterior, va fi necesar solicitarea
ordinului de numire în funcţie a
funcţionarului,
fişa
de
post,
caracteristica şi plângerile asupra
acţiunilor acestuia. A stabili dacă
funcţionarul avea putere de decizie
sau hotărârea este adoptată de un
organ colegial.
-
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FIRMELE TURISTICE ŞI TRAFICUL ILICIT DE PERSOANE

Eduard BULAT
Procuror, şef al secţiei
prevenire şi combatere a
traficului de fiinţe umane a PG
Prevenirea
şi
combaterea
traficului de persoane pentru
autorităţile Republicii Moldova
rămîn
în
continuare
direcţii
prioritare de activitate, permanent
fiind căutate mecanisme mai
eficiente
de
contracarare
a
infracţiunilor din acest domeniu.
Traficul de persoane este o
noţiune generică care include mai
multe infracţiuni, principalele din
ele fiind traficul de fiinţe umane,
traficul de copii şi organizarea
migraţiei ilegale. Este important de
a face o diferenţiere între cazurile
de trafic de fiinţe umane sau copii

propriu zise şi cazurile de
organizare a migraţiei ilegale. Deşi
aceste infracţiuni pot fi atribuite la
categoria celor de trafic de
persoane, totuşi acestea se
deosebesc.
În cazul traficului de fiinţe umane
sau traficului de copii, persoanele
sunt traficate cu scopul exploatării
sexuale, în muncă, prelevare de
organe sau în alte scopuri josnice
şi ilegale, persoanele traficate
obţinînd calitatea de victime. De
asemenea în cazurile traficului de
finţe
umane
sau
copii
consimţămîntul victimelor este
afectat
prin
ameninţări,
înşelăciune, abuz de poziţie de
vulnerabilitate, vîrsta minoră a
victimelor ş.a. Aceasta presupune
că chiar dacă persoanele exprimă
consimţămîntul de a se deplasa în
altă ţară cu scopul de a practica
prostituţia, de a cerşi, de a le fi
prelevate organe etc., asemenea
consimţământ este nul, deoarece
ele l-au exprimat fiind impuse de
una sau mai multe dintre
circumstanţele menţionate.
În cazul infracţiunii de organizare
a migraţiei ilegale se incriminează
însăşi acţiunile persoanelor care
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organizează în condiţii ilegale, în
scop de obţinere a foloaselor
financiare sau materiale, intrarea,
şederea, tranzitarea şi ieşirea
ilegală de pe teritoriul unui stat a
persoanelor.
În acest caz este urmărită penal
de
către organele
naţionale
persoana
care
organizează
migraţia ilegală şi care obţine
venituri ilicite din practicarea
acestei activităţi infracţionale.
În afară de deosebirile în
legătură cu modul diferit de
comitere şi de scopurile diferite,
acestea se deosebesc şi prin
atitudinea diferită a infractorilor faţă
de imaginea care şi-o creează faţă
de potenţialele victime.
Astfel, dacă în cazul traficului de
fiinţe umane infractorii în cele mai
multe cazuri ascund faptul că sînt
traficanţi şi se prezintă victimelor în
diverse alte posturi, în cazul
organizatorilor de migraţie ilegală
infractorii nu ascund în relaţia cu
potenţiala victimă aptitudinile lor de
a presta asemenea servicii ilegale.
Mai mult, aceste aptitudini ale
organizatorului migraţiei ilegale sînt
reclamate
în
diverse
forme,
preponderent
prin
intermediul

persoanelor care deja au
beneficiat
de
asemenea
servicii şi care au ajuns prin
intermediul acestor infractori în
ţările de destinaţie.
Aşa dar, traficanţii sînt
cointeresaţi să acţioneze în
condiţiile clandestinităţii mai
profunde,
iar
organizatorii
migraţiunii ilegale acţionează
respectînd
mai
puţin
conspiraţia.
Aceasta
se
întâmplă deoarece în cele mai
multe cazuri persoana care
beneficiază
de
serviciile
organizatorului migraţiei ilegale
nu este cointeresată de a
divulga comiterea infracţiunii,
cu excepţia cazurilor cînd
infractorul nu şi-a îndeplinit din
diferite
motive
obligaţiile
asumate. Dar şi în aceste
cazuri declararea infracţiunii nu
este garantată, deoarece în
multe cazuri persoanele rămîn
în speranţa că infractorul totuşi
va realiza pe altă cale
migraţiunea lor.
În aceste condiţii este
evident
că
traficanţii
nu
acţionează şi nici nu este
raţional pentru ei de a acţiona

în cadrul unor agenţii de turism,
mai ales în condiţiile în care
persoanele care comit ultimul timp
cazuri de trafic sînt ele însăşi foste
victime şi nu au tangenţe cu
afacerile din domeiul turismului.
Alta este starea de lucruri în
domeniul
organizării
migraţiei
ilegale. Aici infractorii, deşi nu
comit infracţiunile cu implicarea
directă a agenţiilor de turism,
totuşi utilizează unele posibilităţi
oferite de acestea, în special
pentru a atrage potenţialele
victime.
Astfel, vorbind despre agenţiile
de turism este necesar de a
menţiona
că
acestea
sînt
persoane juridice şi răspunderea
lor penală pentru o faptă
prevăzută de legea penală survine
în conformitate cu art. 21 al
Codului penal în următoarele
cazuri:
- persoana juridică este vinovată
de neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a dispoziţiilor
directe ale legii, ce stabilesc
îndatoriri sau interdicţii pentru
efectuarea unei anumite activităţi;
- persoana juridică este vinovată
de efectuarea unei activităţi ce nu
corespunde actelor de constituire
sau scopurilor declarate;

fapta care cauzează sau
creează pericolul cauzării de
daune în proporţii considerabile
persoanei, societăţii sau statului, a
fost săvîrşită în interesul acestei
persoane juridice sau a fost
admisă, sancţionată, aprobată,
utilizată de organul sau persoana
împuternicită
cu
funcţii
de
conducere a persoanei juridice
respective.
Totodată art.21 al Codului penal
stipulează expres mai multe
infracţiuni pentru care poartă
răspundere persoana juridică,
inclusiv pentru cele prevăzute de
art.165 (trafic de fiinţe umane),
art.206 (trafic de copii), art.3621
(organizarea migraţiei ilegale).
Sancţiunile pentru comiterea
acestor
infracţiuni
de
către
persoanele juridice sînt amenda,
cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau
lichidarea persoanei juridice.
Astfel,
pentru
comiterea
infracţiunilor de Trafic de fiinţe
umane (at.165 Cod penal) sau
Trafic de copii (art.206 Cod
penal), în dependenţă de prezenţa
circumstanţelor agravante, faţă de
persoana juridică pot fi aplicate ca
pedepse: amenda în mărime de la
3000
la
9000
de
unităţi
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convenţionale, cu privarea de
dreptul de a desfăşura o anumită
activitate,
sau
cu
lichidarea
persoanei juridice.
Pentru comiterea infracţiunii de
Organizare a migraţiei ilegale
(art.
3621
Cod
penal),
în
dependenţă
de
prezenţa
circumstanţelor agravante, faţă de
persoana juridică pot fi aplicate ca
pedepse: amenda în mărime de la
1000
la
5000
de
unităţi
convenţionale, cu privarea de
dreptul de a desfăşura o anumită
activitate,
sau
cu
lichidarea
persoanei juridice.
Cît priveşte retragerea licenţei
pentru
activitatea
de
turism
conform prevederilor art. 8 alin.(1)
lit.a) pct.35 al Legii privind
reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător, Camera
de Licenţiere este autoritatea care
eliberează licenţe pentru activitatea
de turism şi tot această instituţie
este
în
drept
să
verifice
respectarea de către agenţiile de
turism a condiţiilor de licenţiere, iar
în caz de depistare a încălcărilor să
înainteze prescripţii de înlăturare a
acestor, precum şi să sisteze sau
să retragă licenţa.
Totodată, art. 21 al Legii privind
reglementarea prin licenţiere a

activităţii
de
întreprinzător
prevede că drept temei pentru
retragerea licenţei servesc:
cererea titularului de
licenţă
privind
retragerea
acesteia;
decizia cu privire la
anularea înregistrării de stat a
titularului de licenţă;
depistarea unor date
neautentice în documentele
prezentate
autorităţii
de
licenţiere;
stabilirea faptului de
transmitere a licenţei sau a
copiei de pe aceasta altei
persoane în scopul desfăşurării
genului de activitate licenţiat;
- neînlăturarea, în termenul
stabilit, a circumstanţelor care
au dus la sistarea temporară a
licenţei;
nerespectarea în mod
repetat a prescripţiilor privind
lichidarea încălcărilor ce ţin de
condiţiile de licenţiere.
Referindu-ne în continuare la
aspectul penal se constată că
investigaţiile efectuate de către
organele de drept identifică
cazuri de comitere a organizării
migraţiei ilegale de către
persoane fizice care activează
în cadrul agenţiilor de turism

sau care conduc asemenea
societăţi comerciale, dar nu se
constată
prezenţa
condiţiilor
prevăzute de art. 21 Cod penal
pentru tragerea la răspundere
nemijlocit a persoanei juridice.
În decursul anilor 2007- 2008 nu
a fost înaintată învinuirea la vre-o
agenţie de turism în comiterea
infracţiunilor din domeniul traficului
de persoane şi nici nu au fost
trimise în judecată cauze penale
cu privire la asemenea categorii
de subiecte ai infracţiunii.
În cele mai multe cazuri
infractorii utilizează sediul şi
denumirea firmei turistice doar
pentru a atrage persoane care
intenţionează să migreze, dar în
continuare toate actele şi acţiunile
îndreptate la organizarea migraţiei
ilegale se întocmesc sau se comit
din
numele
altor
societăţi
comerciale sau din numele altor
persoane, fie chiar a persoanei
care intenţionează de a beneficia
de pe urma acţiunilor infractorului.
Astfel, actele care stau la baza
plecării şi perfectării vizelor, cum
ar fi invitaţiile de vizită în alte state,
se obţin de către infractori prin
intermediul organizaţiilor obşteşti
sau altor persoane juridice cu
profil comercial, cultural, sportiv

etc. În unele cazuri invitaţiile se
obţin de către infractori de la
cetăţenii
altor
state
contra
remunerării nemijlocite a acestora.
De asemenea, infractorii la
organizarea
migraţiei
ilegale
utilizează acte confirmative cu
privire la angajarea în serviciu a
persoanei, acte care servesc ca
temei
şi
justificare
pentru
perfectarea vizelor de intrare şi
şedere pe teritoriul altor state.
Un alt caz este confecţionarea,
în scopul intrării, tranzitării şi
şederii pe teritoriul altor state, a
paşapoartelor sau vizelor false. În
aceste cazuri infractorii comit
acţiuni de confecţionare şi vânzare
cu scopul organizării migraţiei
ilegale
a documentelor oficiale
false care nu ţin de specificul
activităţii firmelor de turism.
În contextul celor expuse este
necesar de a menţiona că
persoanele care se adresează
către societăţile comerciale sau
persoane fizice pentru a le fi
organizată intrarea şi şederea pe
teritoriul altui stat, sunt supuse
următoarelor riscuri:
persoana
fizică
sau
juridică care s-a angajat să
presteze serviciile nu dispune de
licenţa de activitate în domeniul
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turismului sau plasării în muncă a
persoanelor peste hotare;
organizatorul
migraţiei
intenţionat nu va încheia careva
contracte şi nu î-şi va asuma
careva obligaţii în condiţii legale,
ceea ce îi va crea posibilitatea de a
se eschiva de la prestarea
serviciilor promise iniţial şi totodată
va crea dificultăţi pentru victimă la
restituirea daunelor cauzate;
cunoscînd
despre
provenienţa ilegală a documentelor
oficiale, deţinând şi folosind aceste
documente oficiale false
pe
teritoriul
Republicii
Moldova,
persoana
poartă
răspundere
penală pentru aceste acţiuni
conform legislaţiei naţionale;
persoana
aflându-se
ilegal pe teritoriul altor state va fi
trasă la răspundere conform
legislaţiei statului respectiv;
persoana aflîndu-se pe
teritoriul altor state în lipsa surselor
de existenţă şi a actelor legale
poate deveni victimă a exploatării
sexuale, exploatării prin muncă, a
prelevării de organe etc.
În raport cu riscurile identificate
se impun unele reguli care
urmează a fi respectate de către

cetăţenii care intenţionează de
a se deplasa peste hotare,
cum ar fi:
verificarea
faptului
dacă persoana juridică sau
fizică dispune de licenţa
respectivă de activitate;
verificarea
faptului
dacă persoana juridică sau
fizică are în realitate sediul în
localul indicat de ea;
solicitarea întocmirii
contractelor scrise în două
exemplare cu privire la serviil
prestate, în care să fie stipulate
cert obligaţiile ambelor părţi;
verificarea
provenienţei şi legalităţii actelor
care stau la baza obţinerii vizei
de intrare şi şedere pe teritoriul
altui stat şi respectarea
loialităţii de însăşi persoana
care beneficiază de serviciile
persoanei fizice sau juridice la
organizarea intrării şi şederii pe
teritoriul altui stat (Spre
exemplu în cazul unei invitaţii
de vizită persoana cunoaşte
dacă a fost invitată ea legal
sau nu de persoana juridică
sau fizică din alt stat. De
asemenea în cazul cînd
persoanei îi este vîndut un
paşaport al cetăţeanului altui

stat el cunoaşte că nu a participat
la procedura legală de perfectare
a acestui act).
achitarea a careva sume
pentru serviciile prestate numai în
cazul asigurării unei probaţiuni a
acestui fapt, cum ar fi eliberarea
bonurilor fiscale, a contoarelor de
la dispoziţia de încasare, cu
condiţia că acestea corespund
cerinţelor legale;
în cazul cînd sînt suspecte
acţiunile agentului economic sau
ale persoanei fizice care prestează
asemenea categorie de servicii,
cetăţenii urmează să contacteze
colaboratorii
Centrului
pentru
combaterea traficului de persoane
al MAI sau colaboratorii de poliţie
din cadrul comisariatelor de poliţie,
specializaţi în domeniul combaterii
traficului de persoane.
Rămînem în speranţa că
acţiunile comune ale cetăţenilor şi
ale reprezentanţilor organelor de
drept vor contribui esenţial atât la
combaterea cazurilor de trafic de

persoane, cît şi la prevenirea
acestora.
Totodată, această interacţiune
este binevenită pentru a identifica
şi participarea persoanelor juridice
la comiterea unor asemenea
infracţiuni.
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ETAPELE SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

Dorin COMPAN
Procuror în Procuratura
Anticorupţie
Majoritatea surselor teoretice şi
practice
reflectă
faptul,
că
spălarea banilor se realizează prin
mai multe etape, însă numărul
acestora, în dependenţă de
sursele care utilizează sau invocă
ca existente aceste etape, este
tratat diferit - două, trei sau patru
faze.
Astfel, experţii ONU aplică
modelul
cu patru faze în
legalizarea veniturilor provenite din
activităţi ilicite.
Prima
etapă
presupune
eliberarea de bani în numerar şi
depunerea lor pe conturile altor

persoane. Astfel de persoane pot fi
de obicei rudele făptuitorului. În
acest caz se urmăreşte o singură
condiţie - intermediarii trebuie să
aibă conturi proprii în bănci.
Actualmente, se observă tendinţa
de a găsi intermediari cu conturi în
băncile din străinătate.
A doua etapă - distribuirea
mijloacelor băneşti în numerar. Se
realizează
prin
intermediul
cumpărării documentelor de plată
bancare şi altor hîrtii de valoare.
Practica dovedeşte că această
etapă se realizează frecvent prin
punctele de schimb valutar,
cazinouri şi cluburi de noapte.
A treia etapă - mascarea urmelor
infracţiunii săvîrşite. Faţă de
făptuitorul ce spală banii, apărînd
la etapa recentă sarcina de a lua
toate măsurile în vederea evitării
cunoaşterii de către terţi cu ajutorul
cărei surse s-au obţinut şi s-au
distribuit banii în diverse instituţii.
În
acest
scop,
aplicîndu-se
folosirea
băncilor
pentru
deschiderea conturilor care sînt
amplasate de regulă departe de
locul de trai sau de muncă al
11

infractorului; transferul banilor din
străinătate în statul de reşedinţă,
dar deja legal, cu un nou cont în
firmă sau alte instituţii etc.
A patra etapă - integrarea masei
băneşti.
La
această
fază
capitalurile deja legalizate se
investesc în diverse sfere ale
afacerilor.
Modelul cu două faze include: pe
de o parte spălarea, pe de alta
reintegrarea.
Prima fază se realizează prin
schimbarea banilor dintr-o valută în
alta. Acestea sînt nişte operaţiuni
de scurtă durată.
La a doua fază banii, avînd deja
un caracter legal, se introduc în
circuitul economic.
Grupul de acţiune financiară
(GAFI) în unul dintre primele sale
rapoarte, „Lupta contra spălării
capitalurilor" din februarie 1990,
indică, că procesul de spălare se
derulează
după
trei
etape
fundamentale şi anume: plasare,
stratificare şi integrare.
Să urmărim ce reprezintă fiecare
etapă în parte şi care tehnici
specifice utilizează infractorii la

fiecare etapă în vederea
deghizării
acţiunilor
lor
criminale.
Plasamentul este acţiunea
de debarasare materială de
importante sume în numerar.
Ca primă etapă de spălare a
banilor, plasarea reprezintă
mişcarea iniţială a valutei pe
cale
criminală
pentru
a
schimba iniţial forma sau locul
acestora şi pentru a le plasa în
afara ariei de acoperire a
autorităţilor de impunere a
legii. Adică, aceasta reprezintă
înlăturarea fizică a banilor
gheaţă.
Stadiul de plasare se poate
realiza
prin
următoarele
tehnici:
a) scoaterea sumelor băneşti
din ţară fie prin contrabandă,
fie prin alte căi;
b) depozitarea în instituţii
financiare precum ar fi băncile,
cazinouri, burse a valutei în
sume mai mici decît cele care
necesită raportare la oganele
specializate;

c) convertirea valutei în cecuri
bancare sau alte instrumente
negociabile în bănci sau alte
instituţii financiare;
d) depozitarea valutei în conturi
bancare (în cadrul uneia sau mai
multor instituţii financiare);
e) schimbarea bancnotelor de
valoare mică în bancnote de
valoare mai mare;
f) transformarea banilor în
mărfuri, metale preţioase etc.;
g) utilizarea unor instituţii care
prin natura lor generează sume
mari în numerar, precum ar fi
barurile, cluburile de noapte,
restaurantele,
saloanele
de
coafură etc.;
Etapa de plasare este cea mai
vulnerabilă pentru depistare de
aceea organele care efectuează
tranzacţiile numite necesită să
identifice
tranzacţia
suspectă
conform anumitor criterii stabilite
de Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei şi
conform cărora lucrătorii bancari
sau alţi reprezentanţi ai entităţilor
raportoare necesită să raporteze
imediat sau în termenii prevăzuţi
de legislaţie această tranzacţie.
Prin urmare, aceste criterii
generale sunt:
1) refuzul nemotivat a clientului
de a prezenta informaţia, care nu

este
prevăzută
de
actele
legislative, dar care se solicită în
conformitate
cu
uzanţele
şi
practica bancară, precum şi
preocuparea excesivă a clientului
asupra
confidenţialităţii
operaţiunilor pe care le efectuează;
2) ignorarea de către client a
condiţiilor mai favorabile de
acordare a serviciilor (mărimea
comisionului, rata pe depozite la
vedere şi depozite pe termen etc.),
precum şi oferirea de către client a
unui comision prea înalt sau unui
comision care iniţial diferă de cel
ce se încasează de obicei la
acordarea unor asemenea servicii;
3) operaţiunile clientului nu au
un sens economic evident, nu
corespund caracterului activităţilor
clientului şi nu au ca scop dirijarea
lichidităţii sau asigurarea riscurilor;
4) existenţa unor cereri de
efectuare
a
decontărilor
nestandarde sau dificile, care
diferă de la practica obişnuită
folosită de client sau de la practica
de piaţă;
5) graba nejustificată din partea
clientului
la
efectuarea
operaţiunilor;
6) introducerea de către client în
schema operaţiunii, care a fost
coordonată în prealabil, a unor
modificări esenţiale nemijlocit la
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începerea
efectuării
acesteia,
îndeosebi referitoare la direcţia
mişcării banilor sau altor bunuri;
7) transmiterea de către client a
unei însărcinări despre efectuarea
operaţiunii
prin
reprezentant
(intermediar), dacă reprezentantul
(intermediarul)
efectuează
însărcinarea clientului fără intrarea
în contactul direct (personal) cu
entitatea raportoare;
8)
înregistrarea
în
contul
clientului, în baza aceluiaşi temei,
de la unul sau mai mulţi
contraagenţi a sumelor băneşti,
care separat nu depăşesc 500 mii
de lei, însă în urma cumulării
depăşesc suma menţionată, cu
ulteriorul transfer al mijloacelor
băneşti la contul clientului deschis
în altă instituţie financiară, sau
utilizarea mijloacelor băneşti pentru
cumpărarea
valutei
străine,
valorilor mobiliare şi altor active de
lichiditate înaltă;
9) divizarea sumelor băneşti
transferate de către client unuia
sau mai multor contraagenţi în
baza aceluiaşi temei în decurs de
30 de zile, cu condiţia că în urma
adunării
sumelor
transferate
acestea depăşesc 500 mii de lei;
10) lipsa informaţiei despre client
(despre persoana juridică, inclusiv
despre
instituţia
financiară),

precum
şi
imposibilitatea
contactării clientului la adresa
şi telefonul indicat de acesta;
11) lipsa informaţiei despre
client la instituţiile financiare
care îl deservesc (sau l-au
deservit);
12) dificultăţile care apar la
entitatea raportoare în procesul
efectuării verificării informaţiei
prezentate de către client în
conformitate
cu
cerinţele
stabilite
de
legislaţie,
prezentarea de către client a
unei informaţii care nu poate fi
verificată sau verificarea căreia
este foarte costisitoare;
13) imposibilitatea stabilirii
contraagenţilor clientului, a
numelui, denumirii plătitorului
pentru operaţiunile de înscriere
în
conturile
curente
a
mijloacelor băneşti;
14) lipsa unei eventuale
legături între caracterul şi tipul
activităţii clientului cu serviciile
după
care
apelează
la
entitatea raportoare.
Stratificarea (sau investirea)
reprezintă etapa procesului de
spălare a banilor în care banii
circulă
prin
diferite
întreprinderi,
corporaţii
şi
instituţii financiare, fizic, prin a
fi depozitaţi sau prin transfer

electronic. Etapa de stratificare
urmăreşte mişcarea fizică a
banilor la alte entităţi pentru a-i
separa de sursa lor ilegală într-o
încercare de a deghiza originea
lor. La etapa de investire banii sînt
ascunşi şi deghizaţi în afara sursei
lor ilegale şi departe de proprietari.
Stratificarea poate implica
următoarele tehnici:
a)
depozitarea
numerarului
(scos din ţară prin contrabandă în
conformitate cu etapa I) la o bancă
de peste hotarele ţării;
b) îmbinarea banilor proveniţi
din surse ilegale cu cei proveniţi
din surse legale;
c) crearea unui cont fictiv în
străinătate pentru a primi fonduri şi
a efectua plăţi cu acele fonduri;
d) transferarea electronică a
banilor dintr-un cont bancar
naţional într-unul din străinătate;
e) transferarea electronică a
banilor prin mai multe conturi
bancare de exemplu, dintr-un cont
bancar A, într-un cont bancar B,
apoi în unul C etc.;
f) mişcarea banilor de la
întreprinderea A, la întreprinderea
B, apoi la întreprinderea C etc.;
g) vînzarea diferitor forme de
instrumente financiare, precum ar
fi cecuri bancare, ordine de plată,
cambii etc.

Prin urmare, etapa de stratificare
constă în săvîrşirea diverselor
operaţii
ce
succed
scopul
împiedicării organelor de drept de
a descoperi şi depista fondurile
ilegale.
Integrarea, etapa a III-a a
procesului de spălare a banilor,
proces în care banii, reprezentînd
profitul din activitatea criminală,
sînt acum folosiţi în tranzacţii
financiare care par a avea un
caracter legal. Etapa dată este cea
în care se fac investiţii în afaceri,
se fac împrumuturi persoanelor
fizice, se achiziţionează active,
astfel încît toate tranzacţiile
efectuate par a fi legale.
Printre tehnicile de operare a
integrării nominalizăm:
a) formarea unei întreprinderi
străine (în Panama) şi deschiderea
unui cont bancar pentru această
întreprindere pentru ca mai tîrziu
banii să fie mutaţi din acest cont
sub formă de împrumut, plăţi,
conform unor scrisori de credit,
onorarii de consultanţă, salarii,
comisioane etc.;
b)
depozitarea
banilor
în
numerar într-un cont bancar,
atribuind
acestora
aparenţa
mijloacelor provenite din vînzări;
c) plata salariilor, comisioanelor
sau onorariilor unei întreprinderi
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sau unei persoane fizice, efectuată
de către companii sau întreprinderi
care au primit banii ce au fost
stratificaţi prin intermediul unor
companii străine sau naţionale;
d) primirea banilor de la un
cazino sau loterie pentru a face ca
fondurile să pară a fi cîştiguri legale
de pe urma jocurilor de noroc.
Tehnicile utilizate în fiecare caz
în parte de spălare a banilor, se pot
clasifica de la cele mai simple la
foarte complexe. O schemă de
spălare de bani sau finanţare a
terorismului poate fi enorm de
costisitoare în înfiinţare sau să nu
coste nimic altceva decît timp şi
răbdare. O schemă de spălare a
banilor poate necesita utilizarea
mai multor subiecţi - persoane
juridice şi/sau persoane fizice în
dependenţă
de
forma
lor
organizatorico-juridică
în
conformitate cu legislaţia în vigoare
şi conturi bancare operabile în
străinătate, serviciile unor avocaţi,
contabili, brokeri etc. O altă
schemă ar putea implica doar timp
pentru achiziţionarea ordinelor
bancare şi a cecurilor de călătorie
şi un plic pentru a le trimite prin
poştă unui asociat pentru a le
depozita într-un cont bancar.
Aşadar, scopul oricărei scheme
de spălare a banilor este de a lua

banii cîştigaţi de pe urma
activităţii ilegale şi de a-i face
să pară ca fiind proveniţi din
activitate
legală,
de
a
transforma „banii murdari" în
„bani curaţi" fiind utilizate
etapele nominalizate.

REPUBLICA MOLDOVA APRECIATĂ DE GRECO

Cornelia VICLEANSCHI
Procuror, şef al secţiei
generale a PG, reprezentant
al RM la GRECO
La 5 mai 1998 Comitetul de
Miniştri al Consiliului Europei a
instituit GRECO (Grupul de state
contra corupţiei) sub forma unui
Acord parţial şi lărgit, al cărui
sarcină este de a supraveghea
respectarea celor 20 Principii
directorii în combaterea corupţiei,
aprobate prin Rezoluţia (97) 24 a
Comitetului de Miniştri al CE din 6
noiembrie 1997, cît şi de a pune în
aplicare alte instrumente juridice
internaţionale adecvate.

Moldova a aderat la
GRECO prin Legea nr. 297 din
22 iunie 2001, iar din mai 2002
reprezentantul nostru participă
regulat la lucrările acestui
organism internaţional.
GRECO a fost conceput
de
statele
membre
ale
Consiliului Europei în scopul
căutării
unor
răspunsuri
comune la problemele dificile
puse
de
corupţie
şi
criminalitatea
organizată,
contribuind la identificarea
lacunelor şi insuficienţelor din
dispozitivele
naţionale ce
vizează
prevenirea
şi
combaterea corupţiei, cît şi de
implementarea unor practici
diverse de
contracarare a
corupţiei.
GRECO nu se limitează
doar
la
constatări
şi
recomandări
pe hîrtie,
ci
dispune de un mecanism de
verificare,
monitorizare
a
nivelului de punere 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, adică să
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aducă
argumente,
fapte,
măsuri
concrete
despre
transpunerea în viaţă a celor
decise de GRECO.
Pînă în prezent Republica
Moldova a fost supusă la 2
cicluri de evaluări.
Raportul de evaluare a
Republicii Moldova la 1 ciclu a
fost aprobat la Reuniunea a 15
GRECO din 13-17 octombrie
2003. Moldovei i s-au făcut 14
recomandări, care au fost puse
totralmente în aplicare şi prin
decizia plenare GRECO din 13
februarie 2008 a fost încheată
pentru statul nostru procedura de
evaluare la runda întîi.
În
octombrie
2006
GRECO a aprobat raportul de
evaluare a Moldovei la GRECO
la runda 2, care s-a axat pe 3
probleme
generice:
bunurile
rezultate
din
infracţiuni,
administraţia publică şi corupţia,
persoanele juridice şi corupţia.
Ca urmare a acestei evaluări
plenara GRECO a formulat în
adresa
statului
nostru
15
recomandări, pentru care urma
să
facem
raport
despre
implementarea lor pînă la 1 iunie

2008.
La
propunerea
Procuraturii Generale practic
toate recomandările GRECO
au fost incluse în Planul de
acţiuni
pentru
realizarea
Strategiei
Naţionale
de
Prevenire şi Combatere a
Corupţiei pentru anii 20072008, ceea ce a permis
organelor statului de a
întreprinde
măsurile
de
rigoare privind traducerea lor
în practică.
E necesar de subliniat
faptul, că activitatea acestui
organism internaţional se
bazează pe nişte principii
foarte obiective, aplicabile în
egală
măsură
tuturor
membrilor săi, iar rapoartele
de evaluare, cît şi cele de
conformitate sunt examinate
într-un mod foarte exigent,
scrupulos, detaliat. În cadrul
şedinţelor fiece raport se dă
citirii integral şi fiece delegaţie
este în drept de a se expune
asupra
informaţiilor
din
document, a cere date,
explicaţii,
completări
etc.
Aprecierea
nivelului
de
implementare de către stat a

fiecărei recomandări este aprobată
prin consens de toate statele
membre şi nu se limitează doar la
propunerile făcute de experţii evaluatori.
Aş vrea să vă dau încă
cîteva detalii pentru ca aprecierea
generală, pe care a făcut-o plenara
GRECO statului nostru să aibă
ponderea, pe care credem noi,
trebuie s-o apreciem în mod real şi
realist.
Astfel, în termenul stabilit în
adresa Secretariatului a fost
expediat un raport, în care s-au
descris detaliat acele măsuri,
acţiuni, pe care le-a întreprins
Republica Moldova pentru a fi
conformă recomandărilor făcute. La
acest raport au fost anexate toate
textele de legi, acte normative,
proiecte de legi, la care se face
trimitere în textul raportului de
situaţie. Acest raport de situaţie a
fost transmis la 2 evaluatori,
reprezentanţi ai României şi
Andorei, care în temeiul datelor
noastre au apreciat nivelul de
implementare
a
acestor
recomandări.
Aceste
aprecieri
(note) sunt 4: pusă în aplicare
satisfăcător,
tratată
în
mod
satisfăcător, executată parţial şi
neexecutată. Statul, care a pus în
executare
deplină
sau
satisfăcătoare doar o treime din
recomandări este supus procedurii

de monitorizare permanentă şi
obligat să prezinte la fiece
şedinţă un raport despre acţiunile
întreprinse în vederea executării
acestora.
Trebuie de menţionat încă
o modalitate de formulare a
recomandărilor şi apreciere a
executării lor de către plenara
GRECO, deoarece fără aceste
precizări este imposibil de aborda
realist şi corect concluziile făcute
de experţi. Astfel, în raport se
vorbeşte despre 15 recomandări,
dar majoritatea din ele sunt un
complex de recomandări şi de
fapt, dacă e să analizăm în
acelaşi mod, cum au făcut-o
evaluatorii
împreună
cu
Secretariatul, apoi numărul lor ar
fi cam de 38. Iată un exemplu
concret: Recomandarea vi. ne
cerea ca Strategia reformei
administrative să fie pusă în
aplicare într-o manieră cît mai
completă;
ca
combaterea
corupţiei şi reforma administrativă
să fie coordonate într-o manieră
cît mai clară, insistându-se mai
mult asupra riscurilor corupţiei din
cadrul administraţiei; ca măsurile
preconizate de această reformă
vizând lupta contra corupţiei să
fie extinse la nivel local şi
regional;
şi
în
fine,
ca
implementarea acestor măsuri să
fie controlată într-un mod eficient.
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Astfel,
în raportul nostru de
situaţie trebuia să argumentăm în
ce mod este pusă în aplicarea
Strategia Naţională de Reformă a
Administraţiei Publice (SNRAP),
dacă ambele strategii - cea de
Strategiei Naţionale de Prevenire
şi Combatere a Corupţiei şi
SNRAP- sunt coordonate şi în ce
mod, prin care mijloace, de care
organe, dacă sunt evaluate şi
cum anume riscurile de corupţie
în administraţia publică, cum s-a
procedat
pentru
a
include
administraţia publică locală în
activitatea
de
prevenire
a
corupţiei, cît
şi modul de
monitorizare, control a punerii în
aplicare a măsurilor menţionate.
De fapt în recomandarea în
cauză sunt la drept vorbind 5
sub-recomandări. Era suficient ca
evaluatorii să aprecieze ca
neexecutată doar una din aceste
sub recomandări, ca toată
recomandarea să fie declarată ca
executată parţial.
În
versiunea
iniţială
evaluatorii, în opinia delegaţiei
moldave, nu au reflectat corect
unele din informaţiile prezentate
de statul nostru, din care motiv
s-a cerut o şedinţă preliminară cu
Secretariatul şi reprezentanţii
statelor-evaluatori. După 6 ore de
discuţii şi argumentarea poziţiei
noastre prin exemple, date

concrete s-a reuşit de a
schimba aprecierea a 4
recomandări, care au fost
acceptate ca fiind executate
sau tratate suficient
Conform
deciziei
plenarei GRECO din 5
decembrie 2008 Republica
Moldova a pus deplin în
executare sau a tratat în mod
satisfăcător 9 recomandări, iar
6 – le-a executate parţial.
(Spre comparaţie: Albania: 13
recomandări, din ele 7 –
deplin,
4-parţial,
2
–
neexecutate,
Franţa:
6
recomandări, din ele 3 –
deplin,
2-parţial,
1
–
neexecutată;
Belgia:
9
recomandări, din ele 3 –
deplin,
4-parţial,
2
–
neexecutate, România: 15
recomandări, din ele 6 –
deplin,
6-parţial,
3
–
neexecutate).
Conform
procedurii
GRECIO în termen de pînă la
30 iunie 2010 trebuie de
raportat despre punerea în
aplicare
a
acestor
6
recomandări apreciate ca fiind
parţial implementate.
Aş vrea să subliniez
abordarea diferită în statul
nostru şi de GRECO la
aprecierea
nivelului
de
implementare a măsurilor

preconizate
de
prevenire
şi
combatere a corupţiei. Astfel,
întocmirea şi prezentarea unui
proiect de lege, de act normativ va
fi considerată de Grupul de
Monitorizare a Strategiei Naţionale
de Prevenire şi Combatere a
Corupţiei ca sarcină, măsură pusă
deplin în aplicare, pe când în opinia
GRECO acesta este doar un pas
spre executarea deplină, iar măsura
va fi considerată ca implementată
doar atunci când proiectul de lege,
de act va fi aprobat şi va deveni
operant. Astfel, spre exemplu
recomandarea IX, care prevedea
„adoptarea
unei
legislaţii
corespunzătoare
în
ceea
ce
priveşte conflictele de interes ,
inclusiv privind trecerea agenţilor
publici în sectorul privat şi de a
implementa un sistem eficient de
control al declaraţiilor de patrimoniu
şi interese pentru agenţii publici” a
fost considerată ca executată
parţial, deoarece mecanismele de
control prevăzute de lege sunt
deocamdată
inexistente
şi
inoperante.
GRECO a considerat ca
parţial executate recomandările iii
(referitoare
la
completarea
legislaţiei
privind
mijloacele
operative-de
investigaţii),
rec.v
(privind
legătura
între
crima
organizată şi corupţie, în deosebi
cu infracţiunea de spălare de bani),

recomandarea ix menţionată mai
sus, rec. x (privind semnalarea
bănuielilor de corupţie de către
fiece funcţionar şi protecţia lor
contra represiunilor superiorilor),
rec. xii (răspunderea penală a
persoanelor
juridice
pentru
corupţie activă şi trafic de
influenţă şi formarea judecătorilor
la acest subiect), rec. xiii
(incriminarea
manipulărilor
contabile prevăzute în art. 14 al
Convenţiei
penale
privind
corupţia).
În recomandarea xi, ni se
cerea ca Camera Înregistrării de
Stat să nu permită ca o
persoană, care a fost privată prin
hotărâre
judecătorească
de
dreptul de a exercita o anumită
activitate sau de a ocupa o
anumită funcţie şi termenul de
executare a pedepsei nu a
expirat, să nu poată conturna
această decizie la formarea unei
noi societăţi sau la reorganizarea
acesteia. Faptul, că în setul de
documente, prevăzut în art.13 al
Legii 220 din 19.10.07 nu se cere
de a prezenta cazierul juridic, ar
putea permite încălcarea acestor
cerinţe.
Structura
raportului
prevede ca în penultimul paragraf
al raportului de conformitate să
se facă o analiză generalizantă şi
apoi urmează nota de apreciere.
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Astfel, GRECO conchide, că
eforturi importante au fost făcute
pentru
consolidarea
mecanismelor de control a
nivelului corupţiei în cadrul
administraţiei publice, la analiza
riscurilor de corupţie şi formare
continuă, în ameliorarea cadrului
legal
şi
normativ
privind
transparenţa
administraţiei.
Legea
privind
transparenţa
decizională în opinia lor constituie
o iniţiativă pozitivă şi originală.
Ca concluzie generală sau expus următoarele:
”GRECO
conchide
că
Moldova a pus în aplicare două
treimi de recomandările conţinute
în raportul de evaluare la ciclul 2.
GRECO subliniază cu
satisfacţie, că
au avut loc
progrese semnificative
în
următoarele domenii: a)cadrul
juridic al punerii sub sechestru şi
confiscarea bunurilor rezultate
din
corupţie,
b)examinarea
dosarelor de corupţie de către
autorităţile de urmărire penală,
c)reforma administraţiei care ia în
cont problematica combaterii
corupţiei,
d)
în
domeniul
transparenţei,
controlului
implementării măsurilor pentru
ameliorarea
accesului
la
informaţiile deţinute de autorităţile
publice, e)implicării auditorilor în

semnalarea
actelor
de
corupţie etc.”
În
alte
câteva
recomandări au fost adoptate
măsuri, dar ele sunt încă
insuficiente sau nu au fost
încă adoptate: este vorba des
legislaţia privind aplicarea
măsurilor
operative-de
investigaţie, de incriminarea
infracţiunilor contabile, nu se
ţine cont de legătura corupţiei
cu crima organizată şi spălare
de bani, nu există încă un
dispozitiv pus la punct,
eficient
al
controlului
declaraţiilor de interese şi de
patrimoniu, conflictelor de
interese, privind semnalarea
actelor de corupţie şi protecţia
avertizorilor de integritate”.
Toate
activităţile
GRECO sunt confidenţiale şi
la
ele
participă
doar
persoanele desemnate oficial
cu
titlu
permanent
de
organele de resort ale statului
membru. Toate rapoartele
adoptate
sunt
la
fel
confidenţiale, doar dacă statul
nu acceptă publicarea lor. De
obicei
statele
evaluate
consimt de a le face public,
dar acest acord urmează la 23 luni după adoptarea textului
de raport.

Datorită
promptitudinii
reacţiei MAEIE al R.M., am putut
declara acest raport public din
momentul adoptării lui, fapt care a
antrenat o apreciere pozitivă din
partea Preşedintelui şi Secretarului
Executiv ai GRECO.
Conform deciziei
plenarei
GRECO din 21.03.07 au fost
traduse în limba de stat, redactate
cele 3 rapoarte (2 privind evaluarea
la ciclul 1 si 2 şi raportul de
conformitate) privind Republica
Moldova care sunt publicate pe
paginile
web
ale
GRECO,
Procuraturii Generale şi CCCEC.
Acest ultim raport va fi la fel plasat
pe aceste site-uri după traducerea
lui.
Participarea statului nostru la
activităţile GRECO, aprecierea
pozitivă a plenarei GRECO privind
nivelul
de
implementare
a
recomandărilor făcute denotă o
dată în plus voinţa politică a
Republicii Moldova de a preveni şi
combate corupţia, de a se conforma
rigorilor timpului şi exigenţelor
organismelor europene.
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ORGANISME EUROPENE MENITE SĂ ASIGURE
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

Diana ROTUNDU
Procuror, şef adjunct al
secţiei cooperare
internaţională şi integrare
europeană a PG
În procesul realizării programului
de integrare a Republicii Moldova în
structurile
europene,
domeniul
cooperării judiciare internaţionale
cunoaşte o atenţie deosebita.
Organele de urmărire penală azi tot
mai des apelează la cererile de
asistenţă juridică internaţională, iar
Procuratura Generală, se confruntă
cu un volum crescînd de cereri de
comisii rogatorii,

demersuri
de extrădare
şi
transfer a urmăririi penale.
Stabilirea unor termeni utili
procesului de urmărire penală,
presupune
răsfrîngerea lor şi
asupra termenilor primirii din
străinătate în baza cererilor de
asistenţă juridică a actelor şi
informaţiilor necesare. Pornind de
la acest adevăr, la nivel
internaţional s-au format grupuri
de state, unite pe principii de
teritoriu, regionale, de scop,
tematice etc. menite să faciliteze
cooperare
internaţională
în
materie
penală.
Necesitatea
acordării statutului de „probă”
rezultatelor activităţii organelor
operative de investigaţii, duce la
realizarea activităţii în comun,
deseori îmbinînd cooperarea
judiciară cu cea poliţienească.
De rând cu cooperarea
judiciară
internaţională
realizată conform prevederilor
Convenţiilor internaţionale în
materie, a tratatelor multi- şi
bilaterale, prin intermediul
Ministerelor
Justiţiei
şi
procuraturile Generale ale
18

părţilor, în cadrul urmăririi
penale
a
infracţiunilor
transfrontaliere
poate
fi
realizată asistenţă juridică cu
caracter operativ şi prin
intermediul unui şir de organe
ce asigură schimbul de
informaţii
operative,
de
căutare a persoanelor, de
identificare a persoanelor
fizice şi juridice, stabilirea
domiciliului sau sediului etc.
Printre acestea se numără
Centrul regional a Iniţiativei
de Cooperare în Europa de
Sud-Est pentru Prevenirea
şi
Combaterea
Infracţionalităţii
Transfrontaliere
(Centrul
SECI), devenit operaţional la
01.11.2000.
State-membre,
semnatare a Acordului SECI
sînt
Albania,
Bosnia
şi
Herţegovina,
Bulgaria,
Macedonia, Grecia, Ungaria,
Republica
Moldova,
Muntenegru, România, Turcia,
Croaţia, Slovenia şi Serbia.
Centrul regional SECI
reprezintă o organizaţie

internaţională a cărei rol
este de a coordona
acţiunile
organelor
poliţieneşti şi vamale din
regiune în prevenirea şi
combaterea
crimei
transfrontaliere.
La Centrul SECI îşi
desfăşoară
activitatea
ofiţeri
de
legătură,
desemnaţi de fiecare stat
semnatar al Acordului
SECI,
consultanţi
permanenţi şi observatori
permanenţi ai statelor care
nu sunt semnatare a
Acordului
SECI,
dar
doresc să coopereze în
combaterea
infracţionalităţii
transfrontaliere
(Austria,
Franţa, Germania, Italia,
Portugalia,
Spania,
Ucraina, Marea Britanie,
SUA) şi din organizaţii
internaţionale
(EUBAM,
INTERPOL, EULEC, etc).
În cadrul Centrului
SECI activează 26 ofiţeri
de legătură, colaboratori ai

autorităţilor
poliţieneşti
şi
vamale, care sunt dublaţi şi ţin
legătură permanentă cu Birourile
Naţionale
Focale
în
care
activează reprezentanţi la nivel
naţional
ai
instituţiei ce o
reprezintă din
cele 13 state
membre.
Prin
intermediul
ofiţerilor
de
legătură
a
Centrului
SECI,
organele de
drept ale statelor membre SECI,
pot cere sau pot transmite
informaţii operative în cadrul
cauzelor penale autorităţilor
statelor Europei de sud-est.
Informaţia ce poate fi obiect a
mesajelor transmise urmează să
se refere la activitatea unuia din
grupurile de acţiune a Centrului
SECI: Combaterea Traficului şi
Contrabandei de Fiinţe Umane,
Combaterea
Traficului
de
Droguri, Crimele Financiare(în
domeniul informaticii, falsificarea
banilor sau a cărţilor de credit,
crime
împotriva
proprietăţii
intelectuale, spălare de bani),
Răpiri
de
automobile,
Combatere a contrabandei şi
evaziunilor vamale, Combaterea

infracţiuni pe teritoriul
părţii solicitante
- menţinerea unor canale
eficiente
de
comunicare;
- asistenţa tehnică prin
schimb de cunoştinţe
profesionale, ştiinţifice
şi tehnice, etc.
Grupurile de acţiune a
Centrului SECI organizează în
dependenţă de domeniul de
activitate operaţiuni regionale
şi coordonări de investigaţii
pentru atingerea scopurilor
propuse.
Sistemul de acţiune a
Centrului este relativ simplu.
Demersul prin care se solicită
informaţia este transmis de
serviciul poliţienesc sau vamal
reprezentantului
Punctului
Naţional Focal, care, după o
examinare
preliminară,
îl
transmite ofiţerului de legătură
la Centrul SECI. Informaţia se
transmite ofiţerului de legătură
a statului solicitat. Răspunsul
parvenit, este transmis pe
cale reversibilă organului ce a
solicitat informaţia. Termenul
primirii răspunsului este în
dependenţă de complexitatea,
urgenţa cazului şi informaţiei
solicitate şi poate fi limitat la
cîteva ore.

terorismului şi
alte crime
transfrontaliere grave.
Reieşind din obiectivele
propuse,
cadrul
de
reglementare
a
activităţii
Centrului SECI
şi
legislaţia
internaţională
în
domeniul
cooperării
juridice
în
materie
penală,
prin
intermediul
ofiţerilor
de
legătură SECI
vor putea fi
desfăşurate
următoarele
activităţi:
- schimbul de informaţii
de interes operativ –
identificarea
şi
localizarea persoanei,
identificarea
proprietarului
automobilului, etc.;
- informaţii referitoare la
persoane
suspectate
de a fi comis infracţiuni
transfrontaliere,
bunurile obiect a unei
activităţii
de
trafic
clandestin, mijloacele
de transport suspectate
de a fi fost folosite la
comiterea
unor
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Pentru Republica
Moldova Punctul Naţional
Focal
este
Centrul
Naţional
Virtual
SECI/GUAM. Acesta a fost
creat în ianuarie 2006 prin
Hotărîrea
Guvernului
Republicii Moldova nr.93
din 27 ianuarie 2006 „Cu
privire la crearea Centrului
Virtual
Naţional
SECI/GUAM
pentru
combaterea terorismului,
criminalităţii
organizate,
traficului ilicit de droguri şi
alte tipuri de infracţiuni
grave".
În cadrul Centrului
Virtual
Naţional
SECI/GUAM
participă
Ministerul
Afacerilor
Interne, Serviciul Vamal,
Serviciul
Informaţii
şi
Securitate,
Serviciul
Grăniceri, Centrul pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi Corupţiei.
Prin activitatea sa
Centrul Virtual Naţional
SECI/GUAM
asigurară
cadrul
organizatoric
necesar pentru cooperarea
şi dezvoltarea la nivel
naţional şi internaţional a
acţiunilor specifice pentru
prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii

transfrontaliere şi altor infracţiuni
grave, efectuează schimbul de
informaţii cu organele de drept
din statele-membre SECI şi
GUAM
(Georgia,
Ucraina,
Azerbaidjan
şi
Moldova)în
scopul prevenirii şi combaterii
infracţiunilor transfrontaliere, etc.

Pentru
facilitarea
asistenţei
internaţionale
în
materie penală în ţările din sudestul Europei, la reuniunea din
12
decembrie
2003,
la
Belgrad/Serbia,
reprezentanţii
Procuraturilor
a
12
state
semnatare a Acordului SECI au
consimţit
asupra
constituirii
Grupului
Consultativ
a
Procurorilor din Sud-Estul
Europei (SEEPAG), care a
devenit operaţional la 15
decembrie 2004 după semnarea
actelor de bază, inclusiv şi de
Procuratura Republicii Moldova.
Scopul
principal
a
SEEPAG este de a organiza

investigare
comună etc
Ca
organ
consultativ,
SEEPAG
poate face
propunere
şi

acordarea asistenţei juridice
în materie penală între statele
membre în cercetările penale
transfrontaliere în mod eficient
şi termeni cît mai restrînşi, în
cazul cererilor adresat cu
respectarea căilor prevăzute
de legislaţia naţională şi
internaţională.
Activitatea
Grupului
este axată în special pe
combaterea
traficului
de
persoane şi de droguri,
protecţia martorului, tehnici
speciale de investigaţii şi
protecţia informaţiei.

operaţională

recomandări, opinii legale,
ghiduri, să acorde consultaţii
şi asistenţă în probleme
juridice de domeniu adresate
organelor
de
drept
atît
naţionale, cît şi a celorlalte
state-membre.
Fiecare stat membru a
desemnat
cîte
un
reprezentant din organele

Grupul activează în
strînsă legătură cu Centrul
SECI,
fiind
implicat
în
pregătirea şi desfăşurarea
operaţiunilor regionale pentru
cooperare în
cazurile prejudiciare la
schimbul de
informaţii,
percheziţii,

procuraturii
care
este
persoana de legătură în
activitatea SEEPAG şi care
este amplasat în ţara de
origine, ceea ce oferă un

interceptarea
convorbirilor
telefonice, arestări, percheziţii
şi ridicări, primirea declaraţiilor
de martori, planificare şi
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caracter mai operativ la
rezolvarea
chestiunilor
legate
de
organizarea
executării
interne
a
cererilor de
asistenţă
juridică.
Rolul
Procurorului
de legătură la nivel
naţional
constă
în
organizarea
executării
rapide a cererilor de
asistenţă juridică parvenite
din ţările membre şi
controlul permanent a
executării
cererilor
transmise
autorităţilor
acestor
state
prin
contactarea directă cu
Procurorul de legătură a
ţării solicitate.
Alt organ destinat
facilitării
cooperării
internaţionale
este
INTERPOL. Scurt titlu (din
1956) de la Organizaţia
Internaţională a Poliţiei
Judiciare - ICPO. Interpol
este
o
organizaţie
internaţională al cărui scop
principal este de a uni
eforturile organelor de
drept naţionale din statele-

membre în vederea combaterii
în comun a criminalităţii. Bazele
organizaţiei sînt puse încă în
anul 1914 cu participarea activă
a Printul Albert de Monaco.
Carta Interpol a fost adoptată în
1956.
În prezent Interpol, cu
187 state-membre, este cea dea doua in lume organizaţie
internaţională
din punct de
vedere
al
numărului de
ţări membre
după
Organizaţia
Naţiunilor
Unite.
În
fiecare
din
statelemembre în cadrul organelor de
drept sînt înfiinţate Birouri
Naţionale Centrale (BNC), care
asigură interacţiunea
dintre
organele naţionale de drept cu
BNC din alte ţări şi Secretariatul
General al Interpol.
În
prezent,
sarcina
principală a organizaţiei este de
a coordona eforturile statelor
individuale pentru promovarea
unei
politici
comune
de
combatere a criminalităţii, printre
alte
fiind
menţionate
coordonarea
căutării

La
09.12.2008,
reprezentanţi ai Eurojust au
avut
o
întîlnire
cu
reprezentanţi ai Procuraturii
Generale, Ministerului Justiţiei
şi
MAEIE
a
Republicii
Moldova unde s-au stabilit
condiţiile
necesare
de
îndeplinit pentru posibilitatea
începerii negocierilor oficiale
de semnare a Acordului de
cooperare
cu
Eurojust.
Cooperare
pro-activă
s-a
realizat în special cu procurorii
de legătură la Eurojust a
Irlandei, Republicii Cehia,
României, cu care pînă la
semnarea
acordului
de
cooperare deja s-a procedat
la cooperare în materie
penală.
Eurojust este un nou
organism al Uniunii Europene
stabilit în 2002, pentru a spori
eficienţa
autorităţilor
competente din cadrul statelor
membre atunci când au de-a
face cu ancheta şi urmărirea
penală a crimelor grave
transfrontaliere
şi
a
criminalităţii organizate.
Eurojust stimulează şi
îmbunătăţeşte
coordonarea
investigaţiilor şi urmăririlor
penale
între
autorităţile
competente
din
statele
membre,
îmbunătăţeşte

internaţionale,
combaterea
traficului de fiinţe umane, a
grupurilor
criminale
organizate, a traficului de
droguri, infracţiuni în sfera
economiei şi a tehnologiilor
înalte,
contrafacerea
şi
falsificarea hîrtiilor de valoare,
a delicvenţei juvenile, în ultimii
ani se atrage o atenţie
deosebită
siguranţei
publice
şi
combaterii
terorismului.
Prin
rezultatele
atinse
Interpol este
una din cele
mai eficiente
organizaţii în
activitatea
de
căutare
internaţională şi acumulare a
informaţiei operative.
Eforturile
Republicii
Moldova
de
integrare
europeană
au
generat
necesitatea stabilirii relaţiilor
de cooperare cu organismele
Uniunii Europene competente
în asistenţa judiciară în
materie penală. Astfel, pe
parcursul anului 2008 a
evoluat pozitiv cooperarea
Procuraturii cu EUROJUST.
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cooperarea
între
autorităţile competente din
statele membre, în special
prin facilitarea executării
cererilor
de
asistenţă
juridică internaţională şi
punerea în aplicare a
cererilor de extrădare.
Eurojust sprijină autorităţile
competente din statele
membre, în scopul de a
face
mai
eficiente
investigaţiile şi urmărirea
penală a cazurilor de
criminalitate
transfrontalieră. În special
către
Eurojust
se
adresează solicitări în
cazuri de terorism, trafic
de fiinţe umane, trafic de
droguri,
criminalitate
cibernetică etc.
Evoluarea acţiunilor în
domeniul crimei organizate
şi transfrontaliere face
organele de drept să
atragă o atenţie deosebită
îmbunătăţirii şi urgentării
căilor de dobăndire a
probelor de la organele
competente ale statelor
străine, acesta fiind o
premiză pentru apariţia şi
dezvoltarea organismelor
menite
să
asigure
cooperarea internaţională
în materie penală.

.

IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A
RISCURILOR DE CORUPŢIE / EXPERIENŢA PROCURATURII

Valeriu BOTNARI
Adjunct al
Procurorului General
Prevenirea
şi
combaterea
manifestărilor
fenomenului
corupţiei, sub diversele sale forme,
rămîne
în
continuare
pentru
organele cu atribuţii în domeniu una
din direcţiile prioritare în activitate.
Acest obiectiv este materializat
atât în Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei naţionale
de prevenire şi combatere a
corupţiei,
cît
şi
în
actele
departamentale emise de fiecare
organ în concordanţă cu liniile
directorii
stabilite
conform
Strategiei.

Unul
din
aspectele
fundamentale
în
contextul
obiectivului menţionat îl constituie
consolidarea eforturilor autorităţilor
competente, deoarece prevenirea
şi combaterea corupţiei sînt puse
în sarcina tuturor organelor publice
şi urmează a fi realizată de
acestea numai prin interacţiune
reciprocă şi cu participarea întregii
societăţi.
Mai mult, conform Planului de
acţiuni pentru realizarea Strategiei
naţionale
de
prevenire
şi
combatere a corupţiei pe anii
2007-2009, se indică asupra
necesităţii abordării în comun de
către instituţii, societatea civilă, a
dificultăţilor stabilite în practică şi
stabilirea unor remedii în vederea
excluderii acestora, inclusiv sub
aspectul evaluării riscurilor de
corupţie de fiecare autoritate
publică.
În această ordine de idei este
oportună elaborarea tehnicilor
privind evaluarea rsicurilor în
vederea asigurării monitorizării
implementării eficiente a politicilor
de prevenire şi combatere a
corupţiei.
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În calitate de model de
evaluare a riscurilor pot fi
considerate 6 etape:
a) Cercetarea/documentarea;
b) Identificarea riscurilor;
c) Analiza riscurilor;
d) Identificarea soluţiilor;
e) Implementarea soluţiilor;
f) Reevaluarea riscurilor.
Abordând evaluarea riscului de
corupţie în organele Procuraturii,
pot fi menţionate următoarele
aspecte importante:
· Cadru juridic potrivit pentru
lupta cu corupţia;
· O instituţie anticorupţie,
independentă
şi
finanţată
corespunzător,
responsabilă în
faţa autorităţilor şi a comunităţii
pentru implementarea de către ea
a strategiei de prevenire şi
combatere a corupţiei;
· Procurori, ofiţeri de urmărire
penală şi judecători bine instruiţi,
suficient de independenţi şi
credibili, apţi de a întreprinde
măsuri în vederea prevenirii şi
combaterii corupţiei;
· Oportunitatea publicului şi a
instituţiilor publice să raporteze cu

uşurinţă instanţelor despre
cazurile
de
corupţie,
disponibilitatea societăţii de a
conlucra
cu
organele
procuraturii în depistarea şi
cercetarea
cazurilor
de
corupere;
· Suportul din partea celor
ce
adoptă
decizii
în
implementarea strategiei şi
alocarea
fondurilor
corespunzătoare;
· Participarea
massmedia,
sensibilizarea
şi
educarea comunităţii;
· Testarea eficienţei şi
eficacităţii
operaţionale
a
organelor Procuraturii.
În cadrul evaluării reevaluării
riscurilor
de
corupţie,
subdiviziunile
Procuraturii Republicii Moldova
au fost supuse examinării sub
următoarele aspecte:
Imposibilitatea
exercitării
activităţii
operative de investigaţie de
către organele Procuraturii,
precum
şi
prohibiţiile
existente
în
legea
de

specialitate la compartimentul
exercitării controlului asupra
activităţii
operative
de
investigaţie.
Va fi posibilă diminuarea
esenţială a acestui factor de risc
doar după modificarea legislaţiei în
acest sens, ceia ce constituie
prerogativa organului legislativ.
Totodată,
este
necesară
utilizarea la maxim a resurselor
organelor abilitate cu atribuţii de
efectuare a activităţii operative de
investigaţie de la pornirea urmăririi
penale, pînă la intrarea în vigoare a
hotărârii judecătoreşti în cauza
penală.
- Nereglementarea în legislaţie
şi în actele departamentale a
Procuraturii a procedurii de
verificare a colaboratorilor prin
intermediul
„testului
de
integritate” şi lipsa reglementării
procedurii
de
testare
a
procurorilor şi candidaţilor la
această funcţie prin intermediul
„poligrafului”.
Reglementarea
la
nivel
instituţional a procedurii, precum şi
utilizarea poligrafului s-au adeverit
ca mecanisme eficiente sub aspect
de prevenire a corupţiei.
Eficienţa acestor mecanisme va
fi amplificată prin adoptarea de
către Parlament a reglementării
juridice la nivel naţional în acest
domeniu.

- Existenţa unor mari rezerve
la compartimentul verificării
titularilor şi candidaţilor la
funcţia
de
procuror,
neadmiterea
angajării
şi
activităţii în această funcţie a
persoanelor care ar putea
manifesta un comportament
amoral, abuziv sau coruptibil.
Odată cu crearea Institutului
Naţional al Justiţiei a fost
diminuată influenţa acestui factor,
fiind
posibilă
urmărirea
comportamentului
şi
reuşitei
candidaţilor la funcţia de procuror
în perioada instruirii în cadrul
instituţiei nominalizate.
Imperfecţiunea
reglementării
în
actele
normative
a
dreptului
preferenţial al procurorului la
asigurarea cu spaţiu locativ
(inclusiv ipotecar) în localitatea
în
care
activează,
imposibilitatea beneficierii de
credite fără dobândă în acest
scop.
Influenţa factorului în cauză
nu poate fi considerată ca
diminuată până la soluţionarea şi
realizarea pentru toţi procurorii a
dreptului preferenţiat la asigurarea
cu spaţiu locativ, iar măsurile deja
întreprinse şi mecanismul iniţiat
inspiră angajaţilor încredere în
posibilitatea reală de asigurare de
către angajator a acestui drept.
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- Insuficienţa coordonării şi
monitorizării aplicării normelor
de
conduită
morală
şi
profesională
în
activitatea
Procuraturii.
În acest sens a fost creată
şi activează Comisia de Etică a
procurorilor
ce
a
permis
diminuarea factorului de risc
nominalizat.
Mai mult, nouaLege cu privire
la Procuratură prevede instituirea
unui Colegiu disciplinar care are
9 membri şi este învestit cu
atribuţii în ceea ce priveşte
derularea procedurii răspunderii
disciplinare, rolul său fiind de a
proteja procurorul împotriva unor
decizii arbitrare, abuzive, care ar
putea fi luate împotriva sa, dar de
a proteja şi instituţia în care
activează, prin sancţionarea celor
care se fac vinovaţi de comiterea
unor încălcări ale obligaţiilor care
le revin procurorilor în calitatea pe
care o au.
- Nerealizarea efectivă a
garanţiilor sociale a procurorilor
prevăzute în Legea cu privire la
Procuratură.
La acest compartiment vor
putea
asigura
diminuarea
influenţei
factorului
de
risc
respectiv numai în condiţiile
modificării legislaţiei în acest
domeniu prin includerea unor
garanţii reale. Este important ca

Procuratura să motiveze şi să
promoveze efectiv iniţiativele
formulate, asigurând realizarea
garanţiilor
sociale
ale
angajaţilor săi.
- Diminuarea gradului de
credibilitate a populaţiei în
măsurile de contracarare a
corupţiei
întreprinse
de
Procuratură:
·
mediatizarea
insuficientă de către procurori a
hotărârilor
definitive
ale
instanţelor judecătoreşti pe
cauze cu rezonanţă sporită în
societate în special a celor de
corupţie.
·
prezenţa unor
rezerve
nevalorificate
la
asigurarea
transparenţei
activităţii Procuraturii, inclusiv
la compartimentul prevenirii şi
combaterii corupţiei.
Activităţii în cauză urmează
ai fi acordată o atenţie
deosebită, în special ţinând
cont de efectul educativ pe
care
îl
prezintă
pentru
populaţie şi pentru propagarea
valorilor
sociale
anticorupţionale.
În aceiaşi continuitate de
idei, în perioada ce urmează
este necesară organizarea şi
desfăşurarea mai frecventă a
„meselor rotunde”, briefingurilor,
seminarelor
cu

participarea reprezentanţilor massmedia, în cadrul cărora va fi
abordată tematica prevenirii şi
combaterii corupţiei.
Această activitate urmează a fi
stabilită ca direcţie prioritară în
activitatea organelor Procuraturii,
deoarece contribuie la crearea şi
menţinerea imaginii instituţiei în
societate.
Insuficienţa
asigurării
materiale
a
procuraturilor
teritoriale şi specializate.
Factorul de risc determinat de
insuficienţa asigurării materiale a
procuraturilor
teritoriale
şi
specializate poate fi considerat ca
diminuat parţial, dar rămâne actual
datorită
discrepanţei
intre
cuantumul salariului lunar plătit şi
coşul minim de consum.
Concomitent, de către procurori
este invocată lipsa fondului special
de bani marcaţi, echipament,
transport, altor mijloace tehnice
(computere, faxuri, imprimante,
etc.) necesare pentru depistarea şi
documentarea
cazurilor
de
corupere.
Se menţine ca aspect al acestui
factor de risc insuficienţa resurselor
financiare alocate pentru reparaţia
şi
întreţinerea
edificiilor
procuraturilor
teritoriale
şi
specializate, precum şi pentru
carburanţi, pentru transportul de
serviciu.

În
rezultatul
evaluării
şi
reevalurării riscurilor de corupţie în
cadrul organelor Procuraturii au
fost iniţiate programe de măsuri
îndreptate
spre
ameliorarea
situaţiei, care aveau ca obiectiv
următoarele:
1. Întreprinderea
măsurilor
concrete în vederea respectării
termenelor de examinare a
petiţiilor,
materialelor
şi
instrumentare a cauzelor penale.
2. Diminuarea birocratismului
excesiv şi a formalismului la
examinarea adresărilor şi petiţiilor
cetăţenilor.
3. Ridicarea nivelului culturii în
relaţiile cu populaţia, inclusiv cu
petiţionarii.
/excluderea brutalităţii şi
lipsei de tact/.
4. Formularea propunerilor şi
întreprinderea
măsurilor
în
vederea
stimulării
profesionalismului, vechimii în
muncă şi diminuării sau excluderii
sistemului nivelator al salariilor
lunare achitate procurorilor etc.
5. Excluderea toleranţei faţă
de abuzurile şi derogările admise
atît în societate, cît şi în colectivele
de muncă.
6. Cultivarea
continuă
a
calităţilor
etico-morale,
neadmiterea bîrfelor şi zvonurilor
nefondate.
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7. Întreprinderea măsurilor în
vederea
neadmiterii
divulgării
informaţiilor cu caracter de serviciu
şi confidenţial.
8. Aprofundarea
profesionalismului prin:
cunoştinţe lingvistice;
cunoştinţe teoretice;
deprinderi practice.
9. Obţionalitatea
relaţiilor
procurorului
în
exercitarea
obligaţiunilor de serviciu şi în afara
serviciului.
10. Excluderea
atitudinii
iresponsabile faţă de starea
sănătăţii şi crearea mecanismului
de
consolidare
a
sănătăţii
lucrătorilor procuraturii.
11. Crearea unui mecanism
efectiv de rotaţie a cadrelor întru
neadmiterea stagnării profesionale
a procurorilor.
12. Eficientizarea institutului de
îndrumător şi a ajutorului netitular
al procurorului.
13. Întreprinderea măsurilor de
consolidare a colectivelor de
muncă, educare a devotamentului
faţă de profesie şi patriotismului.
14. Ridicarea calităţii activităţii
şi
interacţiunii
administraţiei
Procuraturii Generale cu Asociaţia
Procurorilor
şi
Federaţia
sindicatelor
Procuraturii
întru
apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale procurorilor.

În final aş dori să menţionez
despre rezultatele obţinute de
organele Procuraturii, urmare a
evaluării riscurilor de corupţie.
Un factor de risc, în
evaluarea precedentă, s-a
considerat lipsa reglementării
în
legislaţie
a
ierarhiei
procurorilor şi a mecanismului
de control exercitat de către
procurorul ierarhic superior la
adoptarea de către procurori a
deciziilor
ce
afectează
drepturile
şi
libertăţile
fundamentale ale omului.
Factorul în cauză a fost
exclus
prin
operarea
modificărilor
în
Codul
procedură penală şi Legea cu
privire la Procuratură.
Alt factor a fost considerat
lipsa delimitării competenţei
materiale
a
Procuraturii
Anticorupţie şi a Secţiei
securitate
internă
la
investigarea sesizărilor despre
comiterea de către procurori a
actelor de corupţie.
Ca
rezultat,
ordinul
Procurorului General nr.93/22
din 10.05.2004 privind ierarhia
funcţiilor în cadrul Procuraturii,
a fost modificat în sensul
subordonării
procurorilor
teritoriali
şi
specializaţi
Procurorului
Anticorupţie,
adjuncţilor acestuia şi şefilor

subdiviziunilor
Procuraturii
Anticorupţie
la
exercitarea
atribuţiilor
de
prevenire
şi
combatere a corupţiei.
La 28.06.2006 prin Ordinul
Procurorului General nr. 161 a fost
determinată
interacţiunea
Procuraturii
Anticorupţie
cu
procuraturile
teritoriale
şi
specializate
la
desfăşurarea
activităţii de prevenire şi combatere
a corupţiei.
Ca rezultat al executării acestui
ordin
Procurorul
Găgăuziei,
Procurorul municipiului Chişinău,
procurorii raioanelor Cahul, Edineţ,
Ungheni, Hînceşti, Orhei şi Soroca
au desemnat 3 procurori, iar
procurorii celorlalte raioane şi
sectoare, precum şi a procuraturilor
specializate - câte 2 procurori,
responsabili
de
aplicarea
şi
respectarea în teritoriu a legislaţiei
privind prevenirea şi combaterea
corupţiei.
Evaluare care a fost realizată în
cadrul procuraturii este o evaluare
etalonată
care
identifică
şi
prioritizează riscurile.
Deaceea desigur vor mai fi
efectuate evaluări repetate care vor
măsura
progresul
acţiunilor
preventive
aplicate
riscurilor
identificate, vor aprecia eficienţa
planurilor
de
integritate,
vor
reevalua riscurile iniţiale, vor

asigura utilizarea
resurselor instituţiei.

eficientă

a
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