


 

Proiect 

 

 

DECLARAȚIA 

cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova 

  

Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de organism legislativ suprem al 

poporului și unică autoritate legislativă a țării, potrivit art.6 al Constituției Republicii 

Moldova, confirmat în această funcție a sa în rezultatul alegerilor parlamentare din 24 

februarie 2019, constată cu îngrijorare că instituţiile de stat și de drept ale țării au fost 

capturate. Toți cetățenii acestei țări sunt sufocați de corupția endemică, de furturile și 

privatizările ilicite din avutul public, de controlul total asupra sistemului judecătoresc 

exercitat de oligarhie și de numeroasele atacuri asupra drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti. Noi, deputații Parlamentului Republicii Moldova, avem obligația de a opri 

deraierea ţării spre dictatură, edificând statul de drept şi restabilind democratia în 

Republica Moldova, așa cum este consfințit în Constituție. 

 

Având în vedere importanța majoră a declarației Secretarului General al Consiliului 

Europei, Thorbjørn Jagland (11.08.2015) cu privire la statul capturat, aplicarea 

selectivă a justiției și existența unor derapaje serioase în procesul politc din RM; 

 

Reamintind Rezoluțiile Parlamentului European din 9 iulie și 4 noiembrie, 2018, care 

au acuzat guvernarea de la Chișinău: 

de capturare a statului, manifestată și prin deciziile de anulare a rezultatelor 

scrutinului liber și democratic din Municipiul Chișinău; 

de hărțuirea partidelor de opoziție; 

de blocarea investigației furtului miliardului și recuperării pagubelor suferite 

de populație; 

de arestarea, hărțuirea şi linşarea mediatică a membrilor şi simpatizanţilor 

opoziției; 

de folosirea serviciilor speciale pe post de poliție politică și aplicarea unor rele 

tratamente față de adversarii regimului; 

 

Noi, deputații aleși în noul Parlament al Republicii Moldova, considerăm că 

edificarea statului de drept este o prioritate absolută și că numai pe această cale putem 

opri alunecarea Republicii Moldova spre DICTATURĂ. Numai prin scoaterea 

statului din captivitate vom putea lansa politici de rezolvare a problemelor social-

economice ale cetățenilor. Numai prin restabilirea încrederii cetățenilor în 

funcționalitatea statului vom putea opri exodul masiv al oamenilor, care a devenit un 



pericol existențial pentru Republica Moldova. Numai așa vom putea asigura dreptate 

și viață bună pentru toți cetățenii, aici, acasă. 

 

Constatăm existența unei situații de criză socială, economică și politică gravă, 

acutizată de corupția generalizată și agravată prin uzurparea puterii de stat, care 

constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului Republicii Moldova, în 

conformitate cu prevederile art.2 (2) al Constituției Republicii Moldova.  

 

În aceste condiții, Parlamentul Republicii Moldova: 

 

A. Denunță actualul regim oligarhic, condus de liderul Partidului Democrat, Vladimir 

Plahotniuc, care se face vinovat de controlul ilegal şi anti-constituţional exercitat 

asupra Procuraturii Generale, sistemului judecătoresc, CNA, ANI, CEC, SIS, BNM 

și asupra altor autorități care trebuie să funcționeze în mod autonom, idependent de 

factorul politic, fiind monitorizate în mod democratic;  

B. Constată că Partidul Democrat sub conducerea lui Vladimir Plahotniuc acționează 

permanent ca un partid de expresie totalitară, folosindu-se în mod ilegal de banul 

public în promovarea proiectelor proprii, de instituții, funcții și pârghii represive 

pentru intimidarea și eliminarea oponenţilor politici și aplicând coruperea politică prin 

diverse mecanisme de șantaj și mituire; 

C. Condamnă corupţia endemică – principalul pericol pentru libertatea, siguranța, și 

bunăstarea Republicii Moldova și a cetățenilor ei;  

D. Constată o situație extrem de gravă în domeniul justiției, a garantării și protejării 

drepturilor omului și atestă o profundă deteriorare a standardelor de bază la capitolul 

drepturi și libertăți civile, inclusiv prin tratamente degradante, tortură, deportări 

abuzive ale solicitanților de azil politic.  

 

Drept rezultat al acestei stări de lucruri, Republica Moldova a ajuns să fie una dintre 

cele mai sărace și mai vulnerabile ţări din Europa, cu o rată îngrijorătoare a 

depopulării.  

 

Această stare de lucruri poate fi schimbată.  

 

Fiind conștienți de gravitatea situației și ghidați de responsabilitatea în fața poporului, 

noi, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, ne angajăm să luptăm consecvent 

pentru restabilirea supremației legii și pentru respectarea drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor țării.  

 

În acest sens, exprimăm vot de neîncredere conducerii următoarelor structuri ale 

statului, devenite instrumente docile ale regimului oligarhic și considerăm imperativ 

necesare: 



           -Demiterea Procurorului general și identificarea unui procuror independent, de 

preferință din    spațiul european, și numirea acestuia în funcție; 

- Demiterea conducerii Serviciului Informații și Securitate. 

- Demiterea membrilor Comisiei Electorale Centrale. 

- Demiterea conducerii Centrului Național Anticorupție. 

- Demiterea membrilor Consiliului Audiovizualului. 

- Demiterea conducerii Autorității Naționale de Integritate. 

- Demiterea conducerii Curții Supreme de Justiție, precum și a altor instituții de drept 

și reglementare. 

- Crearea comisiilor parlamentare de anchetă cu privire la: 

1) Investigarea furtului miliardului, cu obligarea prezentării de către BNM a raportului 

Kroll 2; 

2) Consecințele implementării legii privind amnistia capitalului; 

3) Anchetarea operațiunilor de spălare a banilor (laundromat). 

 

În aceste condiții, ne asumăm adoptarea de urgență a unui pachet de acte normative 

necesare pentru eliberarea instituțiilor menționate, precum și pentru anularea 

sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul de vot proportional, îmbunătățit 

conform recomandărilor Comisiei de la Veneția.  

 

Fiind conștienți de gravitatea consecințelor corupției pentru cetățenii Republicii 

Moldova, ne angajăm să adoptăm ”Legea Magnițchi”, în scopul alinierii la eforturile 

comunității internaționale de a preveni și pedepsi crimele financiare, a elimina 

schemele internaționale de spălare a banilor. 

 

Acum este timpul să schimbăm în mod urgent și fundamental starea de lucruri, să 

întoarcem Republica Moldova propriilor cetățeni și să demonstrăm poporului nostru 

că suntem în slujba țării și a oamenilor ei! 

 

 





Proiect 

 

 

HOTĂRÎRE 

privind revocarea directorului Centrului Național Anticorupție 

__________________________________________________ 

 

  În legătură cu necorespunderea cu cerinţele legale de numire în funcţie (lipsa 

reputației ireproșabile) și temeiul art.8 alin.(9) din Legea nr.1104/2002 cu privire la 

Centrul Naţional Anticorupţie,  

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.  

Art.1. – Domnul Bogdan ZUMBREANU se revocă din funcţia de director al 

Centrului Naţional Anticorupţie. 

Art.2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind  

revocarea directorului Centrului Național Anticorupție 

 

Conform art.8 alin.(9) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional 

Anticorupţie, revocarea din funcţie a directorului ca urmare a necorespunderii cu 

cerinţele de numire în funcţie sau a obţinerii unui rezultat negativ la testarea 

integrităţii profesionale în condiţiile prevăzute la art. 14 se adoptă de Parlament cu 

votul majorității deputaţilor aleşi, la iniţiativa a cel puţin 20 de deputaţi.  

Una din cerințele legale de accedere în funcția de director al CNA este, potrivit 

art.8 alin.(4) lit.e) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, 

existența unei reputații ireproșabile a viitorului director al CNA. 

Bogdan Zumbreanu a fost numit în funcția de director al CNA prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 286/2017 în pofida faptului că la momentul numirii în funcție 

reputația acestuia nu putea fi nicidecum considerată ca fiind ireproșabilă ținând cont de 

responsabilitatea pe care o poartă acesta în condamnarea Moldovei la CtEDO în cel 

puțin 3 dosare de rezonanță.  

Conform informaţiilor analizate de Asociaţia „Juriştii pentru Drepturile Omului”, 

Bogdan Zumbreanu este una dintre persoanele care se fac responsabile pentru 

condamnarea R. Moldova la CtEDO în dosarele1: „Oferta Plus”, „Muşuc c. Moldovei” 

şi „Cebotari c. Moldovei”, prejudiciul total achitat din bugetul de stat  depășind suma de 

2,5 milioane de euro.   

Conform Asociaţiei „Juriştii pentru Drepturile Omului”, anume Bogdan 

Zumbreanu s-a ocupat de aceste dosare, fiind, după caz, fie în grupul care a efectuat 

urmărirea penală, fie conducând nemijlocit secția care gestiona dosarul. În dosarul 
                                                           
1 http://old.lhr.md/2/127.html 



”Oferta Plus” și „Cebotari c. Moldovei”, Bogdan Zumbreanu a instrumentat cauza 

penală, iar în dosarul „Muşuc c. Moldovei” a solicitat pornirea urmăririi penale 

împotriva reclamantului și nu a acordat accesul necesar la materiale dosarului.   

Reputația îndoielnică a domnului Zumbreanu este consemnată și de prestigioasa 

organizație internațională Freedom House care confirmă, în Raportul anual “Națiuni în 

Tranzit 2018”, că numirea în funcție a domnului Zumbreanu a generat anumite 

îngrijorări ținând cont de informația disponibilă public despre veniturile dubioase ale 

acestuia și legăturile cu politicul.2 

Întrucât Bogdan Zumbreanu nu corespunde cerinţelor legale de numire în funcţia 

de director CNA – nu are o reputație ireproșabilă –, în temeiul art.8 alin.(9) din Legea 

nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, se propune revocarea acestuia 

din funcția de director al Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

 

Sergiu Litvinenco 

                                                           
2 Nations in Transit 2018, Freedom House, https://www.ecoi.net/en/document/1429175.html 
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LEGE 

Pentru modificarea unor acte legislative 

_________________________________________ 

 

  Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

Art. I. – Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1: 

noțiunea „alegeri generale” va avea următorul cuprins: 

”alegeri generale  - orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, de duminică, 

conform actului de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul țării; în secțiile de votare din 

străinătate, alegerile generale au loc timp de 2 zile, în zilele de sâmbătă și duminică, 

corespunzător actului de stabilire a alegerilor” ; 

noțiunea ”circumscripție uninominală” se exclude; 

la noțiunea „concurenți electorali”: 

din prima liniuță, se exclud cuvintele ”în circumscripția națională”; 

a doua liniuță se exclude. 

2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă. 

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 



”Alegerile au  loc într-o singură zi, de duminică, conform actului de stabilire a 

alegerilor, pe întreg teritoriul țării sau al localității respective. În secțiile de votare din 

străinătate, alegerile au loc timp de 2 zile, în zilele de sâmbătă și duminică, 

corespunzător actului de stabilire a alegerilor.” 

4. La articolul 10, textul ”În cadrul alegerilor parlamentare, alegătorul are 

dreptul la un singur vot în circumscripția națională și la un vot în circumscripția 

uninominală.” se exclude. 

5. La articolul 22 alineatul (1) litera t), textul ”, și asigură, după caz, organizarea 

alegerilor parțiale pentru funcția de deputat în Parlament în condițiile prezentului cod” 

se exclude. 

6. La articolul 28: 

la alineatul (1), cuvintele ”, de regulă,” se exclud. 

alineatul (2) se abrogă. 

7. La articolul 29, litera f) va avea următorul cuprins: 

”f) înregistrează candidații independenți și listele de candidați din partea 

partidelor și altor organizații social-politice, a blocurilor electorale în alegerile locale, 

aduce la cunoștința publică informații despre aceștia;” 

8. La articolul 31: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

”(1) Toate secțiile de votare constituite în străinătate aparțin circumscripției 

electorale a municipiului Chișinău.” 

alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 

”(3) În afară de secțiile de votare prevăzute la alin. (2), vor fi organizate, cu 

acordul autorităților competente ale țării respective, secții de votare și în alte localități. 

Constituirea acestor secții de votare se stabilește de Comisia Electorală Centrală, cu 



avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în baza 

numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent organizat într-o singură 

circumscripție națională. Avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrării Europene se va referi doar la îndeplinirea condiției vizând obținerea acordului 

autorităților competente ale țării respective. 

(4) Comisia Electorală Centrală, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, poate decide deschiderea și a altor secții de votare decât 

a celor stabilite potrivit alineatului (3), pe baza înregistrării prealabile a cetățenilor aflați 

în străinătate. Avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

se va referi doar la îndeplinirea condiției vizând obținerea acordului autorităților 

competente ale țării respective. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă 

de Comisia Electorală Centrală.” 

9. Articolul 32 se abrogă.  

10. La articolul 41: 

la alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins: 

”e) plafoanele donațiilor în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală 

constituie 6 salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv din partea 

persoanelor fizice și, respectiv, 12 salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul 

respectiv din partea persoanelor juridice; în cazul cetățenilor Republicii Moldova cu 

venituri obținute din afara țării, acest plafon nu poate depăși 3 salarii medii lunare pe 

economie stabilite pe anul respectiv; în cazul cetățenilor Republicii Moldova cu statut 

de persoane cu funcție de demnitate publică, funcționari publici, inclusiv cu statut 

special, sau angajați în organizații publice în sensul Legii nr.133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale, acest plafon nu poate depăși 10% din venitul 

anual al acestora, dar nu mai mult de 6 de salarii medii lunare pe economie stabilite pe 

anul respectiv. O persoană fizică poate face donații în numerar în sumă de până la 3 



salarii medii pe economie stabilite pe anul respectiv, iar donațiile care depășesc această 

limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.” 

alineatul (3): 

litera c) se exclude; 

litera e) va avea următorul cuprins: 

”e) persoanele juridice care, cu trei ani înainte de începerea perioadei electorale, 

au încheiat contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri sau de servicii în sensul 

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, sau contracte finanțate din 

fonduri ale instituțiilor Uniunii Europene sau ale statelor-membre ale Uniunii Europene, 

precum și de către persoanele juridice cu capital străin sau mixt;” 

11. La articolul 43, alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

”(7) În campania electorală, partidele politice au dreptul să accepte donații doar 

direct pe contul „Fond electoral”, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul cod. 

Partidul politic poate transfera pe contul „Fond electoral” mijloacele financiare proprii 

deținute pe contul său la data începerii campaniei electorale, cu condiția prezentării 

raportului financiar la Comisia Electorală Centrală în care se indică datele prevăzute la 

alin. (1).” 

12. La articolul 44 alineatul (7), ultima propoziție se exclude. 

13. La articolul 46: 

după alineatul (3), se completează cu alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins: 

”(31) Listele candidaților pentru alegerile parlamentare vor fi întocmite astfel 

încât fiecare candidat să fie arondat la o unitate administrativ-teritorială de nivelul al 

doilea. Numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea la care este 

arondat câte un candidat din listele candidaților pentru alegerile parlamentare nu trebuie 



să fie mai mic de 2/3 din numărul total al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al 

doilea din țară. 

(32) Listele candidaților pentru alegerile parlamentare vor fi întocmite în mod 

transparent, conform unei proceduri stabilite în Statutul partidului sau în conformitate 

cu acesta. Procedura de întocmire a listelor candidaților pentru alegerile parlamentare 

va cuprinde inclusiv modalitatea de contestare a deciziilor organelor corespunzătoare la 

forurile competente ale partidelor.” 

alineatul (4) se abrogă. 

14. La articolul 47: 

 denumirea articolului va avea următorul cuprins:  

„Articolul 47. Colectarea semnăturilor în susținerea candidatului independent și 

pentru inițierea referendumului”; 

alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 

”(1) Semnăturile se colectează numai în susținerea candidatului independent sau 

pentru inițierea referendumului. În cazul alegerilor locale, semnăturile se colectează 

numai în circumscripțiile în care candidează candidații independenți. 

 (2) Au dreptul de a colecta semnături candidații independenți și membrii 

grupurilor de inițiativă care desemnează și/sau susțin candidații independenți la alegeri, 

precum și membrii grupului de inițiativă pentru inițierea referendumului.” 

alineatul (7) se abrogă. 

15. La articolul 49 alineatul (1): 

la litera a), cuvintele ”art. 85, 86 și 137” se substituie cu cuvintele ”art.83, 84 și 

137”. 

la litera b), textul „la oricare tip de alegeri, precum și a candidaților la alegerile 

parlamentare în circumscripții uninominale” se exclude. 



litera f) se exclude. 

16. La articolul 50, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

”(3) Comisia Electorală Centrală înregistrează persoanele de încredere ale 

concurenților electorali în alegerile Parlamentului și ale candidaților la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova. În cazul alegerilor pentru funcțiile de primar și 

consilier al consiliului local, persoanele de încredere ale candidaților sunt înregistrate de 

către consiliul electoral de circumscripție respectiv.” 

17. La articolul 51 alineatul (5) propoziția a doua, cifra ”88” se substituie cu cifra 

”86”. 

18. La articolul 52 alineatul (10), cuvintele ”în incinta secției de votare sau la 

intrarea în localul secției de votare” se exclud. 

19. La articolul 53, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

”(1) Modelul și textul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului și 

Președintelui Republicii Moldova se aprobă prin hotărâre a Comisiei Electorale 

Centrale. Modelul buletinului de vot pentru alegerile locale se stabilește de Comisia 

Electorală Centrală, iar textul se aprobă prin hotărâre a consiliului electoral de 

circumscripție respectiv.” 

20.  La articolul 58: 

la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins: 

”a) alegătorii care au venit la secția de votare cu certificatul pentru drept de vot. 

Certificatul pentru drept de vot rămâne la biroul secției de votare și se anexează la lista 

suplimentară;” 

la alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins: 

 ”c) pașaportul pentru intrare – ieșire din țară (valabil sau cu termen de valabilitate 

expirat), buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova, livretul de 



marinar, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumului republican, în 

secțiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;” 

21. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

”(2) Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe 

țară în ansamblu într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei, și 

întocmește un raport cu privire la rezultatele alegerilor. Copiile procesului-verbal cu 

privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmânează reprezentanților concurenților 

electorali și observatorilor, la solicitarea acestora.” 

22. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

”(3) În campania electorală pentru alegeri parlamentare, prezidențiale și 

referendumuri republicane, radiodifuzorii naționali sunt obligați, iar cei locali/regionali 

sunt în drept să organizeze dezbateri electorale. În campania electorală pentru alegeri 

locale generale și referendumuri locale, radiodifuzorii locali/regionali sunt obligați, iar 

cei naționali sunt în drept să organizeze dezbateri electorale. Formatul, durata și 

frecvența dezbaterilor electorale sunt stabilite de către radiodifuzori și se aduc la 

cunoștința organelor electorale și a concurenților electorali cu cel puțin 3 zile 

calendaristice înainte de difuzarea fiecărei emisiuni. Radiodifuzorii vor ține cont în 

planificarea și organizarea dezbaterilor dintre concurenții electorali de obligativitatea ca 

toate dezbaterile să fie desfășurate și difuzate în regim de transmisiune directă numai în 

orele de audiență maximă – între orele 19:00 și 22:00 în zilele lucrătoare și între 17:00 

și 22:00 în zilele de odihnă.” 

23. La articolul 72, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

”(2) În cazul alegerilor locale, hotărârile consiliilor electorale asupra 

contestațiilor ce vizează acțiunile/inacțiunile concurenților electorali pot fi atacate în 

instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul respectiv.” 

24. Titlul III va avea următorul cuprins: 



„TITLUL III 

ALEGERILE PARLAMENTARE 

Articolul 78. Aplicarea prezentului titlu 

Prevederile prezentului titlu (art. 78 – art. 100) sunt aplicabile numai în cazul 

alegerilor Parlamentului. 

 

Articolul 79. Alegerile Parlamentului  

(1) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat 

pentru un mandat de 4 ani.  

(2) Alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripție electorală 

națională, în care se aleg 101 deputați.  

 

 Articolul 80. Circumscripțiile electorale administrative și secțiile de votare. 

Consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare  

 (1) În scopuri de organizare și efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală 

formează, cu cel puțin 55 de zile înainte de efectuarea lor, circumscripții electorale 

administrative care corespund unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ale 

Republicii Moldova și, cu cel puțin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de 

circumscripție în condițiile art. 28 care se aplică în modul corespunzător. Atribuțiile 

consiliilor electorale de circumscripție sunt cele expuse la art. 29, cu excepția celor de 

la lit. f), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător. 

 (2) Circumscripțiile electorale se divizează în secții de votare în condițiile art. 30 

și ale art. 31, care se aplică în modul corespunzător.  



 (3) La secțiile de votare se formează birouri electorale ale acestora, al căror mod 

de constituire și ale căror atribuții sunt prevăzute la art. 30, art. 31 și art. 33, care se 

aplică în modul corespunzător. 

 

Articolul 81. Candidații la funcția de deputat în Parlament 

 Candidați la funcția de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care 

au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, dețin cetățenia Republicii 

Moldova, nu cad sub incidența art. 2 alin. (61) din Legea despre statutul deputatului în 

Parlament și întrunesc alte condiții prevăzute de prezentul cod. 

 

Articolul 82. Stabilirea datei alegerilor 

 (1) Alegerile deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult 3 luni de la 

expirarea mandatului Parlamentului sau de la dizolvarea Parlamentului. 

 (2) Data alegerilor Parlamentului se stabilește prin hotărâre a Parlamentului cu 

cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor. 

 (3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin același decret al Președintelui 

Republicii Moldova, se stabilește data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate 

vor avea loc peste cel puțin 60 de zile, dar nu mai târziu de 3 luni de la dizolvarea 

Parlamentului. 

 

Articolul 83. Înregistrarea concurenților electorali 

 Pentru a fi înregistrați de Comisia Electorală Centrală, concurenții electorali 

depun actele indicate la art. 49. 

 

Articolul 84. Condițiile speciale pentru listele de subscripție  



 (1) Listele de subscripție pentru susținerea candidatului independent se întocmesc 

și se verifică în condițiile art. 47 și ale art. 48, care se aplică în modul corespunzător. 

 (2) Pentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală, candidatul independent 

prezintă liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 2000 și cel mult 2500 de 

susținători cu drept de vot. 

 (3) În cazul în care, la verificarea de către Comisia Electorală Centrală, în listele 

de subscripție se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, 

semnăturile respective se exclud. 

 (4) Dacă, la verificare, se constată că nu este prezentat numărul necesar de 

semnături sau, după excluderea semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus față de 

plafonul minim prevăzut la alin. (2), candidatul independent nu este înregistrat, 

comunicându-i-se hotărârea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare. 

 (5) Nu se admite depunerea unor liste de subscripție suplimentare după ce 

Comisia Electorală Centrală a primit și a înregistrat în registru setul de documente 

prevăzut la art. 49. 

 

Articolul 85. Condițiile speciale pentru înregistrarea listelor de candidați 

 (1) Numărul de candidați incluși în liste la data înregistrării nu poate fi mai mic 

de 51 de persoane și nici mai mare decât numărul de deputați în Parlament, prevăzut de 

Constituție, plus doi candidați supleanți. Dacă după înregistrare numărul de persoane 

incluse în lista de candidați se reduce sub minimul stabilit, înregistrarea nu se anulează, 

concurentul electoral fiind avertizat de către Comisia Electorală Centrală. 

 (2) Listele de candidați vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 46 alin. 

(3), (31) și (32). 



 (3) Nerespectarea condițiilor specificate la alin. (2) atrage după sine refuzul 

înregistrării listelor de candidați de către organul electoral respectiv. 

     

    Articolul 86. Modificarea listelor de candidați 

 (1) Concurenții electorali au dreptul să-și retragă candidatura, să retragă întreaga 

listă de candidați, să înlocuiască unul sau mai mulți candidați, să anuleze decizia privind 

includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai târziu de 14 zile înainte de ziua 

alegerilor. 

 (2) Decizia privind retragerea candidaturii, retragerea sau modificarea listei de 

candidați se adoptă de persoana sau de formațiunea care a înaintat candidatura ori a 

înaintat lista de candidați și se prezintă Comisiei Electorale Centrale, aceasta aducând-o 

la cunoștința publică imediat. 

 (3) Modificarea listelor de candidați se efectuează cu respectarea prevederilor art. 

7 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și 

bărbați, precum și a art.46 alin. (31) și (32) ale prezentului Cod. 

 

 Articolul 87. Listele electorale 

 Listele electorale pentru alegerea Parlamentului se întocmesc în condițiile 

capitolului 5 (art. 44 și art. 45), care se aplică în modul corespunzător. 

 

 Articolul 88. Campania electorală pentru alegerile Parlamentului 

 Campania electorală pentru alegerile Parlamentului se desfășoară în conformitate 

cu capitolul 7 (art. 50 – art. 52), care se aplică în modul corespunzător. 

 

Articolul 89. Buletinele de vot 



 (1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu capitolul 8 (art. 53 și art. 

54), care se aplică în modul corespunzător. 

 (2) Candidatul independent se înscrie în buletinul de vot într-un patrulater aparte, 

în care se indică numele, prenumele și se scriu cuvintele „Candidat independent”. 

 

Articolul 90. Votarea 

 (1) Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu 

capitolul 9 (art. 55–art. 60), care se aplică în modul corespunzător. 

 (2) Studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați la instituții de învățământ într-

o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință pot vota la orice secție 

de votare deschisă în această localitate, fiind obligați să respecte următoarele condiții: 

 a) să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire; 

 b) să prezinte carnetul de student/elev al instituției de învățământ din localitatea 

respectivă; 

 c) să completeze și să semneze o declarație pe proprie răspundere privind 

abținerea de la votarea multiplă, fiind informați despre răspunderea penală în caz de 

încălcare a acestei obligații. 

 (3) Alegătorii specificați la alin. (2) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica 

„Notă” din această listă se indică instituția de învățământ la care aceștia sunt 

înmatriculați. 

     

Articolul 91. Numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor alegerilor 

 Numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului se 

efectuează în conformitate cu capitolul 10 (art. 61–art. 65), care se aplică în modul 

corespunzător. 



 

Articolul 92. Stabilirea pragului de reprezentare 

 (1) După primirea proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripție 

în care sunt indicate rezultatele numărării voturilor din toate circumscripțiile electorale, 

Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obținut de 

fiecare partid, de altă organizație social-politică, de fiecare bloc electoral și candidat 

independent, pentru a stabili dacă aceștia au atins pragul minim de reprezentare. 

 (2) Pragul minim de reprezentare constituie următoarele proporții din voturile 

valabil exprimate în ansamblu pe țară: 

 a) pentru un partid, o organizație social-politică – 6 la sută; 

 b)   pentru un bloc electoral – 8 la sută. 

 c) pentru un candidat independent – 2 la sută. 

 (3) Partidele, alte organizații social-politice, blocurile electorale și candidații 

independenți care au întrunit un număr mai mic de voturi decât cel specificat la alin. (2) 

se exclud, prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, din operația de atribuire a 

mandatelor. 

 

Articolul 93. Numărarea mandatelor obținute de concurentul electoral  

 (1) Mandatele de deputat în Parlament se distribuie numai concurenților electorali 

care au obținut minimul necesar de voturi pentru trecerea pragului de reprezentare 

stabilit la art. 92. 

 (2) Distribuirea mandatelor de deputat între partide, alte organizații social-

politice și blocuri electorale se efectuează numai după ce se stabilește numărul 

candidaților independenți care au acumulat cel puțin 2 la sută din voturile valabil 

exprimate ale alegătorilor și se scade numărul respectiv de candidați independenți din 

numărul total de mandate de deputat în Parlament. 



 (3) Numărul de voturi ce le revin candidaților independenți care au acumulat cel 

puțin 2 la sută din voturile valabil exprimate se scade din numărul total de voturi valabil 

exprimate în alegerile parlamentare respective. Numărul de voturi obținut se împarte la 

numărul de mandate de deputat rămase după scăderea mandatelor obținute de candidații 

independenți, obținându-se astfel coeficientul electoral al alegerilor parlamentare 

respective. 

 (4) Numărul de voturi valabil exprimate obținut de fiecare partid, de altă 

organizație social-politică sau de fiecare bloc electoral care a trecut pragul de 

reprezentare stabilit la art. 92 se împarte la coeficientul electoral, obținându-se astfel 

numărul de mandate de deputat ce revin fiecărui concurent electoral. Numerele după 

fracție mai mari de 5 se rotunjesc în partea crescândă, iar cele de 5 și mai mici se 

rotunjesc în partea descrescândă. 

 (5) Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se repartizează succesiv, 

câte unul fiecărui partid, altei organizații social-politice, fiecărui bloc electoral, 

începând cu concurentul electoral care a obținut cel mai mare număr de mandate, în 

ordine descrescândă. 

 

Articolul 94. Atribuirea mandatelor 

 (1) Mandatele se atribuie concurenților electorali de către Comisia Electorală 

Centrală în ordinea înscrierii lor în liste. 

 (2) Candidații incluși în listele concurenților electorali care au trecut pragul de 

reprezentare stabilit la art. 92, dar nu au fost aleși, sunt declarați supleanți. Candidatul 

supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei 

Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând 

partidului, altei organizații social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va 

deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o 

declarație în scris la Comisia Electorală Centrală. 



 (3) Dacă un partid, o altă organizație social-politică sau un bloc electoral obține 

un număr de mandate mai mare decât numărul candidaților incluși în listă, acestui 

partid, acestei organizații social-politice sau acestui bloc electoral i se distribuie 

numărul de mandate egal cu numărul de candidați din listă. 

 (4) Mandatele de deputat rămase se redistribuie celorlalte partide, organizații 

social-politice sau blocuri electorale în modul stabilit la art. 93 alin. (5). La fel se va 

proceda în caz de vacanță ulterioară a mandatelor, dacă concurentul electoral nu are 

candidați supleanți ori dacă devine vacant mandatul de deputat obținut de candidatul 

independent. 

 

Articolul 95. Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor de către 

Curtea Constituțională 

 (1) Comisia Electorală Centrală, în termen de 48 de ore de la totalizarea 

rezultatelor alegerilor, prezintă Curții Constituționale actele menționate la art. 65 și 

listele deputaților aleși și candidaților supleanți. 

 (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, 

dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a 

contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislație, Curtea Constituțională 

confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea 

Constituțională validează mandatele deputaților aleși și confirmă listele candidaților 

supleanți. 

 (3) În cazul în care alegerile sunt declarate legale, Comisia Electorală Centrală 

eliberează legitimații deputaților aleși. 

 

Articolul 96. Atestarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală 

Centrală 



 (1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoțit de avizul Curții 

Constituționale prin care se confirmă legalitatea alegerilor, și hotărârea privind 

validarea a cel puțin 2/3 din numărul de mandate de deputat se transmit Parlamentului 

în termen de 2 zile. O copie a actelor menționate și listele candidaților supleanți 

confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale. 

 (2) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale 

alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituțională. 

 

Articolul 97. Alegerile nevalabile 

 Comisia Electorală Centrală consideră alegerile nevalabile dacă la ele au 

participat mai puțin de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. 

 

Articolul 98. Alegerile nule 

 Dacă Curtea Constituțională stabilește că în procesul alegerilor și/sau la 

numărarea voturilor au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influențat 

rezultatele votării și atribuirea mandatelor, alegerile sunt declarate nule. 

 

Articolul 99. Votarea repetată 

 (1) Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală 

Centrală organizează, în termen de 2 săptămâni, votarea repetată, în baza acelorași liste 

electorale, pentru aceleași candidaturi și cu aceleași consilii și birouri electorale. 

 (2) Concurenții electorali vinovați de încălcări ale prevederilor prezentului cod se 

sancționează sau se exclud din buletinele de vot în baza unei hotărâri judecătorești 

definitive, iar consiliile și birourile electorale care au comis asemenea încălcări se 

înlocuiesc. 



 (3) Votarea repetată se consideră valabilă indiferent de numărul de alegători care 

au participat la vot. 

 

Articolul 100. Alegerile noi 

 (1) Dacă și după votarea repetată alegerile sunt declarate nevalabile sau nule, 

Comisia Electorală Centrală stabilește data desfășurării alegerilor noi, care au loc peste 

cel puțin 60 de zile de la data când alegerile sunt declarate nevalabile sau nule. 

 (2) În cazul alegerilor anticipate, dacă și după votarea repetată alegerile sunt 

declarate nevalabile sau nule, Președintele Republicii Moldova, prin decret, stabilește 

data desfășurării alegerilor noi, ținând cont de termenul indicat la art. 82 alin. (3). 

 (3) Alegerile noi se efectuează în condițiile prezentului cod.” 

 

 Art. II. – La articolul 2 din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în 

Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 

201), cu modificările ulterioare, alineatele (12) și (13) se abrogă. 

  

Art. III. – Articolul 26 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind 

partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la alineatul (4), propoziția a doua va avea următorul cuprins: ”Donațiile făcute de 

o persoană fizică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși 

suma a 6 de salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv; în cazul 

cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute din afara țării, această sumă nu 

poate depăși 3 salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv; în cazul 

cetățenilor Republicii Moldova cu statut de persoane cu funcție de demnitate publică, 

funcționari publici, inclusiv cu statut special, sau angajați în organizații publice în 



sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, această 

sumă nu poate depăși 10 % din venitul anual al acestora, dar nu mai mult de 6 salarii 

medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv.” 

la alineatul (5) propoziția întâia, cifra ”400” se substituie cu cifra ”12”. 

alineatul (6): 

litera b) se exclude; 

se completează cu litera e)1 având următorul cuprins: 

”e)1 persoanele juridice care, în ultimii 3 ani, au încheiat contracte de achiziții 

publice de lucrări, de bunuri sau de servicii în sensul Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice, sau contracte finanțate din fonduri ale instituțiilor Uniunii 

Europene sau ale statelor-membre ale Uniunii Europene;” 

 

 Art. IV. – La articolul 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 

218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 

100), cu modificările ulterioare, textul  ”fie în incinta secției de votare, fie la intrarea în 

localul secției de votare,” se exclude.  

 

 Art. V. – (1) Guvernul: 

 a) în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta 

Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu 

prezenta lege; 

 b) va aduce cadrul normativ în concordanță cu prezenta lege, inclusiv va abroga 

Hotărârea Guvernului nr.970 din 15 noiembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea 

circumscripțiilor uninominale permanente”. 



 (2) Comisia Electorală Centrală va adopta actele normative care țin de 

competența sa pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei legi. 

 

 

 

PREȘEDINTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative 

 

Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative are ca scop principal 

anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul electoral proporțional pe 

liste de partid.  

Necesitatea anulării sistemului electoral mixt survine în contextul în care acesta a 

fost adoptat contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar și a partenerilor de 

dezvoltare ale Republicii Moldova - Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. 

În afară de anularea propriu-zisă a sistemului electoral mixt, proiectul conține un 

șir de prevederi care au menirea de a îmbunătăți sistemul electoral proporțional care a 

existat până în 2017. Între acestea se numără: 

1) îmbunătățirea modului de votare în diasporă; 

2) limitarea cuantumului donațiilor și transparentizarea finanțării partidelor și a 

campaniilor electorale; 

3) stabilirea unor proceduri clare, transparente și meritocratice la întocmirea 

listelor de candidați; 

4) reprezentarea candidaților la alegerile parlamentare a unităților administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea (raioane). 

De asemenea, proiectul conține mai multe soluții de ajustare a legislației care 

derivă în mod direct din concluziile critice ale observatorilor scrutinului din 24 

februarie 2019, printre care: 



1) Clarificarea confuziei conținută la art.43 alin.(7) astfel încât, întru excluderea 

blocării temporare a activității partidelor, interdicția referitoare la neacceptarea 

donațiilor să fie aplicabilă începând cu prima zi a campaniei electorale, nu a perioadei 

electorale. 

2) Excluderea certificatelor de integritate. 

3) Excluderea agitației electorale în ziua alegerilor. 

4) Excluderea interdicției pentru diasporă de  a vota cu pașapoarte cu termen de 

valabilitate expirat (care conțin IDNP) și cu buletine de identitate valabile. 

Sintetic, proiectul vine să amendeze 4 acte legislative: Codul electoral, Legea nr. 

39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 

2007 privind partidele politice și Codul contravențional. 

1. Amendarea articolului 1 (a noțiunii ”ziua alegerilor”) și a articolului 8 din 

Codul electoral ține de acordarea cetățenilor care domiciliază peste hotarele țării a 

dreptului de a vota timp de două zile, atât în ziua de duminică, cât și în ziua de sâmbătă. 

Or, anume pentru această categorie de cetățeni este necesară extinderea perioadei de 

exercitare a dreptului la vot, dat fiind faptul că ei, spre deosebire de cetățenii care 

domiciliază în țară, trebuie să parcurgă o distanță cu mult mai mare până la cea mai 

apropiată secție de votare.  

2. Amendamentele propuse pentru articolul 31 din Codul electoral instituie un alt 

mecanism pentru deschiderea secțiilor de votare din străinătate.  

Întâi de toate, competența de a determina numărul și localizarea secțiilor de 

votare din străinătate va aparține în exclusivitate Comisiei Electorale Centrale și nu va 

mai fi partajată cu Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

(cum este în prezent). Implicarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

va trebui să vizeze doar aspectele legate de obținerea acordului autorităților competente 



ale țării respective și nicidecum oportunitatea de a deschide sau nu o anumită secție de 

votare. 

Pe de altă parte, criteriul principal pentru deschiderea secțiilor de votare în afara 

țării va constitui numărul alegătorilor care au participat la scrutinul precedent organizat 

într-o singură circumscripție națională.  

De asemenea, Comisiei Electorale Centrale i se conferă dreptul de a decide 

deschiderea și a altor secții de votare decât a celor stabilite după criteriul menționat mai 

sus pe baza procedurii înregistrării prealabile a cetățenilor aflați în străinătate. 

3. Modificările de la art.26 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind 

partidele politice și art.41 din Codul electoral se referă la micșorarea cuantumului 

donației maxime care poate fi acceptată de către partidele politice din partea 

persoanelor fizice și juridice de la 200, respectiv 400 de salarii medii pe economie, cum 

este în prezent, la 6, respectiv, 12 salarii medii pe economie. De altfel, organizațiile 

societății civile, la etapa elaborării proiectului de lege devenit ulterior Legea 

nr.36/2015, au propus o sumă cu mult mai mică pentru donații. Or, păstrarea în 

continuare a sumelor existente nu face altceva decât să faciliteze finanțarea partidelor 

politice de către o singură persoană sau un grup restrâns de persoane, întrucât suma de 

bani care poate fi donată de către acesta/aceștia este, în mare parte, suficientă pentru o 

finanțare efectivă a unui partid politic; acest fapt are ca efect diminuarea posibilității 

dezvoltării partidelor democratice, unde finanțarea se efectuează de oameni mulți cu 

sume mici, astfel încât să nu existe dependența partidului de finanțator. 

De asemenea, se propune excluderea interdicției ca diaspora să nu poată finanța 

partide politice sau campanii electorale, limitând totodată cuantumul donației la 3 salarii 

medii pe economie. În primul rând, potrivit art.7 din Recomandarea Rec (2003)4 a 

Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru statele membre cu privire la 

regulile generale contra corupției în finanțarea partidelor politice și a campaniilor 



electorale (adoptată la 8 aprilie 2003), statele trebuie să limiteze, să interzică sau să 

reglementeze în alt mod donațiile din partea ”finanțatorilor străini/externi”, adică nu a 

propriilor cetățeni domiciliați peste hotare. Și pct.10 din Ghidul și Raportul Comisiei de 

la Veneția privind finanțarea partidelor politice, adoptat la cea de-a 46-a sesiune plenară 

a Comisiei de la Veneția din 9-10 martie 2001, stabilește că interdicțiile referitoare la 

finanțarea din exterior nu se referă la cetățenii statului care domiciliază în străinătate; de 

altfel, și în Opinia Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului de lege care se 

referea la finanțarea partidelor politice din Republica Moldova (devenit în cele din urmă 

Legea nr.36/2015), adoptată la cea de-a 94-a sesiune plenară a Comisiei de la Veneția 

din 8-9 martie 2013, a fost remarcată problema finanțării partidelor politice de către 

cetățenii Republicii Moldova din străinătate. Și observatorii OSCE/BIDDO, în timpul 

alegerilor locale din Republica Moldova din anul 2015, au precizat că „cetățenii nu pot 

dona veniturile obținute în afara țării, ceea ce poate constitui o restricție 

disproporționată privind participarea politică”, recomandând revizuirea interdicției 

privind donațiile din afara țării [A se vedea Raportul final al misiunii limitate de 

observare a alegerilor a OSCE/BIDDO, ”Alegerile locale din Republica Moldova, 14 și 

28 iunie 2015”, citat în Studiul ”Strategii, practici și instrumente de finanțare a 

partidelor politice în Republica Moldova”, elaborat de Asociația Obștească ”Promo-

LEX” în 2015, pag.20.  

Totodată, având în vedere amendamentele operate la Legea privind partidele 

politice vizând limitarea până la 3 salarii medii pe economie a donațiilor în numerar 

(Legea nr.78/2018), se propune ca această prevedere să se extindă și cu referire la 

finanțarea campaniilor electorale.  

O altă prevedere ține de interdicția pentru angajații instituțiilor de stat să 

finanțeze partide sau campanii electorale cu sume de bani ce depășesc 10 % din venitul 

acestor funcționari. Or, de-a lungul timpului, angajații structurilor de stat, dată fiind 

subordonarea ierarhică față de partidele de la guvernare, sunt impuși fie să doneze 



realmente partidelor, fie să semneze formal ca donatori, neavând la modul practic prea 

multe posibilități de a refuza astfel de acțiuni. O astfel de prevedere ar putea redresa 

această situație. 

Proiectul propune, de asemenea, să existe o interdicție de finanțare a partidelor 

din partea companiilor care au avut sau urmează să aibă, timp de 3 ani, contracte cu 

statul (achiziții publice sau din fonduri europene). Raționamentul acestui amendament 

ține de necesitatea împiedicării, inclusiv pe cale legislativă, a situației în care anumite 

companii finanțează partide, iar, când partidele finanțate de acestea ajung la guvernare, 

le oferă contracte de achiziții publice prin eludarea și nesocotirea cadrului legal.   

4. Amendamentele care se propun la art.46, 86 și 87 din Codul electoral țin, pe de 

o parte, de stabilirea obligativității ca, la întocmirea listei de deputați, fiecare formațiune 

politică să arondeze câte un candidat la o unitate administrativ-teritorială de nivelul al 

doilea, iar numărul total de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea acoperite 

în lista prezentată de partidul politic să nu fie mai mic de 2/3 din numărul lor total. În 

acest fel, în egală măsură, fiecare deputat va fi responsabil de un raion concret, dar și 

fiecare alegător va putea să-și acorde votul inclusiv luând în considerație numele 

candidatului care reprezintă unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care 

locuiește. 

De asemenea, amendamentele respective instituie obligativitatea ca partidele 

politice, la întocmirea listei de candidați pentru alegerile parlamentare, să ia decizii 

conform unor proceduri transparente de selectare, inclusiv cu posibilitatea acordării 

dreptului de contestare a deciziilor de includere sau nu în listele respective la forurile 

corespunzătoare ale partidelor politice. În acest fel, se va diminua fenomenul întâlnit 

până în prezent la partidele care au participat la scrutinele anterioare conform cărora 

liderul partidului decidea în mod netransparent locul fiecărei persoane în liste. 

Procedurile vor trebui să fie clare și, bineînțeles, la decizia partidului – meritocratice.  



Anularea sistemului electoral mixt, revenirea la sistemul proporțional de rând cu 

îmbunătățirea unor elemente ale acestuia sunt condiții indispensabile pentru ca viitorul 

scrutin parlamentar – ordinar sau anticipat - să fie democratic, liber și corect. 

Pentru motivele arătate, se consideră oportună aprobarea prezentului proiect de 

lege. 

 

 

Sergiu Litvinenco 

 

 

 





Proiect 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea  tuturor 

circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria”  banilor murdari în proporții 

deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar – 

bancare din Republica Moldova  

În temeiul art.34 din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adoptă prezenta 

hotărâre: 

Articolul 1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor 

circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de 

mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar- bancare din Republica 

Moldova și investigării procesului  (în continuare Comisie),  în următoarea 

componență: 

- deputat, președinte al Comisiei;  

- secretar al Comisiei; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare..; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare.... 

Articolul 2. - Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului 

responsabile, va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta Parlamentului, în 

termen de 60 de zile, raportul cu privire la elucidarea circumstanţelor de fapt şi de 

drept privind spălarea banilor murdari în proporție deosebit de mare prin intermediul 

judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, începănd cu 

anul 2010.  

Articolul  3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI       
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Hotărâre cu privire la constituirea  

Comisiei de anchetă pentru elucidarea  tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” 

banilor murdari în proporție deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor 

financiar – bancare din Republica Moldova 

 

Condiții ce au impus elaborarea actului.  Problemele sectorului financiar și din sistemul 

judecătoresc au dus la implementarea unei scheme internaționale de spălare a banilor cu o 

proveniență dubioasă care au trecut prin Republica Moldova și au fost legalizați prin intermediul 

unor instanțe de judecată. Bazele acestei spălătorii au fost puse încă în anul 2010, potrivit unor 

rapoarte a instituțiilor abilitate și a jurnaliștilor de investigație, care au permis ca între anii 2011 și 

2014 să fie create companii fictive și mii de conturi de plăți deschise în Republica Moldova cu 

scopul de a legaliza sume uriașe de bani din Federația Rusă. 

Potrivit unor surse publice, pe parcursul anilor 2010 și 2014, organizații criminale, oameni 

de afacere din domeniul imobiliar și din sectorul bancar din Federația Rusă au transferat peste 20 

miliarde USD din fonduri murdare prin complexul de spălătorie, format din zeci de companii off-

shore, bănci, contracte de credit, și agenți proxy. Ulterior, procesul era ,,legalizat” de către 

judecătorii din Republica Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în țări din Uniunea Europeană. 

Astfel, Republica Moldova a fost folosită atât pentru a asigura protecția juridică, pentru a ,,legaliza” 

procesul de spălare a banilor, cât și pentru a transfera bani în sisteme financiare din Uniunea 

Europeană. În ,,spălătoria rusească” au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe de 

judecată din Republica Moldova. Aceștia au avut rolul de ,,legalizare” a banilor, pronunțând, la 

solicitarea unui lanț de companii off-shore, peste 50 de ordonanțe judecătorești privind încasarea în 

mod solidar a unor datorii fictive, în sumă totală de aproximativ 20 de miliarde USD. Această sumă 

este una colosală pentru o țară ca Republica Moldova, care a avut un PIB sub 8.5 miliarde USD în 

2013. Deși au fost prezentate mai multe dovezi care au apărut în spațiul public cu privire la 

spălătoria rusească și implicarea judecătorilor din Republica Moldova în schema respectivă, nu 

avem nici o finalitate și claritate pe cazul respectiv.  

În pofida numeroaselor rapoarte ale instituțiilor internaționale specializate, privind imense 

spălări de bani, parte din ele în mod direct conectate cu structuri criminale, printre care și cele din 

cazul Magnitsky, asupra căruia instituții din UE și SUA și-au și expus poziția tranșantă, până în 

prezent nu au fost luate măsuri adecvate, punitive, chiar dacă există suficientă informație cu privire 

la spălarea banilor pe teritoriul Republicii Moldova. Nici o instituție abilitată prin dispozițiile art. 10 

alin.(1) al Legii nr. 190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului – CNA, BNM, CNPF, Ministerul Justiției, etc. – nu a reacționat prompt nici 
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pe parcursul, nici după realizarea schemei, deși spălarea de bani se desfășoară de ani de zile. Mai 

mult decât atât, la 20 mai 2010 la inițiativa Ministerului Justiției din Republica Moldova, 

Parlamentul adoptă legea taxei de stat prin care mărimea taxei este modificată de la 3% din 

cuantumul tranzacțiilor financiare până la 25.000 lei pentru persoane fizice și 50.000 de lei pentru 

persoane fizice. Totodată se modifică și art. 85 alin. (4) din Codul de Procedură Civilă, care stabilea 

că ,,în funcție de situația materială și de probele prezentate în acest sens, persoana fizică sau juridică 

poate fi scutită de judecător de plata taxei de stat sau plata unei părți a ei”.  

Finalitatea unui asemenea proces de rezonanță va duce la restabilirea încrederii cetățenilor în 

instituțiile statului și va purifica sistemul de persoanele implicate în schema de spălare a banilor.  

Principalele prevederi ale proiectului. Conținutul proiectului de hotărâre se referă la patru 

articole prin care:   

(i) se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus 

la spălare banilor prin intermediul judecătorilor din Republica Moldova și investigării 

schemei, cu o propunere inițială a componenței.  

(ii) Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile, 

va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta Parlamentului, în termen de 60 

de zile, raportul cu privire la elucidarea circumstanţelor de fapt şi de drept privind 

spălarea banilor prin intermediul instituțiilor de stat din Republica Moldova, 

începând cu anul 2010.  

(iii) Hotărârea va intra în vigoare de la data adoptării/emiterii acesteea. 

Locul actului în sistemul legislației autohtone. Având la bază articolul  11 al Legii Nr. 100 

din 22.12.2017 cu privire la actele normative,  Hotărârea Parlamentului cu privire la constituirea 

Comisiei de anchetă, urmează să legifereze activitatea unei Comisii speciale în cadrul Parlamentului 

Republicii Moldova, împuternicită să consolideze eforturile tuturor instituțiilor statului pentru 

elucidarea circumstanțelor spălării banilor prin intermediul instituțiilor financiar – bancare și a 

instanțelor de judecată în perioada 2010 și 2014, în Republica Moldova, acțiuni care urmează să 

aducă rezultate concrete pentru identificarea celor vinovați, tragerea lor la răspundere în 

conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât și purificarea instituțiilor de stat de persoanele 

care au fost implicate direct sau indirect în schema respectivă.  

Efectul social-economic al proiectului. Aprobarea/emiterea hotărârii cu privire la 

constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea  tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea 

banilo murdari în proporție deosebit de mare prin Republica Moldova va permite consolidarea 
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eforturilor tuturor instituțiilor statutului pentru identificarea persoanelor ce poartă vina pentru 

amplificarea fenomenului „spălătoriei miliardelor” ,  cu ulterioara sesizare a organelor de drept 

pentru tragerea la răspundere a acestora și recuperarea prejudiciilor pecuniare în favoarea  

Republicii Moldova.  

  





 

 

 

 

Proiect 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constituirea Comisiei de anchetă 

pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 

2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscal și impactul acesteia sub   

aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din  

sistemul bancar al Republicii Moldova 

 

În temeiul art.34 din Regulamentul Parlamentului,  Parlamentul adoptă 

prezenta hotărâre. 

Articolul 1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea  tuturor 

circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea 

voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării 

de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova 

(în continuare Comisia de anchetă)  în următoarea componență: 

- deputat, președinte al Comisiei;  

- secretar al Comisiei; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii 

parlamentare...; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii 

parlamentare..; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii 

parlamentare...; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii 

parlamentare...; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii 

parlamentare...; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii 

parlamentare...; 
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- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii 

parlamentare.... 

 

Articolul 2. - Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile 

statului responsabile, va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta 

Parlamentului, în termen de 60 de zile, raportul cu privire la elucidarea 

circumstanţelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea 

voluntară și stimularea fiscală și impactul acestuia sub aspectul legalizării spălării 

de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova   

Articolul 3.- Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului propunerea 

privind oportunitatea desecretezării datelor unor beneficiari ai declarării voluntare, 

precum și necesitatea sesizării organelor de urmărire penală în privința acestor 

persoane.  

Articolul 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

     PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI       
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 la proiectul de HOTĂRÂRE cu privire la constituirea Comisiei de anchetă 

pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 

2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub   

aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din 

sistemul bancar al Republicii Moldova 
 

Condiții ce au impus elaborarea actului. Economia Repubicii Moldova 

cunoaște practica amnistiei de capital încă din 2007, care în opinia marei majorității 

experților nici pe departe nu a adus rezultatele scontate. Totodată, metoda 

„amnistiei capitalului”  propusă în 2018 de către guvernarea oligarhică în 

circumstanțele mult mai nefavorabile în comparație cu anul 2007, întrucât între timp 

în Moldova a avut loc o spălare de zeci de miliarde de dolari ai mafiei rusești, 

precum și fraudă bancară de proporție uriașă cu transferarea în zonele offshor a zeci 

de miliarde de lei. Banii furați până în prezent nu au fost recuperați, iar ancheta mai 

mult de cinci ani  bate pasul pe loc . 

Reieșind din cele expuse, legalizarea capitalului, realizată de Guvernul Filip, 

ar putea transforma Republica  Moldova, în cel mai scurt timp posibil,  într-o 

spălătorie de bani ilegali. Există bănuieli rezonabile precum că  legea privind 

declararea voluntară, adoptată în mare grabă contrar opiniilor societății civile și 

partenerilor externi, coraborată cu inacțiunile justiției privind investigarea fraudei 

bancare și laundromatului, a legalizat nu banii obținuți dintr-o valoare adăugată a 

businessului , ci miliardele furate din sistemul bancar, capital murdar din zonele 

criminale la nivelul regional și internațional și furturile  provenite din ilegalitățile 

funcționarilor și altor personaje ce practică lobbismul negru la nivel de stat.  

Pentru a face claritate într-un subiect pe care l-au numit controversat atât unii 

politicienii de opoziție, experții ai FMI, cât și reprezentanții societății civile s-au 

expus în mod categoric asupra metodei de amnistie a capitalului, drept una de 

legalizare a banilor, considerînd că: “legea liberalizării capitalului și stimulării 

fiscale, în condițiile unei corupții endemice, nu poate fi una în favoarea cetățenilor 
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acestei țări, iar stimularea fiscală poate submina disciplina fiscală într-o țară cu un 

segment foarte larg al „economiei gri”. 

Totodată, legea pune în pericol agenda de reforme în domeniul justiției și 

anticorupție, fiindcă prevede excepții de control din partea organelor de urmărire 

penală și a Autorității Naționale de Integritate al persoanelor care își vor legaliza 

averile dobândite în mod fraudulos.  

În contextul celor menționate, ne exprimăm  îngrijorarea că în rezultatul 

aplicării   Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea 

fiscală, pot fi anihilate  rezultatele investigației de elucidare a furtului bancar și 

recuperare a banilor efectuate de compania Kroll. 

Reieșind din toate cele expuse, este imperios necesar ca Comisia 

parlamentară de anchetă să analizeze minuțios modul de implementare a Legii nr. 

180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul 

acesteia sub aspectul legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din 

sistemul bancar al Republicii Moldova. În condițiile când instituțiile statului sunt 

capturate și subordinate guvernării oligarhice, iar populația nu are deloc încrederea 

față de autoritățile statale, este important ca parlamentarii să aibă acces la lista 

beneficiarilor amnistiei capitalului. În acest context se impune ca Comisia de 

anchetă în final va prezenta Parlamentului nu doar un raport de activitate, dar și 

propunerea privind oportunitatea desecretezării datelor unor beneficiari ai declarării 

voluntare, precum și necesitatea sesizării organelor de urmărire penală în privința 

acestor persoane.  

  

Principalele prevederi ale proiectului.  Conținutul proiectului de hotărîre se 

referă la patru articole prin care: (i) se constituie Comisia de anchetă pentru 

elucidarea  tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind 

declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul 

legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al 
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Republicii Moldova, cu indicarea componenței acesteea. (ii) Comisia de anchetă va 

antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile, va audia părţile şi 

persoanele implicate şi va prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile, raportul 

cu privire la elucidarea circumstanţelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 

privind declararea voluntară și stimularea fiscal și impactul acestuia sub aspectu 

legalizării spălării de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al 

Republicii Moldova. (iii) Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului propunerea 

privind oportunitatea desecretezării datelor unor beneficiari ai declarării voluntare, 

precum și necesitatea sesizării organelor de urmărire penală în privința acestor 

persoane. (iv) Hotărîre va intra în vigoare de la data adoptării/emiterii acesteea. 

Locul actului în sistemul legislației. Avînd la bază articolul  11 al Legii Nr. 

100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,  Hotărîrea Parlamentului cu 

privire la constituirea Comisiei de anchetă, urmează să legifereze activitatea unei 

Comisii speciale în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, împuternicită să 

consolideze eforturile tuturor instituțiilor statului pentru elucidarea circumstanțelor 

adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea 

fiscală, precum și a impactului  acesteea  sub aspectul legalizării spălării de bani și 

furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova, 

identificării  beneficiarilor acestei legi, precum și  să desecretezeze datele 

beneficiarilor declarării voluntare, să sesizeze organele de urmărire penală în 

privința acestor persoane. 

Efectul social-economic al proiectului. Acțiunile de elucidare a tuturor 

circumstanțelor adoptării Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea 

voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub   aspectul legalizării spălării 

de bani și furtului mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova, 

va crea un precedent favorabil atît pentru eliminarea practicilor de legalizare a 

banilor dobîndiți pe cale ilegală, dar și va permite completarea veniturilor bugetului 

de stat necesare asistenței sociale ale cetățenilor. Evident, că acțiunile Comisiei de 

anchetă pot fi benefice sub aspectul îmbunătățirii imaginei Republicii Moldova pe 
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plan extern, dat fiind faptul mai multe acțiuni ale guvernării din 2012-2018 au creat 

pentru țara noastră o reputație a unui stat, favorabil pentru spălări de bani, fraude 

financiare și atragerea capitalului murdar. 

Estimările beneficiilor social-economice, precum și identificarea 

beneficiarilor acestei legi cu caracter de lobby,  vor fi efectuate cu consolidarea 

eforturilor tuturor instituțiilor responsabile de gestiune bugetară, dar și a organelor 

de umărire penală, astfel încît cetățenii să fie convinși că în Republica Moldova 

legile urmează să lucreze în favoarea cetățenilor și nu în defavoarea dezvoltării 

economico-sociale durabile, precum și în defavoarea  mecanismelor funcționării 

statului de drept.   

 

 

 





Proiect 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea  tuturor 

circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și 

investigării acestui proces 

În temeiul art.34 din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adoptă prezenta 

hotărâre: 

Articolul 1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor 

circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării 

fraudei bancare (în continuare Comisie),  în următoarea componență: 

- deputat, președinte al Comisiei;  

- secretar al Comisiei; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al Comisiei din partea fracțiunii parlamentare..; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare...; 

- deputat, membru al comisiei din partea fracțiunii parlamentare.... 

 

Articolul 2. – Comisia de anchetă va avea acces la redacția integrală a raportului 

Kroll 2. 

Articolul 3. - Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului 

responsabile, va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta Parlamentului, în 

termen de 60 de zile, raportul cu privire la elucidarea circumstanţelor de fapt şi de 

drept privind devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova, începănd de la 

perioada 2013, când statul a fost deposedat de pachetul de control asupra Băncii de 

Economie, precum și la rezultatele investigării fraudei bancare. 

Articolul  4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI       
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Hotărâre cu privire la constituirea  

Comisiei de anchetă pentru elucidarea  tuturor circumstanțelor devalizării 

sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare 

 

Condiții ce au impus elaborarea actului.  Problemele sectorului financiar, în 

general, și ale sectorului bancar, în particular, au fost acumulate pe parcursul anilor, 

indiferent de regimurile și partidele aflate la guvernare. Începînd cu anul 2011, 

Republica Moldova s-a transformat într-o spălătorie regională de mijloace financiare 

de proveniență dubioasă, sectorul bancar fiind utilizat inclusiv pentru stoarcerea 

resurselor financiare din rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) 

cu o convertire ulterioară a datoriilor și golurilor financiare  în datorie de stat.   

Fenomenul  „furtului și spălătoriei miliardelor” este destul de cunoscut de către 

cetățeni, la nivelul majorității segmentelor sociale. Cu toate acestea guvernarea 

oligarhică nu a evitat de a pune pe umerii cetățenilor găurile financiare create, 

majorînd semnificativ povara fiscală, cu excepția contribuțiilor de asistență socială. 

Reamintim  doar cazul BEM, bancă deţinută majoritar de către Stat, care este un 

exemplu clar de raider, devalizare şi decapitalizare ale statului Republica Moldova, 

aplicate de câteva grupuri de interese.  Dintr-o analiză succintă a etapelor spălătoriei 

și furturilor de miliarde, este foarte clar că  acest fenomen a fost pregătit încă de la 

începutul anilor 2000, cînd pas cu pas au fost modificate un pachet de legi, de către 

Parlamentul Republicii Moldova, prin care au fost înlăturate multiple bariere  

reflectate în legislația fiscală, contravențională și penală. Ca efect,  reamintim, că în 

rezultatul spălătoriei regionale de resurse financiare pe baza sistemului bancar şi a 

sistemului judiciar din Moldova au fost spălate mijloace provenite din delapidări de 

fonduri bugetare din Rusia (cazul Magnitsky prin BEM, fapt confirmat în 

corespondenţa cu autorităţile Republicii Moldova), zeci de miliarde de dolari de 

provenienţă dubioasă din Rusia prin intermediul unor banci comerciale din Republica 

Moldova, asupra cărora sunt pornite investigaţii internaţionale, inclusiv în SUA, 
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privind spălări de bani, delapidări de fonduri care au aparţinut atât persoanelor fizice, 

cât şi celor juridice din străinătate. 

Este foarte important să analizăm acțiunile sau inacțiunile mai multor demnitari 

de stat în procesul deposedării statului de pachetul de control la BEM, modificării 

legislației benefice furturilor ulterioare și acordării garanțiilor de stat pentru cele 3 

bănci devalizate fără aplicarea măsurilor de exigență.  

Totodată, fenomenul  fraudei bancare, începînd cu 2014, generează datorii de 

stat enorme, prin intermediul transpunerii de către Guvern a datoriilor create pe 

umerii cetăţenilor.  

Cîteva cifre ne demonstrează efectul negativ asupra fenomenulii spălării și 

furtului de miliarde asupra volumului datoriilor de stat, precum și asupra securității 

economice și sociale ale statului.  Convertirea a 13,34 miliarde lei în datorie de stat 

pentru următorii 25 de ani înseamnă: 

- triplarea datoriei interne de stat de la 7,2 miliarde lei la începutul anului 2016,  

la peste 22 miliarde lei la finele anului 2016. 

- costuri bugetare de stingere şi deservire a celor 13,34 miliarde lei în sumă totală 

de 25 miliarde lei în următorii 25 de ani  

Reprezentanți ai societății civile remarcă faptul că, o mare parte de vină pentru 

furtul din sistemul bancar o poartă Guvernul Republicii Moldova, argumentate prin 

faptul că a  acoperit pierderile suportate de BEM cu banii împrumutaţi din Banca 

Naţională, demonstrînd incapacitate de a valorifica finanţările externe. Opiniile 

experților din domeniu se referă la cîteva căi prin care Guverul a contribuit la  furtul 

miliardului, prin faptul că (i) a ascuns problemele din BEM,  (ii) au vândut o parte din 

acţiunile BEM, precum și (iii) au emis scrisori de garanţie, prin care au fost luate 

credite de la BNM pentru a acoperi pierderile suportate de BEM - operaţiuni 

întreprine în taină, fapt care a provocat şi mai mult nemulţumirea cetăţenilor.  

Principalele prevederi ale proiectului. Conținutul proiectului de hotărîre se 

referă la patru articole prin care:  (i) se constituie Comisia de anchetă pentru 
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elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica 

Moldova și investigării fraudei bancare, cu o propunere inițială a componenței, cu (ii) 

asigurarea accesului la redacția integrală a raportului Kroll 2 a membrilor acesteea. 

(iii) Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului 

responsabile, va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta Parlamentului, în 

termen de 60 de zile, raportul cu privire la elucidarea circumstanţelor de fapt şi de 

drept privind devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova, începănd de la 

perioada 2013, când statul a fost deposedat de pachetul de control asupra Băncii de 

Economie, precum și la rezultatele investigării fraudei bancare (iv) Hotărîre va intra 

în vigoare de la data adoptării/emiterii acesteea. 

Locul actului în sistemul legislației autohtone. Avînd la bază articolul  11 al 

Legii Nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,  Hotărîrea Parlamentului 

cu privire la constituirea Comisiei de anchetă, urmează să legifereze activitatea unei 

Comisii speciale în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, împuternicită să 

consolideze eforturile tuturor instituțiilor statului pentru elucidarea circumstanțelor 

devalizării sistemului bancar din Republica Moldova, acțiuni care urmează să aducă 

rezultate concrete pentru identifcarea celor vinovați de furtul miliardelor, dar și de 

punerea pe umerii cetățenilor miliardelor furate.  

Efectul social-economic al proiectului. Aprobarea/emiterea hotărârii cu 

privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea  tuturor circumstanțelor 

devalizării sistemului bancar din Republica Moldova va permite consolidarea 

eforturilor tuturor instituțiilor statutului pentru identificarea persoanelor ce poartă 

vină atît pentru amplificarea fenomenului „furtului și spălătoriei miliardelor” , cît și 

pentru punerea pe umerii cetățenilor a poverilor fiscale ce urmează să compenseze 

găurile financiare formate la nivelul bugetului de stat, inclusiv destinate acoperirii 

datoriilor de stat pentru următorii 25 ani, cu ulterioara sesizare a organelor de drept 

pentru tragerea la răspundere a acestora și recuperarea cotei maxime a banilor furați 

din disponibilitatea/posesia  statului Republica Moldova.  
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Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Lege 

pentru modificarea unor acte legislative (Legea Magnitsky) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 

Art. I. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 8, alineatul (1): 

litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) există indicii, informații oficiale sau în spațiul public că fac parte din grupuri 

criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea 

acestor grupuri, au susținut, au participat sau au finanțat acțiuni de rebeliune armată, 

diversiune, acțiuni de mercenariat în scopul răsturnării ordinii constituționale, 

cauzând pagube materiale și alte prejudicii serioase, inclusiv încălcări flagrante ale 

drepturilor omului pe teritoriul altor state, decesuri, răni și alte pagube, ori că acțiunile 

lor criminale au fost motivate de cauze politice.” 

litera g) va avea următorul cuprins: 

„g) în perioada şederii în Republica Moldova ori în străinătate, au săvârşit infracţiuni 

împotriva unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse, au 

săvârşit infracţiuni care pun în pericol securitatea şi ordinea publică din Republica 

Moldova sau din statele Uniunii Europene cu care Republica Moldova a semnat 

Acordul de Asociere.” 

 

se completează cu literele m), n), o), p), cu următorul cuprins: 

„m) fac parte din lista persoanelor sancționate internațional din Anexă, în temeiul 

dovezilor care atestă faptul că aceste persoane au comis ori au contribuit la cazuri de 

violare a drepturilor omului şi acţiuni de spălare de bani, acte de corupţie deosebit de 

grave, care atentează la stabilitatea politică şi economică internaţională. La 

modificarea listei persoanelor menționate în Anexă, Parlamentul poate solicita opinia 

Guvernului Republicii Moldova, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului 

Național Anticorupție și a altor organe competente.  

n) sunt responsabili sau implicaţi în cazuri de omucidere, asasinări la comandă 

extrajudiciare, acte de tortură și alte încălcări grave ale drepturilor şi libertăţilor 

omului comise asupra cetăţenilor Republicii Moldova sau ai altor state, dacă cetăţenii 

respectivi au denunţat activităţile ilegale comise de funcţionari ai autorităţilor publice 
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din orice stat, precum și apără şi promovează drepturile şi libertăţile omului 

recunoscute prin tratatele internaţionale, cum ar fi dreptul la alegeri libere, libertatea 

de exprimare, libertatea de întrunire şi asociere, libertatea de religie; 

o) există indicii, informații oficiale sau în spațiul public, că fac parte, colaborează sau 

au colaborat cu serviciile străine de informații ostile statului, RM; 

p) sunt funcţionari ai autorităţilor publice din orice stat sau asociaţi ai acestora, 

responsabili sau complici la acțiuni de comandare, control sau desfăşurare a unor acte 

de corupţie majoră, spălări de bani, delapidarea bunurilor publice sau private în 

interes personal, actelor de corupţie privind contractele de achiziţii de stat sau 

extracţia resurselor naturale, oferire sau luare de mită, facilitarea şi transferul în 

jurisdicţii străine a bunurilor obținute în rezultatul actelor de corupţie sau dacă sunt 

persoane care organizează, finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit 

activităţile respective.” 

 

2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova prevăzută la alin. (1) se 

dispune şi împotriva persoanelor specificate la art. 8 alin. (1) lit. b)–e), lit. g) şi lit. 

m)–p).” 

3. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) În cazul străinilor care au comis pe teritoriul Republicii Moldova infracţiuni cu 

intenţie sau infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave din 

imprudenţă, durata interdicţiei de intrare în Republica Moldova este de 5 ani, iar 

atunci când aceştia reprezintă o ameninţare gravă pentru ordinea publică sau pentru 

securitatea naţională, durata interdicţiei se stabileşte pentru un termen de până la 10 

ani. Pentru persoanele indicate la art. 8 alin. (1) lit. b)–e), lit. g) şi lit. m)–p), durata 

interdicţiei este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii cu o nouă perioadă în cazul în 

care se constată că motivele care au determinat luarea acestei măsuri nu au încetat.” 

 

4. Legea se completează cu o Anexă, care va avea următorul cuprins: 

 

„Anexă 

 

Lista persoanelor care au comis ori au contribuit la cazuri de violare a 

drepturilor omului şi acţiuni de corupţie deosebit de grave, care atentează la 

stabilitatea politică şi economică internaţională 

 

ALAUDINOV, Apti Karonovich, data naşterii 05 octombrie 1973, Stavropol, 

Federaţia Rusă; 

ALISOV, Igor Borisovich, data naşterii 11 martie 1968, Federaţia Rusă; 

ANICHIN, Alexey Vasilyevich, data naşterii 01 decembrie 1949, Sevastopol, 

Ucraina; 

ANTONOV, Yevgeni Yuvenalievich, anul naşterii 1955, Federaţia Rusă; 

BASTRIKIN, Alexander Ivanovich, data naşterii 24 august 1953, Federaţia Rusă; 
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BOGATYRYOV, Lecha (sau BOGATIROV Letscha, sau BOGATYREV Lecha), 

data naşterii 14 martie 1975, Atschkoi, Republica Cecenă, Federaţia Rusă; 

DAUDOV, Magomed Kozahmedovich (sau DAUDOV Magomed 

Khozhakhmedovic), data naşterii 24 februarie 1980,  Stavropol, Federaţia Rusă; 

DROGANOV, Alexey O., data naşterii 11 octombrie 1975, Federaţia Rusă; 

DUKUZOV, Kazbek, anul naşterii 1974, regiunea Urus-Martan, Republica Cecenă, 

Federaţia Rusă; 

GAUS, Alexandra Viktorovna (sau GAUSS Alexandra Viktorovna), data naşterii           

29 martie 1975; 

GORDIEVSKY, Stanislav Yevgenievich, data naşterii 09 septembrie 1977,  Federaţia 

Rusă; 

GRIN, Victor Yakovlevich (sau GRIN Viktor), data naşterii 01 ianuarie 1951; 

KADYROV, Ramzan Akhmatovich (sau KADYROW Ramzan Achmatowisch), data 

naşterii 05 octombrie 1976, Republica Cecenă, Federaţia Rusă;   

KARPOV, Pavel, data naşterii 27 august 1977, Moscova, Federaţia Rusă; 

KATAEV, Ayub Vakhaevich (sau KATAEV Aiub, sau KATAEV Ayubkhan 

Vakhaevich), data naşterii 01 decembrie 1984, sau 01 decembrie 1980, Federaţia 

Rusă; 

KHIMINA, Yelena, data naşterii 11 septembrie 1953, Moscova, Federaţia Rusă; 

KHLEBNIKOV, Vyacheslav Georgievich (sau KHLEBNIKOV Viacheslav), data 

naşterii 09 iulie 1967, Federaţia Rusă; 

KIBIS, Boris Borisovich (sau KIBISS Boris Borisovich), data naşterii 20 noiembrie 

1977, Federaţia Rusă; 

KLYUEV, Dmitry Vladislavovich (sau KLYUYEV Dmitriy), data naşterii                     

10 august 1967, Federaţia Rusă; 

KOMNOV, Dmitry (sau KOMNOV Dmitriy), data naşterii 17 mai 1977, regiunea 

Kashira, Moscova, Federaţia Rusă; 

KOVTUN, Dmitry (sau KOVTUN Dmitri), anul naşterii 1965, Federaţia Rusă; 

KRATOV, Dmitry Borisovich, data naşterii 16 iulie 1964, Federaţia Rusă; 

KRECHETOV, Andrei Aleksandrovich, data naşterii 22 septembrie 1981, Federaţia 

Rusă; 

KRIVORUCHKO, Alexey (sau KRIVORUCHKO Alex; sau KRIVORUCHKO 

Alexei), data naşterii 25 august 1977, Moscova, Federaţia Rusă; 

KUZNETSOV, Artyom (sau KUZNETSOV Artem), data naşterii 28 februarie 1975, 

Baku, Azerbaijan;  

LAPSOV, Pavel Vladimirovich (sau LAPSHOV Pavel Vladimirovich), data naşterii 

07 iulie 1976, Federaţia Rusă; 

LITVINOVA, Larisa Anatolyevna (sau LITVINOVA Larisa Anatolievna), data 

naşterii 18 noiembrie 1963, Federaţia Rusă; 

LOGUNOV, Oleg, data naşterii 04 februarie 1962, regiunea Irkutsk, Federaţia Rusă;  

LUGOVOY, Andrei Konstantinovich (sau LUGOVOI Andrei Konstantinovich), data 

naşterii 19 septembrie 1966, Federaţia Rusă; 

MARKELOV, Viktor Aleksandrovich, data naşterii 15 decembrie 1967, Federaţia 

Rusă; 



4 

 

MAYOROVA, Yulia (sau MAJOROVA Julia), data naşterii 23 aprilie 1979, 

Federaţia Rusă; 

PAVLOV, Andrey (sau PAVLOV Andrei Alexeyevich), data naşterii 07 august 1977, 

Federaţia Rusă; 

PECHEGIN, Andrei I. (sau PECHEGIN Andrey I.), data naşterii 24 septembrie 1965, 

Moscova, Federaţia Rusă; 

PLAKSIN, Gennady Nikolaevich, data naşterii 31 august 1961, Federaţia Rusă; 

PODOPRIGOROV, Sergey G., data naşterii 08 ianuarie 1974, Moscova, Federaţia 

Rusă; 

PROKOPENKO, Ivan Pavlovich, data naşterii 28 septembrie 1973, Vinnitsa, Ucraina; 

SHESHENYA, Alexei Nikolaevich (sau SHESHENYA Alexey Nikolaevich), data 

naşterii 16 aprilie 1971, Moscova, Federaţia Rusă; 

SILCHENKO, Oleg F., data naşterii 25 iunie 1977, Samarkand, Uzbekistan; 

STASHINA, Elena (sau STASHINA Helen, sau STASHINA Yelena), data naşterii 05 

noiembrie 1963, Tomsk, Federaţia Rusă; 

STEPANOV, Vladlen Yurievich, data naşterii 17 iulie 1962, Federaţia Rusă; 

STEPANOVA, Olga G., data naşterii 29 iulie 1962, Moscova, Federaţia Rusă; 

STRIZHOV, Andrei Alexandrovich (sau STRYZHOV, Andrey Alexandrovich), data 

naşterii 01 august 1983, Federaţia Rusă; 

SUGAIPOV, Umar (sau SUGAIPOVS Umars), data naşterii 17 aprilie 1966, 

Republica Cecenă, Federaţia Rusă; 

TAGIEV, Fikhret Gabdulla Ogly (sau TAGIYEV Fikhret, sau TAGIYEV Fikret), 

data naşterii 03 aprilie 1962; 

TOLCHINSKY, Dmitry M. (sau TOLCHINSKIY Dmitry M.), data naşterii 11 mai 

1982, Moscova, Federaţia Rusă; 

UKHNALEV, Svetlana (sau UKHNALEVA Svetlana V., sau UKHNALYOVA 

Svetlana), data naşterii 14 martie 1973, Moscova, Federaţia Rusă; 

URZHUMTSEV, Oleg Vyacheslavovich, data naşterii 22 octombrie 1968, Federaţia 

Rusă; 

VAKHHAEV, Musa (sau VAKHAYEV Musa), anul naşterii 1964, Urus-Martan, 

Republica Cecenă, Federaţia Rusă; 

VINOGRADOVA, Natalya V., data naşterii 16 iunie 1973, Michurinsk, Federaţia 

Rusă;” 

 

Lista este completată și cu persoanele incluse în decembrie 2017 de către 

Departamentul Trezoreriei SUA (OFAC) în regimul de sancțiuni globale contra 

actorilor maligni 1 , în cadrul implementării Global Magnitsky Human Rights 

Acountability Act, cu numele:  

 

”CHAYKA, Artem Yuryevich (sau CHAIKA, Artem), 38/2 Staraya Basmannaya, 

Apt. 310, Moscow, Russia; născut la 25 Septembrie 1975; Locul nașterii: Sverdlovsk, 

Russia; Masculin. Legitimat cu buletinul No. 4501052463 cetățenie - Russia. 

                                                 
1 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171221.aspx  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171221.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171221.aspx
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KARIMOVA, Gulnara (sau KARIMOVA, Goulnara; sau KARIMOVA, Goulnora 

Islamovna; sau "Googoosha"), Tashkent, Uzbekistan; născută la 08 iulie 1972; Locul 

nașterii Fergana, Uzbekistan; cetățenie Uzbekistan; Femenin. Legitimat cu pașaport 

DA0006735 (Uzbekistan). 

  

KUSIUK, Sergey (sau KUSYUK, Sergej Nikolaevich; sau KUSYUK, Serhiy; sau 

KYSYUK, Sergei), locuiește la Moscova, Rusia; născut la 1 Decembrie 1966; Locul 

nașterii - Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine; cetățenia Ucraina; cetățenie dublă 

Rusia. Masculin. 

 
TESIC, Slobodan (sau SLOBODAN, Tezic), Serbia; născut la 21 Decembrie 1958; 

Locul nașterii Kiseljak, Bosnia and Herzegovina; cetățenia Serbia; etnic sârb; 

Masculin; se legitimează cu pașaportul 009511357 (Serbia) expiră la 27 Octombrie 

2020; deține și un alt pașaort al Serbiei 007671811, care expiră la 05 August 2019.” 

 

Art. II. – Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 

133), se modifică după cum urmează:  

 

1. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) În conformitate cu competențele funcționale, entitățile raportoare, Serviciul, 

organele de drept și judiciare aplică măsuri eficiente pentru identificarea, urmărirea, 

sistarea, sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din spălarea banilor, din 

infracțiunile asociate acesteia, din finanțarea terorismului și a proliferării armelor de 

distrugere în masă, precum şi a bunurilor deţinute de persoanele menţionate la art. 34 

alin. (11) lit. e).” 

2. Articolul 34: 

Denumirea articolului va avea următorul cuprins: 

„Articolul 34. Implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și 

de proliferare a armelor de distrugere în masă, activităţilor de corupţie şi violare a 

drepturilor omului” 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Măsurile restrictive prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică imediat și se mențin pe 

un termen nedeterminat. Cu excepţia listei menţionate la alin. 11 lit. e), măsurile 

restrictive se ridică doar la data indicată în decizia privind ridicarea măsurii 

restrictive, comunicată de Serviciu în conformitate cu alin. (10).” 

alineatul (10) va avea următorul cuprins: 

„(10) Decizia privind ridicarea măsurii restrictive se adoptă de către Serviciul de 

Informații și Securitate în temeiul modificărilor intervenite privind excluderea unei 

sau altor persoane, grupuri sau entități din listele menționate la alin. (11) lit. a) - c) sau 

al modificării listei menționate la alin. (11) lit. d) - e) în cazul dispariției criteriilor 

care au constituit temei pentru includerea persoanei, grupului sau entității în lista 
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suplimentară. Decizia se adoptă imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul 

modificării, și se comunică Serviciului pentru informarea ulterioară de către acesta a 

entității raportoare care a aplicat măsura restrictivă.” 

alineatul (11) se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„e) lista din Anexă la Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova.” 

alineatul (16) va avea următorul cuprins: 

„(16) Serviciul de Informații și Securitate elaborează, actualizează și publică în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista consolidată a persoanelor, grupurilor și 

entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în 

masă, activităţilor de corupţie şi violare a drepturilor omului, care include toate 

categoriile listelor menționate la alin. (11) lit. a)–e).” 

alineatul (17) va avea următorul cuprins: 

„(17) Informația privind modificarea listelor menționate la alin. (11) lit. a)–e), care 

vizează includerea sau excluderea uneia sau mai multor persoane, grupuri sau entități, 

se transmite imediat de către Serviciul de Informații și Securitate entităților 

raportoare, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și 

Serviciului.” 

 

Art. III. - Articolul 23 alineatul (1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 

1024/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială 

din 9 decembrie 2005), cu modificările ulterioare, se completează cu litera e) cu 

următorul cuprins: 

 

„e) se regăsește în lista din Anexă sau în categoria persoanelor prevăzute în art. 8 alin. 

(1) lit. b)-e), lit. g) şi lit. m)-p) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în 

Republica Moldova.” 

 

 

 

 

Preşedinte 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea  

unor acte legislative (Legea Magnitsky) 

 

Având în vedere caracterul sistemic al atacurilor nocive în adresa statelor prin 

intermediul unor diverse forme de inginerii financiare și tranzacții bancare ilicite, 

operate la scară internațională, mai multe state și uniuni de stat au adoptat măsuri de 

prevenire și combatere a riscurilor, cunoscute sub numele de legislația Magnitsky.  

 

Astfel, în anul 2012, SUA a adoptat legea Magnitsky cu votul bipartizan 

unanim al Congresului SUA, promulgată de Președintele SUA, B. Obama, cu numele 

”Russia and Moldova Jackson Venik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law 

Accountability Act of 2012”. Legea își trage numele de la un caz de corupţie care a 

obținut rezonanţă globală după ce a fost deconspirat de avocatul rus Serghei 

Magnitsky pentru care acesta a fost arestat, iar ulterior torturat şi omorât într-una din 

închisorile Federației Ruse. Mai târziu, în 2016, Congresul SUA a adoptat și Global 

Magnitsky Act, cu scopul de a spori răspunderea globală pentru integritatea 

guvernelor democratice, oferind acestora instrumente de a impune interdicții de viză 

și sancțiuni față de persoanele care se fac responsabile de comiterea unor grave 

abuzuri asupra drepturilor omului sau de acte de corupție majore. Legile adoptate nu 

vizează doar cetățenii ruși implicați în spălările de bani legate de ”cazul Magnitsky, 

dar se referă la orice alte persoane care comit abuzuri grave și crime sau care 

săvârșesc infracțiuni care atentează la securitatea națională, inclusiv securitatea 

financiar-bancară. La 17 decembrie, 2017, Administrația SUA a lansat un nou regim 

de sancțiuni contra abuzurilor legate de drepturile omului și actorii corupți la nivel 

global2, aplicând astfel legea adoptată de Congresul SUA în 2017 (Global Magnitsky 

Human Rights Accountability Act), instituind o formă de ”stare excepțională în 

prevenirea abuzurilor contra drepturilor omului și corupției, prin impunerea unor 

sancțiuni țintite contra actorilor angajați în activități maligne”. Pe lângă listele de 

persoane sancționate de guvern, decretul Președintelui Donald Trump implică și 

sancțiunile Departamentului Trezoreriei SUA (Office of Foreign Assets Control). 

Mai multe state din Europa și America au adoptat, după 2016, legi naționale inspirate 

de modelul ”legii Magnitsky”, aliniindu-se astfel inițiativei globale de a preveni 

spălările de bani. Printre aceste state s-au numărat: Marea Britanie, Canada, Estonia, 

Lituania, Letonia și Republica Doiminicană. Parlamentul Georgiei a adoptat în 2018 o 

rezoluție care instituie o listă de sancțiuni individuale în adresa pesoanelor care au 

comis ori asistat la comiterea unor grave încălcări ale drepturilor omului pe teritoriul 

georgian, scos de sub controlul efectiv al autorităților georgiene (teritoriile ocupate - 

lista Otkhozoria-Tatunashvili). 

 

La 12 martie 2019, Parlamentul European a adoptat Rezoluția No.2019/2580 

(RSP)) ”Cu privire la regimul de sancțiuni europene privind încălcările drepturilor 

omului”3, care face apel la Consiliul European cu solicitarea de a institui un regim 

                                                 
2 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243  

3 MOTION FOR A RESOLUTION on a European human rights violations sanctions regime 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243
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autonom, flexibil și reactiv de sancțiuni europene (UE) care ar viza orice pesoană, 

actori statali și ne-statali, orice alte entități responsabile de comiterea unor încălcări 

grave ale drepturilor omului și acte de corupție sistemică, ar întări rolul UE ca actor 

global în apărarea drepturilor omului și luptei contra impunității, în sprijinul 

victimelor unor abuzuri comise pe plan internațional. Rezoluția face trimitere la 

solicitarea conținută în altă Rezoluție a Parlamentului European din 2 aprilie 2014 

care cerea impunerea la nivelul UE a unei liste de oficiali care-au fost răspunzători de 

detenția, tortura și uciderea lui Serghei Magnitsky; apreciind adoptarea unor legi 

similare legii Magnitsky în mai multe state de-a lungul oceanului Atlantic, 

concluzionând că un regim comun de sancțiuni aplicat de UE contra indivizilor 

implicați în abuzuri ale drepturilor omului pe plan global ar trebui să conducă la: 

înghețarea activelor și proprietăților deținute, suspendarea vizelor în spațiul comunitar 

(UE), care ar viza orice persoană implicată ori care a contribuit, finanțat ori asistat 

planificarea, direcționarea sau comiterea unor încălcări ale drepturilor omului, ale 

unor abuzuri și alte acte de corupție sistemică, subliniind necesitatea de a preciza că 

aceste încălcări implică acte de tortură, răpiri, trafic de ființe umane, arestări cu 

caracter politic și acte de corupție, etc. Reținem și faptul că o altă Rezoluție a 

Parlamentului European No.2018/2158 (INI))4 referitor la situația relațiilor politice 

dintre UE și Rusia, subliniază că, ”activitățile de spălare a banilor și activitățile 

financiare infracționale organizate ale Rusiei sunt folosite în scopuri politice 

subversive și reprezintă o amenințare la adresa securității și stabilității europene; 

consideră că amploarea acestei activități de spălare a banilor este de așa natură încât 

face parte din activitățile ostile menite să submineze, să dezinformeze și să 

destabilizeze, susținând totodată activitățile infracționale și de corupție; constată că 

activitățile de spălare a banilor desfășurate de Rusia în cadrul UE reprezintă o 

amenințare la adresa suveranității și a statului de drept în toate statele membre în care 

Rusia desfășoară aceste activități; afirmă că acest lucru reprezintă o amenințare în 

adresa securității și stabilității europene și o provocare principală pentru politica 

externă și de securitate comună a Uniunii Europene”. Rezoluția condamnă 

”activitățile de spălare a banilor, activitățile financiare ilegale și alte mijloace de 

război economic din partea Rusiei, solicitând autorităților financiare competente ale 

UE să intensifice cooperarea între ele și cu serviciile de informații și de securitate 

relevante, pentru a combate activitățile de spălare a banilor proveniți din Rusia”. 

 

Și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat, la 22 ianuarie 2019, 

Rezoluția No.2252 în sprijinul luptei contra impunității și contra celor care comit acte 

de corupție și încălcări ale drepturilor omului5. Rezoluția califică ”sancțiunile țintite” 

(smart) contra unor persoane și companii afiliate preferabile față de alte tipuri de 

sancțiuni economice sau de alt gen împotriva unor state, când acestea transmit un 

mesaj clar tuturor infractorilor asupra efectelor pe care le comportă violarea 

premeditată a drepturilor omului, deopotrivă cu măsuri categorice de prevenire a 

                                                                                                                                                                   
(2019/2580(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0180_EN.html?redirect  
4 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0073_RO.html  

5 Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei No.2252 (2019) ”Sergei Magnitsky and beyond – fighting impunity by 

targeted sanctions” -  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25352&lang=en 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0180_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0073_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0073_RO.html
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25352&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25352&lang=en
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folosirii instituțiilor financiare pentru a asista ori răsplăti orice fel de acțiuni 

condamnabile de lege. Consiliul Europei face apel la toate statele sale membre, la 

Uniunea Europeană și alte state cu statut de observator să considere adoptarea unor 

noi legi și instrumente legislative, care va permite guvernelor lor, sub controlul 

legislativ al parlamentelor naționale, să impună sancțiuni țintite, cum sunt: 

suspendarea vizelor, înghețarea activelor/bunurilor, aparținând unor persoane bănuite 

să fie direct responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, și care se bucură de 

impunitate. Totodată, Rezoluția reamintește că orice inițiative legislative trebuie să 

instituie proceduri transparente și echitabile la impunerea sancțiunilor, similare cu 

cele indicate în Rezoluția 1597 (2008)6 cu privire la infracțiunile teroriste, astfel încât: 

pesoanele vizate sunt informate de impunerea sancțiunilor, ele pot răspunde în timp 

util în apărarea sa, iar instanțele care impun sancțiunile sunt independente în procesul 

de colectare a informației și includerii persoanelor vizate pe lista de sancțiuni. 

Consiliul Europei îndeamnă statele sale membre spre o cooperare mai strânsă în 

vederea identificării persoanelor vizate de sancțiuni, inclusiv prin intermediul 

mecanismelor relevante ale Uniunii Europene, oferirii accesului la datele cu privire la 

persoanele incluse pe listele de sancțiuni și motivele includerii lor. 

Cea mai recentă Rezoluție a Parlamentului European No.2019/2580 (RSP) 7  cere 

adoptarea unui nou regim de sancțiuni pentru încălcarea sistematică a drepturilor 

omului. Rezoluția îndeamnă Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă 

(SEAE) să pregătească fără întârziere o propunere legislativă pentru o Lege Magnițchi 

la nivelul întregii UE (regimul gobal de sancțiuni al UE privind drepturile omului), 

care să permită impunerea de interdicții de acordare a vizelor și a unor sancțiuni 

specifice: blocarea proprietăților și a drepturilor imobiliare în cadrul jurisdicției UE 

față de oficiali sau persoane care acționează în calitate oficială și care se fac vinovați 

de acte de corupție sau de încălcări grave ale drepturilor omului, subliniind importanța 

unei liste de sancțiuni imediate pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a unei 

Legi Magnitsky europene. Autorii Rezoluției se arată convinși de efectele acestui 

regim asupra comportamentului unor indivizi și entități implicate, deopotrivă cu 

efectele sale preventive, subliniind asupra necesității tuturor statelor membre ale UE 

de a interpreta, explica și pune în practică aplicarea de sancțiuni într-o manieră 

consistentă; cheamă statele membre și Comisia să întărească cooperarea și schimbul 

de informație pentru a crea un mecanism eficient european de supraveghere și aplicare 

a sancțiunilor. 

 

În contextul inițiativelor internaționale în domeniul prevenirii cazurilor de 

corupție, spălare de bani și alte cazuri de comitere a unor încălcări sistematice ale 

drepturilor omului, constatăm nevoia organică de a alinia legislația și practicile 

existente în Republica Moldova la aceste standarde. Menționăm astfel că țara noastră 

a fost afectată dramatic de scandaluri internaționale de corupție și spălare de bani, 

implicând tranzacții frauduloase, spălări de bani și falimentarea intenționată a unor 

bănci aflate sub supravegherea nemijlocită a Băncii Naționale (BNM). Violarea 

                                                 
6 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17618&lang=en  

7 European Parliament resolution on a European human rights violations sanctions regime 

(2019/2580(RSP)) - http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0177_EN.html  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17618&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17618&lang=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0177_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0177_EN.html
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drepturilor omului şi corupţia subminează valorile care stau la baza unei societăţi 

sigure, stabile şi funcţionale, erodează independenţa instituţiilor şi a statului de drept. 

Majoritatea tranzacțiilor financiare ilicite au implicat companii înregistrate în 

jurisdicţii offshore şi agenţi economici din Federaţia Rusă, cu acceptul tacit sau 

implicit al autorităților naționale cu atribuții de supraveghere sau prevenire a acestor 

categorii de infracțiuni. Scopul acestor tranzacţii a vizat transferul unor bunuri 

căpătate în rezultatul actelor de corupţie, în jurisdicţii străine, iar în anumite cazuri, 

folosirea acestor resurse pentru achiziționarea unor noi active de stat, prin companii 

terțe, conform rapoartelor minuțioase efectuate de compania Kroll. Fraudele financiar-

bancare s-au făcut cu încălcarea unor numeroase obligații internaționale de către 

autoritățile responsabile ale Republicii Moldova și au fost însoţite de încălcarea gravă 

a interesului public, care implică și încălcarea drepturilor omului.  

 

Deoarece actele grave de corupţie prezintă un pericol serios pentru stabilitatea 

politică şi economică la nivel internaţional, mai multe state au aprobat modificări la 

cadrul legal și s-au aliniat acțiunilor colective de prevenire a unor riscuri majore 

pentru securitatea națională. Acestea au menirea să protejeze sistemele financiare de 

influenţa negativă a persoanelor care comit acte grave de corupţie, precum şi să 

impună măsuri restrictive asupra persoanelor date. Menţionăm că, în rezultatul 

investigării cazului de corupţie şi spălare de bani deconspirat de avocatul Serghei 

Magnitsky, Congresul SUA, la 14 decembrie 2012, a adoptat legea responsabilității 

dedicată lui Serghei Magnitsky (Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and 

Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012) nr. 112-208. Există 

semnale clare la începutul anului 2019 că și Uniunea Europeană este dispusă să 

lanseze un instrument de prevenire și sancționare a abuzurilor după modelul legii 

Global Magnitsky Act. Menţionăm că mijloacele băneşti de provenienţă suspectă care 

au tranzitat Republica Moldova, ajungeau în mare parte în băncile din Letonia, iar 

multe din companiile offshore implicate în asemenea tranzacţii aveau reşedinţa în 

Marea Britanie. Republica Moldova este vizată în mod direct de legea Magnitsky 

aprobată de Congresul SUA, precum şi de tranzacţiile suspecte derulate prin sistemul 

bancar autohton. Însă cadrul legal existent nu prevede instrumente de restricţionare 

contra persoanelor implicate în acte de corupţie şi violare a drepturilor omului. 

Considerăm oportună modificarea Legii privind regimul străinilor în Republica 

Moldova nr. 200/2010, Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului nr. 308/2017 şi Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 

1024/2000. 

 

Obiectivul proiectului de lege vizează restricţionarea intrării în Republica 

Moldova a persoanelor care au comis acte grave de corupţie şi violare a drepturilor 

omului, retragerea sau refuzul de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova 

persoanelor respective, interdicţia de utilizare a sistemului bancar autohton şi 

aplicarea măsurilor restrictive asupra bunurilor deţinute de persoanele menţionate pe 

teritoriul Republicii Moldova. 
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Scopul proiectului de lege este de a crea instrumente legale atât pentru 

protejarea sistemului financiar-bancar autohton de abuzuri, cât şi pentru a impune 

restricţii contra persoanelor care comit acte de corupţie şi violare a drepturilor omului. 

Astfel, în Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200/2010 au fost 

introduse criterii suplimentare privind interdicţia de intrare pe teritoriul RM dacă 

persoanele sunt responsabile sau implicate în asasinarea extrajudiciară, tortură sau alte 

încălcări grave ale drepturilor şi libertăţilor omului comise asupra cetăţenilor 

Republicii Moldova sau altor state. 

 

Legea menţionată a fost completată cu o anexă, care conţine lista persoanelor 

responsabile pentru asasinarea avocatului Serghei Magnitsky, publicată de Oficiul de 

Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezorerie al SUA. 

Persoanelor respective le va fi interzisă intrarea pe teritoriul RM. Lista va rămâne 

deschisă și va fi amendată prin includerea unor noi persoane și entități aflate în regim 

de sancțiuni țintite (targeted sanctions) ale UE și SUA. În acest fel, Republica 

Moldova va adera la un mecanism extins de acțiuni de prevenire și combatere a 

riscurilor existente în adresa cetățenilor săi și a securității naționale. 

 

De asemenea interdicţia de intrare pe teritoriul RM a fost extinsă asupra unor 

oficiali sau persoane cu statut oficial în anumite jurisdicții străine, state sau alte 

entități responsabile sau complice la comiterea unor fapte de corupţie, inclusiv cele 

privind contractele de achiziţii de stat sau extracţia resurselor naturale, participarea la 

scheme internaționale a spălărilor de bani, transferul în jurisdicţii străine a unor 

fonduri sau bunuri căpătate în rezultatul actelor de corupţie. 

Modificările introduse în Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanţării terorismului nr. 308/2017 prevăd interdicţia de utilizare a sistemului 

financiar autohton şi aplicarea măsurilor restrictive asupra bunurilor deţinute de 

persoanele incluse în lista restrictivă OFAC, menţionată mai sus. Prevederile specifice 

vizează confiscarea extinsă a averilor, bunurilor și proprietăților obținute în urma unor 

tranzacții ilicite. 

 

La fel, în Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 au fost introduse 

prevederi privind refuzul de acordare a cetăţeniei RM sau retragerea acesteia pentru 

persoanele vizate în lista restrictivă OFAC. 

 

Menționăm că acest proiect de lege a fost sprijinit public de un grup important 

de organizații ale societății civile, colectând câteva mii de semnături de susținere, iar 

apoi asumat și înregistrat de către un grup de deputați ai Parlamentului RM. 

Considerând efectele dramatice ale fraudei bancare de 1 mlrd  și implicațiile regionale 

și internaționale ale investigației inițiate de către autoritățile competente ale 

Republicii Moldova, inclusiv prin implicarea companiei Kroll, însoțite de ample 

dezvăluiri ale presei de investigație din RM și din străinătate, care atestă complicitatea 

unor oficiali politici, deopotrivă cu rețelele criminale persistente în urmărirea scopului 

lor de a genera infracțiuni dintre cele mai grave, amplificate de instrumentele moderne 
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ale globalizării, suntem convinși că adoptarea acestei legi va întări măsurile de 

răspuns sistemic și aplicarea unui regim mai eficient de sancțiuni unor persoane care 

au comis ori pot comite încălcări grave ale drepturilor omului. LEGEA Magnitsky 

trebuie să asigure autorităților statului RM capacitatea efectivă de a răspunde unui 

larg palmares de amenințări serioase în adresa securității financiar-bancare a țării, a 

sistemului politic, economic și social, punând la adăpost exercitarea drepturilor și 

libertăților cetățenești în RM.  

 

- Reiterând importanța respectării drepturilor omului și a aplicării neabătute a 

legilor și obligațiilor internaționale asumate de către țara noastră ca parte integrantă a 

dreptului internațional, semnatarii acestui proiect de lege, deputați în Parlamentul 

RM, consideră adoptarea acestei legi ca o contribuție majoră a legislativului față de 

aniversarea din 2018 a celor 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale ONU cu 

privire la Drepturile Omului (1948-2018), de la înălțimea cărora ONU definește 

marea corupție ca un flagel care erodează legitimitatea oricărui guvern, și care sfâșie 

încrederea în guvernare, stabilitatea economică și respectul față de lege.  

 

- Comemorând exemplul avocatului Serghei Magnitsky, arestat și deținut în 

condiții de izolator pre-detenție pentru o perioadă de 358 de zile pentru că s-a opus 

sistemului federal de urmărire penală din Rusia, protestând contra acțiunilor de 

fraudare a bugetului federal și spălare a banilor în valoare de 5,4 mlrd ruble, sfârșind 

prin a fi torturat și ucis în izolator, fără a avea parte de o justiție independentă și 

imparțială, iar până în acest moment nici unul dintre oficialii ruși care au fost 

răspunzători de uciderea sa, nu a plătit pentru crimele comise, iar unii dintre aceștia 

chiar au fost ulterior decorați și avansați în funcţii pentru asemenea fapte; apreciind 

faptul că statele care au ratificat convențiile internaționale privind drepturile omului s-

au angajat să-și onoreze pe deplin obligațiile asumate și că democrațiile poartă o 

responsabilitate morală specială, având obligația de a preveni situațiile de impunitate 

pentru încălcări ale drepturilor omului, inclusiv pentru infracțiuni grave privind acte 

de corupție, fraude financiare, prin adoptarea de legi, care să pună la adăpost 

societățile pe care le reprezintă, inclusiv prin impunerea de sancțiuni severe sau 

interzicerea accesului de a vizita anumite state, înghețarea unor proprietăți și valori 

imobiliare pentru persoanele care au comis asemenea infracțiuni. 

 

- Referindu-ne la importanța adoptării de către Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei a unei Rezoluții 1966 (2014) din 28 ianuarie 2014 și 

Recomandarea Nr.2 a Parlamentului European, din 2 aprilie 2014, P7-TA (2014) 

0258, inclusiv adresarea făcută statelor membre de a aplica sancțiuni precise contra 

celor implicați în acțiuni criminale sau cei care au judecat părtinitor aceste crime. 

 

- Reamintind adoptarea de către Congresul SUA a legii privind anularea legii 

Jackson-Vanik și adoptarea legii responsabilității dedicată lui Serghei Magnitsky 

(Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Serghei Magnitsky Rule of Law 

Accountability Act of 2012) Nr. 112-208, la 14 decembrie 2012, în urma căreia 
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ambele state, RM și Rusia, au primit oficial accesul la scoaterea de sub sancțiuni a 

regimului permanent și normal de comerț cu SUA (PNTR).  

 

- Apreciind exemplul Congresului SUA, după cum și cel al Parlamentelor 

Estoniei, Canadei, Marii Britanii, Letoniei și Lituaniei de a adopta legi 

corespunzătoare cu numele simbolic dedicat lui Serghei Magnitsky, prin care au 

impus sancțiuni contra unor persoane concrete pentru acte de corupție, încălcare a 

drepturilor omului și alte tipuri de infracțiuni grave,  

 

considerăm absolut necesară adoptarea proiectului de lege respectiv. 

 

 

 

 

Igor Munteanu, 

 

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 


