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ABREVIERI

ARBI  Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Republicii Moldova

SGB  Serviciu de gestionare a bunurilor 

SRB  Serviciu de recuperare a bunurilor 

UIF  Unitate de informații financiare 

ICP  Indicatori-cheie de performanță

RER  Raport de evaluare reciprocă

AJR  Asistență judiciară reciprocă 

MONEYVAL Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a

  finanțării terorismului 

CNA  Centrul Național Anticorupție

ENR  Evaluarea națională a riscurilor

SPCSB   Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

OPG  Ordinul procurorului general 

PG  Procuratura Generală 

RM  Republica Moldova

FSM  Fundația Soros Moldova

SIA RBII  Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate

CSB/CFT  Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 
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REZUMAT EXECUTIV
Acest raport evaluează necesitățile Agenției de Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a Republicii Moldova (RM) în 

cadrul sistemului de recuperare a bunurilor din RM. Documentul identifică oportunitățile de fortificare a rolului ARBI în 

procesul de recuperare a bunurilor infracționale.

RM dispune de un sistem juridic și de un cadru instituțional complex pentru a desfășura atât anchete penale, cât și 

investigații financiare paralele, precum și pentru a sechestra și a confisca bunurile infracționale. Instituțiile relevante 

implicate în sistemul de recuperare a bunurilor din RM cunosc aspectele ce țin de identificarea, urmărirea și 

recuperarea bunurilor infracționale. Totuși, în pofida cadrului legislativ și a cunoștințelor operaționale existente, 

eficacitatea sistemului de recuperare a bunurilor rămâne a fi una scăzută.

RM a înființat ARBI în 2017 în cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), aceasta urmând să acționeze atât ca 

serviciu de recuperare a bunurilor (SRB), cât și ca serviciu de gestionare a bunurilor (SGB) al RM. Agenției de 

Recuperare a Bunurilor Infracționale i-au fost atribuite competențe de efectuare a investigațiilor financiare paralele în 

baza delegațiilor transmise de către un alt organ de urmărire penală, aplicabile în cazul mai multor infracțiuni. Cu 

toate acestea, modificările legislative succesive care s-au produs de la înființarea ARBI au diluat scopul său inițial. 

Totodată, în Codul de Procedură Penală al RM s-a păstrat același scop atât pentru anchetele penale, cât și pentru cele 

financiare paralele. Acest lucru limitează eficacitatea sistemului de recuperare a bunurilor în identificarea, urmărirea, 

sechestrarea și confiscarea bunurilor infracționale.

După ce și-a instituit sistemul de recuperare a bunurilor, RM urmează să elaboreze o strategie națională de recuperare 

a bunurilor infracționale. Lipsa unei politici publice privind recuperarea bunurilor demonstrează voința politică limitată 

din partea factorilor de decizie și a legiuitorilor. Acest lucru se explică parțial prin lipsa generală de cunoștințe în rândul 

acestora cu privire la recuperarea bunurilor, procesul de recuperare fiind echivalat doar cu etapa finală a acestuia: 

recuperarea bunurilor. În consecință, factorii de decizie sau/și legiuitorii reacționează mai curând la anumite 

circumstanțe decât sunt pregătiți să planifice și să identifice provocările și oportunitățile în implementarea eficientă a 

procesului de recuperare a bunurilor în RM.

Constatările generale indicate mai sus au fost clasificate și discutate în acest raport de evaluare a necesităților prin 

descrierea (i) situației actuale; (ii) a rolului ARBI; și (iii) a provocărilor și oportunităților care decurg din constatări. 

Suplimentar, raportul propune o foaie de parcurs pentru implementarea recomandărilor care decurg din acest raport, 

ținând cont de reglementările relevante privind planificarea și implementarea documentelor de politici publice.

Actualul sistem de recuperare a bunurilor, aplicabil în RM, a apărut recent și nu a reușit să se dezvolte pe deplin, având 

în vedere multiplele modificări legislative care au fost adoptate în ultimii cinci ani. Problema este amplificată și prin 

așteptările nerealiste ale factorilor de decizie, ale legiuitorilor, societății civile și mass-mediei cu privire la rezultatele 

scontate în legătură cu anumite cauze de rezonanță de recuperare a bunurilor, pe care le-a cunoscut RM începând cu 

2013. Nivelul redus de înțelegere a procesului de recuperare a bunurilor de către acești actori, lipsa criteriilor 

predefinite pentru a evalua performanța procesului de recuperare a bunurilor în RM și negestionarea așteptărilor 

privind termenele și rezultatele scontate pentru recuperarea bunurilor au generat o situație în care orice succes din 

partea sistemului de recuperare a bunurilor din RM va fi, cel mai probabil, considerat un eșec.

Acum este momentul ca ARBI să-și dezvolte pe deplin potențialul în conducerea procesului de elaborare a politicilor 

legate de procesul de recuperare a bunurilor din RM și să-și coordoneze responsabilitățile cu alte instituții relevante. 

Totuși, RM va reuși să obțină succes în eforturile sale de recuperare a bunurilor numai dacă ARBI și alte instituții 

responsabile, care interacționează cu sistemul de recuperare a bunurilor din RM vor beneficia de suportul politic și 

operațional necesar. Mai mult, stabilirea și definirea indicatorilor de performanță relevanți va spori transparența și 

responsabilitatea sistemului RM de recuperare a bunurilor, asigurând astfel un ciclu complet, cu sistem de controale 

reciproce între toți cei implicați.
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1  INTRODUCERE

1.1  Context
Fundația Soros Moldova (FSM) a efectuat un studiu de evaluare a necesităților Agenției de Recuperare a Bunurilor 

Infracționale (ARBI) a Republicii Moldova (RM), pentru a consolida capacitățile instituționale ale ARBI și a identifica 

oportunități de consolidare a rolului ARBI în exercitarea responsabilităților sale în contextul sistemului de recuperare a 

bunurilor al RM.

1.2 Scopul și obiectivele
Evaluarea se axează pe necesitățile ARBI privind sistemul de recuperare a bunurilor al RM, identificarea punctelor forte 

ale ARBI și evidențierea oportunităților de sporire a eficacității sale.

Evaluarea necesităților a atins scopul sus-menționat prin intermediul următoarelor obiective:

(i) Înțelegerea rolurilor, a responsabilităților și obligațiilor ARBI în realizarea procesului de recuperare a bunurilor prin

 intermediul sistemului de recuperare a bunurilor al RM.

(ii) Identificarea punctelor forte ale ARBI în exercitarea responsabilităților și determinarea eficacității acesteia în 

 raport cu sistemul de recuperare a bunurilor al RM.

(iii) Stabilirea oportunităților de consolidare a rolului ARBI în exercitarea responsabilităților și obligațiilor în cadrul 

 sistemului de recuperare a bunurilor al RM.

1.3 Metodologie
Acest studiu de evaluare a necesităților a fost efectuat în mai multe etape, după cum urmează:

(i) Analiza actelor legislative și normative aplicabile care se referă la procesul de recuperare a bunurilor în RM și 

 evaluarea rolului ARBI în aplicarea lor. Această etapă a permis determinarea gradului de conformitate tehnică al 

 ARBI față de sistemul de recuperare a bunurilor al RM.

(ii) Analiza implementării politicilor corespunzătoare care se referă la responsabilitățile ARBI. Aceasta a permis 

 evaluarea procesului de implementare operațională a sistemului de recuperare a bunurilor al RM și a rolului ARBI 

 în cadrul acestui sistem. Combinarea acestor două elemente în cadrul prezentului raport de evaluare a permis 

 stabilirea gradului de realizare efectivă a activităților ARBI cu referire la sistemul de recuperare a bunurilor al RM.

(iii) Identificarea punctelor forte ale ARBI în exercitarea responsabilităților și stabilirea oportunităților de consolidare 

 a rolului ARBI în procesul de implementare a sistemului de recuperare a bunurilor al RM.1

(iv) Elaborarea unei foi de parcurs și a unui plan de acțiuni pe baza definirii celor trei elemente sus-menționate 

 pentru sporirea conformității tehnice și a eficacității operaționale a ARBI față de sistemul de recuperare a 

 bunurilor al RM.

1.4 Publicul-țintă
Acest raport de evaluare a necesităților ARBI este destinat: (i) legiuitorilor și factorilor de decizie; (ii) societății civile; și 

(iii) mass-mediei.

1. Consultanții au intervievat mai multe autorități pentru a pregăti acest raport. Consultanții au avut 7 interviuri cu ARBI, cu Procuratura Anticorupție (PA) și cu Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
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2 PROCESUL DE RECUPERARE A BUNURILOR

2.1 Prezentare generală
Recuperarea bunurilor este procesul prin care jurisdicțiile identifică, urmăresc, sechestrează și confiscă bunurile 

obținute prin infracțiune2, ale căror natură, origine și proprietate au fost deghizate de autorul infracțiunii3. Recuperarea 

bunurilor reprezintă un instrument esențial în combaterea criminalității grave, organizate și financiare, inclusiv a 

infracțiunilor de spălare a banilor, a infracțiunilor de corupție și conexe acestora. Cu toate acestea, spre deosebire de 

infracțiunile tradiționale, în care forțele de ordine se deplasează la locul comiterii infracțiunii pentru a colecta dovezi 

fizice, procesul de recuperare a bunurilor se aplică în principal pentru infracțiuni care nu sunt descoperite decât cu 

mult timp după ce infracțiunea a fost comisă.4

În linii mari, recuperarea bunurilor5 este un proces complex, care include patru etape6:

(i) Colectarea informațiilor (pre-investigație), în cadrul căreia organele de drept obțin, analizează și verifică sursele 

 de informații,7 în baza cărora poate fi pornită o investigație.8

(ii) Investigația, prin care autoritățile competente inițiază o investigație în baza informațiilor de fond, pentru a 

 continua liniile de investigație relevante și pentru a stabili dacă (a) presupusa infracțiune a avut loc; și (b) dacă 

 infracțiunea a generat produse directe sau indirecte, precum și instrumente ale infracțiunii.

 Autoritățile de aplicare a legii și cele de urmărire penală fundamentează informațiile în această etapă, 

 transformându-le în probe admisibile. De asemenea, în timpul acestei etape se va încerca aplicarea sechestrului 

 pe orice bunuri provenite din infracțiuni.

(iii) Judiciară, în cadrul căreia instanțele de judecată adoptă o sentință motivată prin care se dă apreciere faptelor 

 cauzei deduse judecății și, după caz, dispun confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunii.

(iv) Valorificarea, în cadrul căreia se pune în aplicare măsura confiscării, rezultând confiscarea efectivă a produselor 

 infracțiunii, valorificarea acestora în conformitate cu legislația aplicabilă și restituirea lor în jurisdicția 

 corespunzătoare.

În timpul celor patru etape descrise mai sus, intervin alte două elemente suplimentare:

(i) Cooperarea internațională, în cadrul căreia jurisdicțiile fie fac schimb de informații, fie pun în aplicare asistența 

 juridică reciprocă sau alte forme de cooperare judiciară internațională între ele, după cum este necesar.9

(ii) Administrarea bunurilor, care implică gestionarea bunurilor sechestrate în vederea conservării valorii acestora pe 

 durata ciclului de viață al procesului de recuperare a bunurilor, până la rezultatul deciziei finale privind 

 confiscarea și valorificarea bunurilor sau restituirea acestora.

 

5

2. Termenul „produs al infracțiunii”, utilizat în textul prezentului raport, este echivalent cu termenul „bun infracțional”, definit în art. 6 (44) din Codul de Procedură Penală al RM.
3. Pedro Gomes Pereira, Anja Roth, and Kodjo Attisso. 2011. Development Assistance, Asset Recovery and Money Laundering: Making the Connection, p. 15.
4. C. Monteith, and P. Gomes Pereira. 2015. „Asset Recovery,” in Routledge Handbook of Transnational Crime, ed. N. Boister, and R. J. Currie (New York: Routledge), p. 141.5
5. Art. 2291 al Codului de Procedură Penală reglementează procesul de recuperare a bunurilor infracţionale în legislația RM.
6. 2015., pp. 140-141.
7. Art. 2 (d) din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului definește informațiile și/sau datele operative ca: (i) orice tip de informații sau date operative deținute de către autoritățile de aplicare 
a legii și (ii) orice tip de informații sau date operative deținute de către autoritățile publice sau de către entitățile private și care sunt accesibile autorităților de aplicare a legii fără a se lua 
măsuri coercitive. Această definiție este echivalentă cu definiția informațiilor din domeniul aplicării legii conform art. 2 (6) din Directiva (UE) 2019/1153. A se vedea: Consiliul Uniunii 
Europene. 2006. Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale 
statelor membre ale Uniunii Europene. JO L 386/89, 29.12.2006; Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 2019. Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de 
abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului. JO L 186/122, 11.7.2019.
8. Procesul de recuperare a bunurilor se concentrează pe colectarea, procesarea și diseminarea informațiilor și a datelor operative. Acesta nu include, prima facie, alte forme de întocmire a 
unui dosar, de exemplu, prin denunțare.
9. Termenul cuprinde în mod normal asistența judiciară reciprocă (AJR), extrădarea, transferul de proceduri și echipele comune de anchetă. Totuși, acest raport de evaluare include etapa 
anterioară cooperării judiciare internaționale (schimbul de informații în scopuri de aplicare a legii) în contextul termenului de cooperare internațională.
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Pentru ca procesul de recuperare a bunurilor să fie posibil, jurisdicțiile trebuie să aibă capacitatea și resurse suficiente 

pentru a colecta informații și date operative și a le procesa în date relevante, care pot fi suprapuse cu alte surse de 

informații10, atât la nivel național, cât și internațional. Astfel, organele de drept se bazează pe utilizarea metodelor 

probatorii indirecte, necesitând să fie specializate în proceduri de evaluare, analiză și transmitere a informațiilor11. Acest 

exercițiu de colectare a informațiilor permite organelor competente, printr-o evaluare informată, să ajungă la noi piste 

sau să le confirme pe cele existente, care puteau să nu fie evidente în etapa inițială. Aceste piste, la rândul lor, sprijină 

organele de urmărire penală în eforturile lor de a identifica natura, originea și proprietarul bunurilor infracționale.

Procesul de recuperare a bunurilor nu este unul liniar. Fazele descrise mai sus sunt interconectate și se produc în mod 

normal fie în paralel, fie simultan. Cu toate acestea, înțelegerea lor separată permite (a) elaborarea și implementarea 

politicilor și reglementărilor eficiente privind recuperarea bunurilor; și (b) punerea în aplicare efectivă și luarea deciziilor 

în cunoștință de cauză la nivel operațional, luând în considerare atât natura fluidă a justiției penale, cât și procesele de 

recuperare a bunurilor.

Implementarea procesului de recuperare a bunurilor este mai amplă decât doar recuperarea bunurilor. Recuperarea 

bunurilor este ultima etapă a procesului de recuperare, care presupune confiscarea, valorificarea și, după caz, 

restituirea (sau repatrierea) bunurilor. Această etapă nu cuprinde identificarea, urmărirea, sechestrarea și gestionarea 

bunurilor, precum și eforturile de cooperare internațională necesare în fiecare dintre aceste etape.

2.2 Sistemul de recuperare a bunurilor în RM
Procesul de recuperare a bunurilor, prin componentele sale separate, a fost în mare măsură posibil de implementat 

odată cu adoptarea actualului Cod Penal12 și Cod de Procedură Penală13, precum și a altor acte legislative și normative 

ce reglementează procesele din domeniul justiției penale în RM. Acestea conțin elementele de bază care, luate 

împreună, constituie sistemul de recuperare a bunurilor aplicabil în RM. Totuși, aceste acte s-au concentrat inițial pe 

ancheta penală și mai puțin pe investigațiile financiare paralele.

Prin legile nr. 48/201714 și 49/201715 s-a urmărit eliminarea lacunelor existente în calea implementării procesului de 

recuperare a bunurilor (de exemplu, inexistența unei definiții legale pentru procesul de recuperare a bunurilor, 

investigațiile financiare paralele, gestionarea bunurilor sechestrate) și eficientizării sistemului de recuperare a bunurilor 

din RM. Legile menționate au vizat o delimitare mai bună a rolurilor și responsabilităților instituțiilor implicate în 

procesul de recuperare a bunurilor, întrucât nici măcar sistemul însuși nu punea accent pe privarea făptuitorilor de 

beneficiile financiare care decurg din săvârșirea unei infracțiuni. Până atunci, sistemul de justiție penală se axa pe 

sechestrarea bunurilor fie în scop probatoriu, fie pentru repararea prejudiciului suferit de victimă/partea vătămată.

2.3 Instituțiile implicate în sistemul de recuperare a bunurilor al RM
În textul Raportului de evaluare a necesităților se folosește termenul instituții relevante care interacționează cu 

sistemul de recuperare a bunurilor. Acestea sunt:

• Colectarea informațiilor și datelor operative: (i) ARBI; și (ii) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 

 (SPCSB).

• Investigații:16 (i) Centrul Național Anticorupție (CNA); (ii) Inspectoratul General de Poliție; (iii) Serviciul Vamal și 

 (iv) Serviciul Fiscal de Stat.

10. Acest raport definește informațiile și datele operative ca orice tip de informații sau date deținute de (i) autoritățile de aplicare a legii; sau (ii) autorități publice sau entități private și care 
sunt disponibile autorităților de aplicare a legii fără aplicarea de măsuri coercitive.
11. ICAR, Tracing Stolen Assets: A Practitioner’s Handbook /Urmărirea activelor furate: manualul practicianului/ (Basel: Basel Institute on Governance, 2009), p. 39.
12. Republica Moldova. 2002. Legea nr. 985-XV din 18.04.2002 cu privire la Codul Penal al Republicii Moldova. Nr. 128-129/1012 din 12.09.2002.
13. Idem. 2003. Cod nr. 122 din 14.03.2003. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova. Nr. 248-251/699 din 05.11.2013.
14. Idem. Republica Moldova. 2017. Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Nr. 155-161/251 din 19.05.2017.
15. Idem. 2017. Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea anumitor acte legislative 155-161/253 din 19.05.2017.
16. Art. 56 (1) din Codul de Procedură Penală și art. 6 (1) din Legea nr. 333/2006 stabilesc patru organe de urmărire penală. A se vedea: Idem. 2006. Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind 
statutul ofițerului de urmărire penală. Nr. 195-198/918 din 10.11.2006; Idem. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, Nr. 122 din 14.03.2003.
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• Procuratura: (i) Procuratura Generală (PG), (ii) Procuratura Anticorupție (PA) și (iii) Procuratura pentru 

 Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

• Înghețarea, sechestrarea și confiscarea: (i) ARBI (ii) instanțe de judecată, la cererea organului de urmărire penală 

 competent (cu privire la sechestrarea și confiscarea bunurilor).

• Administrarea și vânzarea anticipată a bunurilor sechestrate: ARBI și Serviciul Fiscal de Stat.

• Valorificarea bunurilor: Serviciul Fiscal de Stat și Uniunea Executorilor Judecătorești.

• Restituirea bunurilor: ARBI, în coordonare cu PG și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Lista de mai sus nu este o listă exhaustivă a instituțiilor care pot interacționa indirect cu sistemul RM de recuperare a 

bunurilor. Prezentul raport de evaluare a necesităților se axează pe instituțiile care interacționează direct în procesul de 

recuperare a bunurilor descris în secțiunea 2.1 de mai sus.
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3 EVALUAREA NECESITĂȚILOR
3.1 Cunoștințe despre procesul de recuperare a bunurilor în RM
Potrivit Raportului de Evaluare Reciprocă (RER) pentru RM, realizat de MONEYVAL, RM dispune de un sistem juridic 

complex și solid pentru aplicarea măsurilor provizorii și confiscarea bunurilor infracționale17. De asemenea, RM dispune 

de un sistem juridic și un cadru instituțional cuprinzător pentru desfășurarea investigațiilor penale și financiare 

paralele.18 Organele de urmărire penală conștientizează la un nivel suficient importanța analizei financiare în 

identificarea, urmărirea și recuperarea bunurilor infracționale.19 Mai mult, autoritățile competente din RM responsabile 

de sistemul de recuperare a bunurilor au întreprins măsuri pentru a reduce deficitul de cunoștințe cu privire la procesul 

de recuperare a bunurilor.20

În pofida tuturor acestor eforturi, RER a constatat că rezultatele – definite ca investigații deferite instanțelor de 

judecată – ar putea fi îmbunătățite.21 RER sugerează că motivul acestei situații ar putea fi insuficiența de resurse și 

capacități, inclusiv insuficiența de experți financiari, contabili criminaliști, resurse IT de hardware și software.22 

Organele de urmărire penală au menționat, printre dificultățile de aplicare a instrumentelor procesului de recuperare a 

bunurilor – insuficiența cunoștințelor speciale a reprezentanților sistemul judiciar din RM, referindu-se, mai ales, la 

organizarea persoanelor juridice complexe, tranzacțiilor complexe și stabilirea beneficiarilor efectivi ai unor astfel de 

scheme.

Totuși, există lacune de cunoștințe nu doar în sistemul judiciar, ci și la nivelul factorilor de decizie și cel al legiuitorilor. 

De exemplu, Cancelaria de Stat a încercat în 2020 să propună modificări la Legea nr. 308/201723, Codul de Executare al 

RM24, Legea nr. 135/200725 și Legea nr. 220/200726 cu privire la definirea și extinderea aplicabilității noțiunii de beneficiar 

efectiv în RM și cu privire la executarea hotărârilor judecătorești. Astfel de modificări au urmărit să tragă o linie între 

urmărirea bunurilor care aparțin debitorului și urmărirea bunurilor terților, în baza faptului că aceștia sunt beneficiari ai 

debitorului. În modificarea propusă, termenul de beneficiar efectiv a fost confundat cu cel de proprietar de drept, 

încercându-se o echivalare a celor două noțiuni. Dacă ar fi fost aprobată, modificarea propusă ar fi avut un impact 

negativ asupra eficienței sistemului RM de recuperare a bunurilor.

Un alt indiciu care sugerează înțelegerea redusă a procesului de recuperare a bunurilor se referă la diferența dintre 

procesul de recuperare și recuperarea propriu-zisă a bunurilor, după cum a fost menționat în punctul 2.2 de mai sus. 

Așteptările factorilor de decizie, ale legiuitorilor, mass-mediei și societății civile se referă la restituirea bunurilor furate 

sau etapa finală a procesului de recuperare a bunurilor. Aceste așteptări nu iau în considerare (i) resursele necesare 

pentru implementarea procesului de recuperare a bunurilor pentru a ajunge la recuperarea efectivă a acestora; (ii) 

eforturile depuse pentru atingerea unui astfel de obiectiv, care necesită timp; și (iii) necesitatea asigurării unui proces 

echitabil pentru toate părțile implicate în investigații, urmăriri penale și investigații financiare paralele. Procesului de 

recuperare a bunurilor din RM îi lipsește voința politică din partea factorilor de decizie pentru aplicarea și 

implementarea acestuia.

Art. 5 din Legea nr. 48/2017 stabilește mai multe atribuții ale ARBI, care țin de: (i) investigații financiare paralele; (ii) 

evaluarea și gestionarea bunurilor infracționale sechestrate; (iii) schimbul internațional de informații; și (iv) negocierea 

restituirii bunurilor infracționale confiscate. În plus, ARBI este responsabilă pentru: (a) colectarea de statistici și 

dezvoltarea unei baze de date privind bunurile infracționale sechestrate; și (b) sprijinirea organelor judiciare cu bune 

practici în identificarea și gestionarea bunurilor pasibile sechestrării și confiscării.

17. MONEYVAL. 2019. Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Republica Moldova: Raportul de evaluare reciprocă, runda a cincea, MONEYVAL (2019) 6, p. 80. 
18. Idem., p. 64.
19. Idem., p. 49.
20. Idem., p. 38.
21. Idem., p. 49.
22. Idem.
23. Republica Moldova. 2017. Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Nr. 58-66/133 of 23.03.2018.
24. Idem. 2004. Codul nr. 443 din 24.12.2004, Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 214-220/704, 05.11.2010.
25. Idem. 2007. Legea nr. 135 of 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, Nr. 127/130/548, 17.08.2007.
26. Idem. 2007. Legea nr. 220 din 19.10.2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali nr. 184-187/711, 30.11.2007
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Potrivit Secțiunii 3.2 de mai jos, ARBI este singura instituție din RM a cărei atribuție de bază ține de procesul de 
recuperare a bunurilor.27 Cu toate acestea, ARBI nu este responsabilă de întregul proces de recuperare a bunurilor. 
Totuși, ARBI are avantajul de a fi responsabilă de centralizarea statisticilor relevante, care pot demonstra eficiența 
sistemului de recuperare a bunurilor în RM. Posedând astfel de date – care sunt colectate de la toate instituțiile 
competente implicate în sistemul de recuperare a bunurilor în RM – ARBI poate îmbunătăți transparența și fortifica 
responsabilizarea sistemului. Acestea, la rândul lor, contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și a înțelegerii generale a 
procesului de recuperare a bunurilor nu numai de către ARBI și instituțiile competente implicate în sistemul de 
recuperare a bunurilor din RM, ci și de către societatea civilă, mass-media și factorii de decizie.

Mai mult decât atât, fiind în posesia unor date importante, ARBI poate asigura o imagine de ansamblu asupra stării 
sistemului RM de recuperare a bunurilor și poate colabora cu instituțiile de resort implicate în sistemul de recuperare a 
bunurilor pentru a le îmbunătăți activitățile, întrucât una dintre funcțiile ARBI este de a împărtăși bunele practici. Un 
astfel de schimb de bune practici ar permite organelor judiciare să înțeleagă mai bine procesul de recuperare a 
bunurilor, obiectivele și instrumentele utilizate, pentru a le ajuta să își formeze opiniile și să ia decizii în cunoștință de 
cauză. Astfel, ARBI ar putea colabora cu instituții din domeniu, de exemplu, Institutul Național al Justiției, pentru a 
elabora programe de studii pentru organele judiciare, a asigura îmbunătățirea cunoștințelor în diferite domenii ale 
procesului de recuperare a bunurilor, unde, potrivit informațiilor primite de ARBI, există anumite deficiențe.

Cu toate acestea, rolul descris mai sus poate funcționa numai dacă ARBI ar primi informațiile importante de la 
celelalte instituții implicate în sistemul de recuperare a bunurilor. În prezent, datele existente sugerează că ARBI obține 
unele, dar nu toate informațiile relevante, fapt ce nu-i permite să dețină o imagine de ansamblu asupra sistemului de 
recuperare a bunurilor. În cele din urmă, provocarea constă în dezvoltarea unui sistem automatizat care să poată capta 
informațiile necesare, sprijinind în același timp ARBI și alte instituții responsabile de sistemul RM de recuperare a 
bunurilor să-și dezvolte procesele de investigații financiare paralele proceselor de urmărire penală. ARBI lucrează în 
prezent la dezvoltarea unui astfel de sistem.28

Deși RM dispune de un sistem juridic cuprinzător privind procesul de recuperare a bunurilor, aplicarea acestuia încă nu 
este eficientă. Chiar dacă acest raport identifică necesitățile de bază, toate încep cu înțelegerea în primul rând a 
procesului de recuperare a bunurilor și a rolului sistemului de recuperare a bunurilor din RM.

Prima provocare de bază se referă la înțelegerea eronată a procesului de recuperare a bunurilor, care a fost echivalat cu 
recuperarea propriu-zisă a bunurilor. Instituțiile competente implicate în sistemul de recuperare a bunurilor din RM 
trebuie să facă față așteptărilor nerealiste de a nu fi reușit să restituie niciunul dintre bunurile furate (reale sau 
percepute), atunci când se ocupă de cazuri importante de recuperare a bunurilor – RM a cunoscut câteva cazuri de 
rezonanță din 2013. Conform așteptărilor din partea mass-mediei, a societății civile, a factorilor de decizie politică și 
legiuitorilor deopotrivă, procesul de recuperare a bunurilor nu doar trebuie să aibă loc, ci și să se producă imediat.

Și mai îngrijorător este faptul că aceste așteptări de recuperare imediată afectează respectarea cerințelor de proces 
echitabil aplicabile oricăror proceduri judiciare în RM. Procesul de recuperare a bunurilor este un proces judiciar care 
necesită respectarea drepturilor fundamentale, constituționale și drepturilor omului ale persoanelor bănuite sau 
învinuite. Prin urmare, un proces judiciar necesită timp pentru implementarea sa deplină, de la identificarea și 
urmărirea bunurilor până la sechestrarea, confiscarea și valorificarea acestora. Astfel, ARBI și alte instituții relevante 
care activează în cadrul sistemului de recuperare a bunurilor din RM trebuie să întreprindă măsuri de sensibilizare a 
mass-mediei, a societății civile și a factorilor de decizie asupra complexității procesului de recuperare a bunurilor, 
precum și a timpului și resurselor necesare pentru a-l implementa, atât la nivel abstract, cât și la nivel de caz.

A doua provocare de bază se referă la nivelul de cunoaștere de către instanțele de judecată a etapelor și 
instrumentelor procesului de recuperare a bunurilor. Combaterea criminalității orientate spre obținerea profitului, din 
care face parte și procesul de recuperare a bunurilor infracționale, este noua paradigmă a justiției penale. Legile și 
procedurile penale sunt elaborate pentru a identifica autorul (ii) infracțiunii. În cadrul procesului de recuperare a 
bunurilor, scopul este de a identifica bunurile obținute direct sau indirect prin săvârșirea unei infracțiuni și de a sprijini 
urmărirea penală a presupusei fapte ilegale comise de către autorul (ii) infracțiunii.

27. A se vedea secțiunea 3.6. În comparație cu procesul de recuperare a bunurilor descris în secțiunea 2.1, ARBI este responsabilă pentru (i) colectarea de date informative; (ii) investigații 
financiare (în condițiile descrise în secțiunea 3.4); (iii) schimbul internațional de informații; și (iv) gestionarea bunurilor. De asemenea,  ARBI este în drept să înghețe bunurile.
28. Secțiunea 3.7 a acestui raport prezintă Registrul bunurilor penale indisponibile (SIA RBII).

9

RAPORT DE EVALUARE A NECESITĂȚILOR AGENȚIEI DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRACȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA



Mai mult decât atât, s-a produs nu doar o schimbare de paradigmă, ci și o schimbare a modului în care se efectuează 

investigațiile financiare paralele. Acestea se bazează pe utilizarea probelor circumstanțiale care generează concluzii 

logice și prezumții ce pot fi respinse în timpul unei investigații. Acest lucru se întâmplă deoarece în majoritatea 

infracțiunilor comise cu scop de profit, nu există locul săvârșirii infracțiunii, iar dovezi directe care ar demonstra 

legătura dintre făptași și bunurile lor infracționale rareori pot fi găsite. Prin urmare, justiția trebuie să învețe să aplice 

în cadrul investigațiilor financiare noile standarde legale impuse de lege pentru a crește șansele de succes în cazurile 

de recuperare a bunurilor. Astfel, ARBI și alte instituții relevante, direct sau prin intermediul Institutului Național al 

Justiției, ar trebui să întreprindă măsuri pentru conștientizarea de către instanțele de judecată a provocărilor existente 

în procesul de efectuare a investigațiilor financiare paralele și în procesul de recuperare a bunurilor infracționale.

A treia provocare de bază se referă la specializarea profesională a organelor de urmărire penală (de exemplu, 

contabilitatea criminalistică, profilarea financiară și utilizarea de software specializat pentru a efectua astfel de 

investigații). Efectuarea procesului de recuperare a bunurilor necesită cunoștințe specializate pentru a desfășura 

investigații financiare paralele în mod eficient. Politicile și cadrul legal al RM au oferit posibilitatea tuturor organelor de 

urmărire penală să efectueze investigații financiare paralele. Acest lucru presupune resurse considerabile din partea 

RM în vederea specializării profesionale a echipelor de investigații financiare pentru toate organele de urmărire penală. 

O alternativă poate fi specializarea aprofundată a personalului de investigații financiare al ARBI, care ar putea acționa 

ca replicatori ai cunoștințelor pentru alte organe de urmărire penală.

3.2 Crearea unui program național de recuperare a bunurilor
RM nu are o strategie națională de recuperare a bunurilor. Cu toate acestea, standardele internaționale susțin că, 

pentru a combate și a reduce în mod eficient activitatea criminală prin utilizarea mecanismului de recuperare a 

bunurilor, jurisdicțiile trebuie să stabilească mecanisme specifice de conștientizare pentru miniștri, deputați din 

Parlament, factori de decizie, legiuitori și practicieni.29 

Acest lucru ar însemna că recuperarea bunurilor trebuie să devină un obiectiv de politici. Sistemul de recuperare a 

bunurilor aplicabil în RM va putea fi eficient numai dacă toate instituțiile de resort ar lucra pentru un obiectiv comun, 

ceea ce, la rândul său, necesită voință politică fermă30. În acest scop, RER31 a recomandat RM să adopte strategia 

națională de recuperare a bunurilor infracționale, prevăzută în Strategia națională de integritate și anticorupție (SNIA) 

2017-202332. SNIA 2017-2023 stipulează că CNA ar trebui să elaboreze o politică de recuperare a bunurilor33. În plus, 

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Strategia CSB/CFT) 

2020-202534 prevede necesitatea concentrării asupra stabilirii unei politici de recuperare a bunurilor, deși fără a 

identifica o agenție principală.

Hotărârea Guvernului nr. 386/202035 definește tipurile, structura și conținutul documentelor de politici publice. Potrivit 

art. 5 al acestei Hotărâri de Guvern, documentele de politici publice ale RM se împart în două tipuri: (i) strategii; și (ii) 

programe. O strategie definește și planifică documentele de politici publice pe termen lung (6-10 ani) pentru unul sau 

mai multe domenii de activitate ale Guvernului, astfel cum sunt definite în Legea nr. 136/2017.36 Un program este un 

document de politici publice pe termen mediu (3-5 ani) care derivă din strategie și, respectiv, contribuie la 

implementarea acesteia. 

29. A se vedea: GAFI. 2019. Standardele Internaționale privind Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului și Proliferare. Recomandările GAFI, Recomandarea 2 GAFI prevede că „(…) 
țările trebuie să aibă politici naționale de CSB/CFT, pe baza riscurilor identificate, care ar trebui revizuite, cu regularitate, și trebuie să desemneze o autoritate sau să aibă o coordonare sau 
un alt mecanism responsabil pentru aceste politici”.
30. Voința politică presupune trei condiții de bază: (i) cunoștințe (discutate în secțiunea 3.1); (ii) instrumente de politică corespunzătoare (discutate în secțiunea 3.2); și (iii) dorința de a aplica 
instrumentele de politici corespunzătoare (discutate în secțiunea 3.6).
31. MONEYVAL, Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Republica Moldova: Raportul de evaluare reciprocă, runda a cincea, p. 47.
32. Republica Moldova. 2017. Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020. Nr. 216-228/354, din 
30.06.2017. SNIA 2017-2023 a fost extinsă până în 2023, a se vedea: Idem. 2021. Hotărârea Parlamentului nr. 241 din 24.12.2021 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56/2017 pentru 
aprobarea Strategiei naționale de integritate și măsuri anticorupție pentru anii 2017–2020. 27-33/32, din 28.01.2022.
33. A se vedea Acțiunea 30, Prioritatea III.4.
34. Idem. 2021. Hotărârea Parlamentului nr. 239 din 16.12.2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 
2020–2025 și a Planului de acțiuni de implementare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025. Nr. 33-41/18 din 
05.02.2021.
35. Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17.06.2020 privind planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice nr. 153-158/509.
36. Idem. 2017. Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern. Nr. 252/412 of 19.07.2017. Art. 4 (d) din Legea nr. 136/2017 stabilește că justiția, afacerile interne, ordinea publică și protecția 
civilă sunt domenii de activitate ale Guvernului.
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Atât SNIA 2017-2023, cât și strategia CSB/CFT 2020-2025 menționează necesitatea unei strategii de recuperare a bunurilor. 

Pe de altă parte, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 386/2017, o astfel de strategie este, de fapt, un program, întrucât strategia 

națională de recuperare a bunurilor infracționale este un document de politici publice pe termen mediu, care derivă din 

strategiile existente de combatere a corupției și CSB/CFT. 

În semestrul 2, 2021, RM a început procesul de elaborare a unui program național de recuperare a bunurilor infracționale. 

ARBI a pregătit o listă preliminară de activități ce urmează a fi discutate între instituțiile competente implicate direct sau 

indirect în procesul de recuperare a bunurilor. De asemenea, a fost creat un grup de lucru cu instituțiile competente pentru a 

asigura o abordare participativă în elaborarea programului. Strategia ar urma să fie definitivată până la sfârșitul anului 2022, 

inclusiv cu aprobarea acesteia de către Parlament.

Legea nr. 48/2017 definește mai multe atribuții ale ARBI.37 Totuși, aceasta nu prevede atribuții legale specifice pentru 

instituirea unui program de recuperare a bunurilor. Cu toate acestea, o astfel de atribuție este implicită în condițiile în care 

(i) CNA a elaborat SNIA 2017-2023; (ii) CNA este responsabilă de recuperarea bunurilor infracționale, în temeiul art. 4 (1) (g) 

din Legea nr. 1104/2002; și (iii) ARBI este o subdiviziune autonomă specializată a CNA, în temeiul art. 4 (1) din Legea

nr. 48/2017.

Astfel, succesul activităților depinde de capacitatea de a coordona, a comunica și a coopera cu celelalte instituții 

responsabile de implementarea sistemului de recuperare a bunurilor din RM și din alte jurisdicții. Prin urmare, ARBI se află 

într-o poziție unică pentru a sprijini crearea unui program de recuperare a bunurilor infracționale.

Elaborarea programului național de recuperare a bunurilor este o oportunitate pentru ARBI și instituțiile de resort de a 

discuta problemele de natură juridică și operațională cu care se confruntă, atunci când încearcă să implementeze sistemul 

de recuperare a bunurilor din RM în mod eficient. Totodată, programul reprezintă o oportunitate pentru aceste instituții de 

a-și asuma procesul, astfel responsabilizându-le.

Inexistența unui program de recuperare a bunurilor ca instrument eficient de politici demonstrează o lipsă de voință și 

claritate la nivelul factorilor de decizie pentru implementarea corespunzătoare a sistemului RM de recuperare a bunurilor. 

3.3 Cartografierea procesului pentru sistemul de recuperare a bunurilor în RM
RM a realizat două rapoarte de evaluare privind sistemul de recuperare a bunurilor din RM: (i) în perioada 2015-2016,38 până 

la oficializarea sistemului existent de recuperare a bunurilor; și (ii) evaluarea actuală a necesităților ARBI. Ambele rapoarte 

de evaluare identifică punctele forte și deficiențele atât la nivel de ARBI, cât și în sistemul existent de recuperare a bunurilor 

din RM. Acestea propun în continuare implementarea unor activități pentru sporirea nivelului de recuperare a bunurilor în 

RM. Cele două rapoarte de evaluare au identificat o serie de elemente care împiedică recuperarea eficientă a bunurilor în 

RM, în concordanță cu complexitatea procesului de recuperare a bunurilor și implementarea acestuia în RM.

Cu toate acestea, RM nu și-a definit sistemul de recuperare a bunurilor, având astfel posibilitatea să-și cartografieze și să-și 

vizualizeze punctele forte și punctele slabe în timp. Scopul unei cartografieri a procesului este de a îmbunătăți eficiența și 

calitatea sistemului de recuperare a bunurilor din RM. Multitudinea de provocări pentru recuperarea bunurilor și oportu-

nitățile de eficientizare a sistemului de recuperare a bunurilor din RM necesită cartografierea proceselor existente pentru a 

permite prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de autoritățile competente.

O hartă a procesului cu toate etapele sistemului de recuperare a bunurilor din RM va permite (i) contextualizarea 

interacțiunii instituțiilor competente responsabile de implementarea sistemului de recuperare a bunurilor în RM pe parcursul

37. A se vedea referința 27.
38. Gomes Pereira, P. 2016. Studiu analitic al mecanismelor de recuperare și confiscare a activelor în R. Moldova.
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etapelor de recuperare a bunurilor;39 și (ii) facilitarea vizualizării sistemului ca un întreg, pentru a identifica mai bine punctele 

forte și deficiențele acestuia. Harta ar fi utilă în ghidarea:

(i) Legiuitorilor în procesul de modificare sau adoptare în mod coerent a legislației legate de îmbunătățirea sistemului de 

 recuperare a bunurilor din RM.

(ii) Factorilor de decizie în procesul de adoptare, în mod coerent, a strategiilor și programelor care se intersectează cu 

 sistemele de justiție penală și de recuperare a bunurilor din RM, acordând prioritate acțiunilor relevante.

(iii) Autorităților competente în implementarea mai eficientă a procesului de recuperare a bunurilor prin sistemul existent 

 al RM, cu obiective clare și predefinite.

(iv) Autorităților competente în prioritizarea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor 

 în timp, introducând informațiile în programele naționale existente și viitoare.

Mai mult decât atât, harta procesului va demonstra interdependența instituțiilor competente și a factorilor de decizie de 

alte elemente ale procesului de recuperare a bunurilor. Aceasta ar descrie potențialele blocaje care ar putea și ar trebui să 

fie soluționate sau va scoate în evidență exemplele de succes care ar trebui încurajate și reluate în alte investigații.

Harta procesului ar detalia, de asemenea, implementarea operațională a standardelor internaționale aplicabile legate de 

investigațiile financiare, subliniind importanța cooperării între diverse agenții, a schimbului de informații la nivel național și 

internațional, a evidenței statisticilor detaliate despre progresul cazului și instituționalizării investigațiilor financiare paralele. 

Toate aceste aspecte sunt esențiale pentru succesul RM în acest domeniu.

Elaborarea unei hărți a proceselor necesită contribuția tuturor instituțiilor competente, care trebuie să ofere informații cu 

privire la procedurile și procesele lor interne. Prin urmare, acest proces necesită colaborare și încredere între părțile 

interesate, competente, care interacționează cu sistemul de recuperare a bunurilor din RM. În plus, ARBI va trebui să 

revizuiască harta procesului în mod regulat și periodic atunci când, de exemplu, va exista o modificare a procedurilor interne 

în cadrul uneia dintre instituții sau a unei revizuiri legislative corespunzătoare care ar putea avea un impact pozitiv sau 

negativ asupra sistemului de recuperare a bunurilor al RM.

3.4 Delegarea investigațiilor financiare către ARBI
Efectuarea investigațiilor financiare paralele40 anchetelor penale, care au ca rezultat recuperarea cu succes a bunurilor 

infracționale, este o activitate complexă. Această activitate implică decizii luate de mai multe părți interesate la nivel 

național și internațional, consecutiv sau în paralel. Recuperarea cu succes a bunurilor necesită ca autoritățile naționale 

competente să își înțeleagă rolurile, responsabilitățile și interdependențele lor față de procesul de recuperare a 

bunurilor. În plus, acestea trebuie să înțeleagă impactul și interconexiunea dintre acțiunile lor și luarea deciziilor în 

cadrul anchetelor penale și investigațiilor financiare. Astfel, autoritatea care efectuează urmărirea penală ar trebui să 

coordoneze și să coopereze de la bun început cu autoritatea care efectuează investigația financiară paralelă.

Art. 2292 (1) din Codul de Procedură Penală al RM prevede că un organ de urmărire penală41 poate efectua investigații 

financiare paralele pentru a acumula probe cu privire la bunurile respective42. Acesta este un rezultat pozitiv, deoarece 

sistemul încurajează interacțiunea și cooperarea dintre instituții. Totuși, sistemul dat impune o povară din perspectiva 

resurselor umane și financiare ale RM, care trebuie să asigure specializarea ofițerilor de urmărire penală din toate 

organele de urmărire penală pentru a efectua investigații financiare paralele.

39. Acestea sunt: (i) colectarea de informații (pre-investigație); (ii) investigație; (iii) judiciară; (iv) realizarea; (v) schimbul internațional de informații și cooperarea internațională; și (vi) 
gestionarea bunurilor confiscate.
40. Art. 6 (201) din Codul de Procedură Penală al RM definește investigațiile financiare paralele drept totalitatea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigaţii 
desfăşurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestuia şi bunurile pe care le deţine în calitate de beneficiar efectiv, la 
patrimoniul proprietarului şi administratorului bunurilor deţinute de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracţionale;
41. Art. 56 (1) din Codul de Procedură Penală al RM și art. 6 (1) din Legea nr. 333/2006 stabilesc următoarele organe de urmărire penală: (i) Centrul Național Anticorupție (CNA); (ii) 
Inspectoratul General de Poliție; (iii) Serviciul Vamal; și (iv) Serviciul Fiscal de Stat. A se vedea: Republica Moldova. Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală. 
ARBI este și organ de urmărire penală întrucât art. 4 (1) din Legea nr. 48/2017 o instituie ca subdiviziune autonomă de specialitate a CNA.
42. În interpretarea acestei prevederi legale de către PG, investigațiile financiare paralele urmăresc îndeplinirea următoarelor obiective: (i) identificarea bunurilor obținute în urma săvârșirii de 
infracțiuni; (ii) identificarea bunurilor care pot face obiectul confiscării; (iii) în cazul în care există o investigație privind spălarea banilor sau un indiciu că ar putea avea loc spălarea banilor; 
(iv) identificarea altor infracțiuni principale ale spălării banilor; (v) identificarea altor persoane fizice sau juridice afiliate persoanei (persoanelor) investigate inițial; (vi) profilarea stilului de 
viață al suspectului; și (vii) profilarea financiară a persoanelor de interes pentru investigație.

12

RAPORT DE EVALUARE A NECESITĂȚILOR AGENȚIEI DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRACȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA



La rândul său, art. 2292, alin. (2) din Codul de Procedură Penală al RM permite organului de urmărire penală să delege ARBI 

această autoritate, în cazul în care (i) cel puțin una dintre infracțiunile enumerate la art. 2 (2) din Legea nr. 48/2017 este în 

curs de anchetare; și (ii) întrunește condițiile stabilite în art. 258 (3) din Codul de Procedură Penală al RM43. Astfel, ARBI nu 

are nici autoritatea, nici competența de a efectua cercetări penale motu proprio sau ex officio.

Totodată, Procuratura Generală (PG) a emis trei acte normative44 care oferă îndrumări și instrucțiuni procurorilor și organelor 

de urmărire penală cu privire la investigațiile financiare paralele și procesul de recuperare a bunurilor. Aceste acte normative 

confirmă faptul că orice organ de urmărire penală din RM poate efectua investigații financiare paralele și prevede delegarea 

din partea procurorilor către ARBI a investigațiilor pe cauzele referitoare la infracțiunile prevăzute la art. 2 (2) din Legea nr. 

48/2017.

Delegarea unei investigații către ARBI implică faptul ca persoana anchetată să dețină calitatea procesuală de bănuit45 sau 

învinuit46, în conformitate cu art. 6 (201) din Codul de Procedură Penală al RM. Acest lucru generează o neconcordanță între 

urmărirea penală și investigația financiară paralelă, întrucât un element fundamental pentru o anchetă penală (identificarea 

presupusului făptuitor) este transpus în investigația financiară (care ar trebui să se concentreze pe chestiunile financiare 

legate de o activitate infracțională). 

O investigație financiară este o anchetă asupra afacerilor financiare legate de o activitate infracțională pentru (i) a identifica 

amploarea rețelelor criminale sau amploarea criminalității; (ii) identificarea și urmărirea bunurilor infracționale care sunt sau 

pot fi confiscate; și (iii) acumularea probelor care pot fi utilizate în procedurile penale.47  Astfel, investigația financiară 

paralelă în sensul punctului (iii) de mai sus necesită într-adevăr ca o persoană vizată de anchetă să fie încadrată în calitate 

de bănuit sau învinuit.

Cu toate acestea, investigațiile menționate la punctele (i) și (ii) ar putea să nu identifice o anumită persoană sau persoane 

ca bănuit sau învinuit. Mai mult decât atât, investigațiile în conformitate cu punctele (i) și (ii) se pot extinde dincolo de 

calitatea de bănuit sau învinuit, întrucât obiectivele acestora ar putea fi, de exemplu, aplicarea în viitor a mecanismului de 

confiscare în proceduri speciale48 sau extinse49, în temeiul art. 6 (44) coroborat cu art. 106 (2) din Codul de Procedură Penală 

al RM. De asemenea, investigația se poate extinde dincolo de sfera proprietății infracționale, în special în cazul aplicării 

instrumentului de confiscare extinsă.

În consecință, modul în care are loc delegarea responsabilității pentru efectuarea unei investigații paralele către ARBI este 

viciat, întrucât autoritatea care deleagă ar putea să nu dispună de capacitatea de a identifica o persoană sau persoane, 

făcând astfel imposibilă executarea delegării, în temeiul Codului de Procedură Penală al RM. În general, și alte organe de 

urmărire penală ar putea să nu aibă capacitatea de a efectua investigațiile financiare paralele din motivele menționate mai 

sus.

În funcție de complexitatea infracțiunii, specificarea persoanei sau a persoanelor care fac obiectul anchetei ar putea să nu 

fie posibilă. În acest caz apare o neconcordanță între procedurile de pornire a urmăririi penale și cele ce țin de o 

43. Art. 258 (3) din Codul de Procedură Penală al RM stabilește că organul de urmărire penală dispune, prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuarea 
investigaţiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor infracţionale, acumulării probelor cu privire la acestea şi indisponibilizării lor.
44. Idem. 2018. Ordinul Procurorului General nr. 18/1975, din 29.09.2018, Instrucțiunea generală de aplicare a prevederilor legale referitoare la sechestrul și confiscarea bunurilor infracționale;  
2019. Ordinul Procurorului General nr. 18/11 din 09.04.2019, Ghid de realizare a investigațiilor financiare paralele;  2021. Ordinul Procurorului General nr. 54/6 din 23 iulie 2021, Instrucțiunea 
metodologică privind recuperarea bunurilor infracționale penale. 
45. Art. 63 (1) al Codului de Procedură Penală definește bănuitul ca fiind persoana fizică faţă de care există anumite probe că a săvârșit o infracţiune până la punerea ei sub învinuire. 
Persoana poate fi recunoscută în calitate de bănuit prin unul din următoarele acte procedurale, după caz: (i) procesul-verbal de reţinere; (ii) ordonanţa sau încheierea de aplicare a unei 
măsuri preventive neprivative de libertate; (iii) ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit.
46. Art. 65 (1) al Codului de Procedură Penală definește învinuitul ca persoana fizică faţă de care s-a emis, în conformitate cu prevederile prezentului cod, o ordonanţă de punere sub învinuire. 
Confiscarea conform Codului Penal al RM nu este încadrată drept pedeapsă penală. Mai degrabă, art. 98 (1) din Codul Penal o definește ca fiind o măsură de asigurare care urmărește 
înlăturarea pericolului și prevenirea săvârșirii unor fapte penale. Prin urmare, confiscarea este văzută în legislație ca un instrument preponderent preventiv sau ca un mijloc de a asigura 
repararea prejudiciului suferit.
47. GAFI, Metodologia de evaluare a conformității tehnice cu recomandările GAFI și a eficacității sistemelor CSB/CFT (Paris: GAFI, 2018), p. 78.
48. Art. 106 al Codului Penal al RM definește confiscarea specială drept măsură de asigurare care poate fi aplicată de instanțe atât în cazurile în care învinuitul este condamnat, cât și în 
cazurile în care învinuitul nu poate fi condamnat.
49. Confiscarea extinsă se aplică atunci când (i) o persoană a fost condamnată pentru o infracțiune; și (ii) instanța constată, în baza circumstanțelor cauzei, că bunul în cauză provine dintr-o 
acțiune criminală. Art. 1061 din Codul Penal al RM limitează aplicarea confiscării extinse la o listă de infracțiuni identificate în art. 1061 (1), Cod Penal și condițiile cumulate ale art. 1061 (2).
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investigație financiară paralelă. Ultima ar putea să nu fie mereu inițiată în același timp cu prima, reducând foarte mult 

eficiența celei din urmă în identificarea bunurilor infracționale și susținerea urmăririi penale.

Totodată, Codul de Procedură Penală al RM plasează o povară de urmărire penală în investigația financiară paralelă, 

stipulând necesitatea identificării și încadrării unui presupus făptaș în categoria de bănuit sau învinuit. Este foarte puțin 

probabil ca această normă să fie îndeplinită în investigații complexe, precum frauda din sectorul bancar50 sau Laundromat,51 

care au avut loc în RM. Riscul în aceste cazuri rezidă în provocările în derularea unei investigații financiare paralele, dacă 

persoanele care prezintă interes pentru investigațiile respective nu sunt clasificate ca suspecți sau învinuiți.

Prin urmare, sistemul de delegare existent în prezent ar trebui revizuit astfel încât ARBI să efectueze investigații financiare 

paralele. Organele de urmărire penală ar trebui să aibă autoritatea de a iniția investigații financiare atunci când nu a fost 

identificată nicio persoană bănuită sau învinuită, întrucât unul dintre scopurile vizate este localizarea bunurilor infracționale. 

Sistemul actual care permite delegarea investigației financiare paralele către ARBI în cazul în care sunt îndeplinite condițiile 

art. 258 din Codul de Procedură Penală al RM și art. 2 (2) din Legea nr. 48/2017 nu asigură cele mai eficiente rezultate. Este 

necesară o mai bună definire a rolului ARBI în efectuarea de investigații financiare paralele, fără a afecta competențele altor 

organe de urmărire penală.

3.5 Infracțiuni principale de competența ARBI
Art. 2 (2) din Legea nr. 48/2017 enumeră 54 de infracțiuni care sunt de competența ARBI la efectuarea de investigații 

financiare paralele. Această evaluare a necesităților nu a reușit să determine raționamentul enumerării celor 54 de 

infracțiuni în articolul respectiv, și nici modul în care legiuitorul a ajuns la o astfel de alegere de politici în materie penală. 

Aceasta reduce mandatul ARBI la un set restrâns de infracțiuni, dintre care majoritatea nu sunt clasificate ca și infracțiuni 

cu risc sporit, în conformitate cu Evaluarea națională a riscurilor (ENR) CSB/CFT a RM.

Standardele europene corespunzătoare52 aplicabile combaterii infracțiunilor grave, organizate și transfrontaliere enumeră 32 

de infracțiuni prioritare.53 Cu toate acestea, există în cel mai bun caz o corelare parțială între aceste infracțiuni și cele 

enumerate la art. 2, (2) din Legea nr. 48/2017. În plus, nu toate infracțiunile enumerate în Legea nr. 48/2017 sunt infracțiuni 

cu risc sporit, în conformitate cu ENR.54 În cele din urmă, infracțiunile enumerate la art. 2, (2) din Legea nr. 48/2017 nu sunt 

identice cu cele enumerate la art. 1061, Cod Penal al RM, privind confiscarea extinsă.

Dacă legislația existentă împuternicește toate autoritățile de aplicare a legii și de urmărire penală să efectueze investigații 

financiare paralele, rezultă că ARBI, în conformitate cu legislația existentă, ar trebui să fie o unitate specializată care se 

ocupă de infracțiuni de rezonanță, indiferent de infracțiunea investigată. Prezentul raport de evaluare a necesităților 

fundamentează acest argument în Legea nr. 48/2017, care la momentul adoptării prevedea că doar CNA avea competența 

unică de a investiga infracțiunile de corupție și spălarea banilor. Modificările ulterioare efectuate în 2017 în privința 

mandatului autorităților jurisdicționale ale organelor de urmărire penală au permis ca, de atunci, toate organele cu funcție 

de urmărire penală să investigheze infracțiunile de spălare a banilor și să efectueze investigații financiare paralele.

50. Acest caz vizează trei bănci moldovenești care au fost supuse consecutiv unor schimbări semnificative de acționariat, care au avut ca efect transferul dreptului de proprietate către o 
serie de persoane fizice și juridice aparent neafiliate. Ulterior, fiecare dintre aceste bănci a încheiat o serie de tranzacții dubioase, care nu par să aibă o rațiune economică solidă și care, în 
cele din urmă, au dus la o deteriorare atât de semnificativă a fiecăruia dintre bilanţurile lor, încât nu mai erau viabile. A se vedea: Kroll. 2017. Proiectul Tenor II. Raport de sinteză. 
51. În schema Global Laundromat au fost implicate plăți de mare valoare efectuate în baza unor hotărâri judecătorești, în urma unor acorduri de împrumut tripartite neplătite sau restante 
semnate între (i) o companie de împrumut; (ii) un debitor (companie din Federația Rusă) și un garant care acționa ca asigurator (subgarant). Asiguratorii erau cetățeni ai RM, ceea ce a 
permis instanțelor din RM să se pronunțe asupra cauzelor. În februarie 2014 PA a inițiat urmărirea penală cu privire la acuzațiile de spălare de bani în valoare de peste 22 de miliarde EUR. A 
se vedea: CoE. 2013. Rezoluția CM/Res(2013) 13 privind statutul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului (MONEYVAL). 
Adoptată de Comitetul de Miniștri la 9 octombrie 2013 la cea de-a 1180-a reuniune a adjuncților miniștrilor, pp. 66-67.
52. Consiliul Uniunii Europene. 2007. Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul 
urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile. JO L 332/103, 18.12.2007; Parlamentul European și Consiliul 
Uniunii Europene. 2018. Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și a 
ordinelor de confiscare. JO L 303/01, 28.11.2018.
53. Acestea sunt: terorismul; crima organizată; trafic de droguri; activități de spălare a banilor; infracțiuni legate de substanțe nucleare și radioactive; traficul de migranți; traficul de 
persoane; infracțiune cu implicarea autovehiculelor; omor și vătămare corporală gravă; comerțul ilicit cu organe și țesuturi umane; răpiri, reținere ilegală și luare de ostatici; rasism și 
xenofobie; tâlhărie și furt calificat; traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichități și opere de artă; escrocherie și fraudă; infracțiunea împotriva intereselor financiare ale Uniunii; 
operațiunile privilegiate și manipularea pieței financiare; racket și extorcare; contrafacerea și pirateria de produse; falsificarea actelor administrative și traficul acestora; falsificare de bani și 
mijloace de plată; criminalitate informatică; corupţie; traficul ilicit de arme, muniții și explozivi; traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție; traficul ilicit de specii și soiuri de 
plante pe cale de dispariție; infracțiunile de mediu, inclusiv poluarea provenită de la navă; traficul ilicit de substanțe hormonale și alți promotori de creștere; abuzul sexual și exploatarea 
sexuală, inclusiv materiale referitoare la abuz asupra copiilor și solicitarea copiilor în scopuri sexuale; genocid, crime împotriva umanității și crime de război.
54. Republica Moldova. 2022. Raport privind evaluarea riscurilor naționale în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

14

RAPORT DE EVALUARE A NECESITĂȚILOR AGENȚIEI DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRACȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA



Astfel, ARBI împreună cu organele de urmărire penală și procuratura ar trebui să-și creeze o politică corespunzătoare cu 

privire la infracțiunile pe care ar fi responsabilă să le investigheze, generând astfel necesitatea delegațiilor către ARBI. 

Această abordare ar permite ARBI să utilizeze mai eficient resursele sale și ar determina-o să rămână suficient de maleabilă 

pentru a asigura o unitate de investigație specializată care să se ocupe de riscurile și amenințările mari cu care se confruntă 

RM.55

Mai mult, Legea nr. 48/2017 prevede schimbul de cunoștințe între ARBI și alte agenții de implementare a legii, asigurând 

astfel condiții echitabile între toate instituțiile de implementare a legii, indiferent dacă o investigație financiară este sau nu 

delegată către ARBI.

Compararea listei infracțiunilor prevăzute la art.2 (2) din Legea nr. 48/2017 cu cele mai importante infracțiuni generatoare de 

venituri conform ENR indică aproximativ 20 de infracțiuni identice. Prin urmare, putem trage două concluzii principale: (i) 

determinarea inițială a politicii operaționale în domeniu pare să fi intenționat ca ARBI să opereze în calitate de organ de 

urmărire penală specializat în investigații financiare cu privire la cele mai semnificative infracțiuni generatoare de venituri în 

conformitate cu ENR; și (ii) au fost adăugate o serie de alte infracțiuni fără o justificare clară, operând împotriva alegerii 

politicii de a avea ARBI ca organ specializat de investigații financiare.

Rezultatul a devenit o provocare în ceea ce privește capacitatea ARBI de a-și aloca resursele în mod rațional și eficient, 

întrucât trebuie să păstreze suficiente cunoștințe și expertiză atunci când se ocupă de toate cele 54 de infracțiuni 

enumerate la art. 2 (2) din Legea nr. 48/2017. O altă provocare este diluarea specializării ARBI ca organism specializat de 

investigații financiare. Există riscul ca alte organe de urmărire penală să delege din competență asupra anumitor infracțiuni, 

care ar putea să nu justifice resursele și expertiza ARBI și care ar putea împiedica ofițerii săi de urmărire penală să-și 

folosească resursele pentru cazuri mai prioritare.

3.6 Revizuirea și actualizarea legislației naționale și a procedurilor standard de operare 
asociate
Actualul sistem de recuperare a bunurilor infracționale al RM se bazează pe rolurile și responsabilitățile atribuite autorităților 

de urmărire penală și ale procuraturii la momentul adoptării respectivelor legi. În anul 2017, art. 4 (1), lit. (c) din Legea nr. 

1104/2002 a stabilit că CNA are competență în prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și 

infracțiunilor legate de corupție. Mai mult, la momentul constituirii ARBI, SPCSB era o subdiviziune autonomă de 

specialitate a CNA până la adoptarea Legii nr. 308/2017.

Astfel, la înființarea ARBI în 2017, sistemul de recuperare a bunurilor infracționale al RM a fost orientat spre plasarea CNA în 

centrul procesului de recuperare a bunurilor infracționale, cu accent pe:

(i) Etapa premergătoare urmăririi penale, realizată de SPCSB și ARBI, în cadrul CNA.

(ii) Etapa de urmărire penală, condusă de CNA (urmărire penală) și ARBI (investigație financiară paralelă).

(iii) Etapa judiciară, pusă în practică de către sistemul judecătoresc, cu competență de a aplica sechestru și a confisca 

 bunurile infracționale. Gestionarea activelor în cadrul etapei judiciare ar urma să fie coordonată de ARBI, care s-o 

 implementeze direct sau prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat sau al Uniunii Executorilor Judecătorești.

(iv) Etapa de valorificare, coordonată de ARBI și implementată de acesta și de Serviciul Fiscal de Stat sau Uniunea 

 Executorilor Judecătorești. Orice eforturi transnaționale de recuperare în această fază ar fi coordonate de ARBI și de 

 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În plus, PG cu atribuții de conducere a urmăririi penale, ar păstra competența de a coordona îndeaproape toate fazele de 

recuperare a bunurilor infracționale și ar solicita instanțelor să aplice sechestrul asupra bunurilor infracționale și confiscarea 

acestora la finalul procesului penal.

55. ENR identifică cele mai semnificative venituri generatoare, ca: contrabandă, criminalitate cibernetică, trafic de persoane, spălare de bani, trafic de droguri, evaziune fiscală și corupție. A 
se vedea: MONEYVAL, Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Republica Moldova: Raportul de evaluare reciprocă a rundei a cincea , p. 72, si 81.
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Cu toate acestea, modificările legislative ulterioare56 au eliminat competența exclusivă a CNA în ceea ce privește prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. SPCSB a fost scos din CNA și plasat sub conducerea Guvernului.57 Lista 

infracțiunilor care intră în sfera de competență a investigațiilor financiare delegate ARBI-ului a crescut, astfel încât include 

infracțiunile care nu prezintă un risc sporit, în conformitate cu ENR.

Aceste modificări au crescut flexibilitatea jurisdicțională pentru a permite oricărui organ de urmărire penală să investigheze 

spălarea banilor și, în consecință, să lucreze la recuperarea bunurilor furate. Cu toate acestea, sistemul de recuperare a 

bunurilor infracționale în RM a devenit mai difuz, iar coordonarea acestuia mai complexă. În plus, modificările au determinat 

creșterea costurilor sistemului de recuperare a bunurilor infracționale din RM, deoarece necesită dezvoltarea și specializarea 

tuturor organelor de urmărire penală pentru a desfășura în mod eficient investigațiile financiare paralele.

Înțelegerea opțiunilor de politici care au condus la modificările legislative menționate depășește scopul acestui raport. Cu 

toate acestea, raportul indică faptul că aceste modificări au afectat eficacitatea eforturilor de recuperare a bunurilor 

infracționale ale RM. RM a conceput un sistem de recuperare a bunurilor infracționale compatibil cu dimensiunea și resursele 

țării. A acceptat limitările existente și a căutat să concentreze resursele limitate în instituțiile existente, specializându-le în 

continuare pentru a conduce procesul de recuperare a bunurilor infracționale într-un mod mai eficient. În cele din urmă, s-a 

urmărit să se echilibreze nevoia de specializare a organelor de urmărire penală cu costurile implicate de intensificarea 

eforturilor de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

Acest raport de evaluare a necesităților nu sugerează că RM să modifice structura actuală a ARBI. Cu toate acestea, 

recunoaște că este posibil ca modificările legislative introduse de la înființarea ARBI să nu fi luat în considerare impactul pe 

care l-ar putea avea asupra activităților ARBI față de sistemul existent de recuperare a bunurilor infracționale. Rezultă că lipsa 

unei strategii, a unor politici în domeniul recuperării bunurilor infracționale nu a permis, probabil, sistemului de recuperare a 

bunurilor infracționale din RM și ARBI să-și valorifice întregul potențial. Astfel, absența unui program de recuperare a bunurilor 

infracționale și modificările legislative succesive au făcut ca scopul unora dintre responsabilitățile ARBI să fie mai puțin clar.

Mai mult, conceptualizarea inițială a sistemului de recuperare a bunurilor infracționale din RM a prevăzut ca CNA să aibă un 

rol de lider în sprijinirea organelor de urmărire penală. Cu toate acestea, odată cu modificările legislative din 2017, rolul ARBI 

ca centru de excelență din RM pentru efectuarea de investigații financiare paralele și implementarea procesului de recuperare 

a bunurilor infracționale este mai puțin clar.

ARBI și instituțiile relevante implicate în sistemul de recuperare a bunurilor infracționale din RM ar trebui să profite de ocazie 

pentru a discuta despre rolul și funcțiile fiecăreia, pentru a stabili mai bine modul fiecăruia în implementarea cât mai eficientă 

a procesului de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

3.7 Elaborarea Registrului bunurilor infracționale indisponibilizate
RM nu dispune în prezent de o soluție automatizată pentru evidența bunurilor infracționale indisponibilizate. Art. 5 lit. c) și

art. 12 din Legea nr. 48/2017 impune ARBI să înființeze o bază de date, cu avizul Guvernului, pentru a ține evidența bunurilor 

infracționale indisponibilizate. Hotărârea Guvernului nr. 34/2020 a aprobat înființarea Registrului bunurilor infracționale 

indisponibilizate (SIA RBII),58 aflat în curs de elaborare.

În pofida absenței unei soluții automatizate, ARBI ține în prezent evidența bunurilor infracționale indisponibilizate printr-o serie 

de documente electronice. Cu toate acestea, sistemul actual în vigoare implică mai multe riscuri, de la securitatea 

informațiilor – dat fiind riscul de eroare umană – până la lipsa interoperativității cu alte sisteme informaționale 

guvernamentale. În plus, este posibil ca acele sisteme să nu aibă informațiile necesare pentru a monitoriza în mod adecvat 

eforturile existente de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

56. Idem. 2018. Legea nr. 160 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative. Nr. 309-320/488, din 17.08.2018.
57. Idem. Republica Moldova. Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
58. Idem. 2020. Hotărârea Guvernului nr. 34 din 22.01.2020 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a 
Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format din Informația automatizată. Sistemul „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”. Nr. 
55-61/125, 21.02.2020.

16

RAPORT DE EVALUARE A NECESITĂȚILOR AGENȚIEI DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRACȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA



Potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2020, scopul SIA RBII este îmbunătățirea documentării și administrării 

investigațiilor financiare paralele, gestionarea documentelor electronice și integrarea cu Urmărirea Penală: sistemul de 

management e-Dosar al PG. ARBI se așteaptă ca SIA RBII să-și îmbunătățească eficiența, asigurând, astfel, o transparență 

sporită și responsabilizare în ceea ce privește confiscarea și gestionarea bunurilor infracționale indisponibilizate.

ARBI are un rol-cheie în înființarea SIA RBII. Se urmărește automatizarea proceselor privind informațiile referitoare la 

procesul de recuperare a bunurilor infracționale distribuite printre diferiți actori din cadrul sistemului de recuperare a 

bunurilor infracționale din RM. Cu toate acestea, bunurile infracționale identificate și indisponibilizate pot fi identificate de 

ARBI numai atunci când (i) ARBI efectuează investigația financiară și cere procurorului să solicite aplicarea sechestrului sau 

(ii) ARBI primește o cerere de înghețare sau sechestrare a bunurilor infracționale de la un omolog străin. 

Pentru a duce evidența celorlalte investigații financiare efectuate de alte autorități, ARBI se bazează doar pe cooperarea și 

colaborarea cu aceste instituții pentru a-i furniza informațiile corespunzătoare. Rezultă că informațiile deținute în prezent de 

ARBI sunt de încredere, deși probabil nu pe deplin exacte, fie pentru că ARBI nu a primit informațiile pertinente de la 

autoritățile de resort, fie sunt duplicate, având în vedere multitudinea de baze de date din care pot fi extrase. Mai mult, 

elementul de eroare umană nu ar trebui să fie ignorat, deoarece, momentan, informațiile sunt introduse manual în bazele de 

date. 

SIA RBII este o componentă esențială pentru evaluarea eficienței sistemului de recuperare a bunurilor infracționale din RM. 

Conceptul său va permite ARBI să interacționeze mai bine cu organele de urmărire penală și procuraturile respective în ceea 

ce privește investigațiile lor în curs și cu cele ale căror investigații financiare paralele au fost repartizate către ARBI. Mai 

mult, va permite ARBI să aibă o imagine de ansamblu completă asupra bunurilor supuse sechestrului, administrării și 

confiscării în RM. ARBI va putea colecta statistici relevante care să permită instituțiilor implicate în sistemul de recuperare a 

bunurilor infracționale din RM să evalueze eficacitatea acțiunilor lor. În sfârșit, va permite ARBI și instituțiilor relevante 

implicate în sistemul de recuperare a bunurilor infracționale din RM să identifice indicatori cheie de performanță (ICP) 

pentru procesul de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

Cu toate acestea, înființarea SIA RBII se confruntă cu trei provocări principale. Prima este colaborarea și coordonarea între 

instituțiile competente implicate în sistemul de recuperare a bunurilor infracționale din RM pentru a împărtăși de bunăvoie 

informațiile pertinente pe cale electronică cu ARBI. Acest lucru necesită, la rândul său, asigurarea calității și fiabilității 

informațiilor furnizate către SIA RBII. Cazuistica sugerează că bazele de date existente cu care SIA RBII se va conecta nu 

sunt completate în mod adecvat.

Ultima provocare se referă la perioada dezvoltării SIA RBII, în baza cerințelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 34/2020. 

De exemplu, sistemul consolidat de urmărire a bunurilor infracționale (CATS) al Statelor Unite a fost conceptualizat pentru 

prima dată în anii ’80, pentru a îmbunătăți și a supraveghea programul de confiscare a bunurilor infracționale. Dezvoltarea 

CATS a început în 1990, dar a devenit pe deplin operațional abia la începutul anilor 2000, după aproape 20 de ani de 

conceptualizare și implementare.

3.8 Lipsa indicatorilor-cheie de performanță
Rapoartele internaționale arată o lipsă de progres sau eficacitate a sistemului de recuperare a bunurilor infracționale din 

RM.59 În RM, Parlamentul a efectuat o evaluare a eficienței ARBI.60 

Rapoartele elaborate de Comisia Europeană nu fac publice criteriile tangibile și obiective care susțin concluziile la care se 

ajunge în aceste rapoarte. Prin urmare, nu este posibil să se evalueze modul în care Comisia Europeană și-a formulat 

concluziile. Pe de altă parte, MER pentru RM se bazează pe o metodologie publicată.61 

59. Comisia Europeană. 2019. Document de lucru comun – Raport privind implementarea asocierii Republicii Moldova, în SWD (2019) 325 final, 11.9.2019, p. 7; Idem. 2021. Document de lucru 
comun – Raport privind implementarea asocierii Republicii Moldova, în SWD (2021) 295 final, 13.10.2021, p. 2, 11 și 14; MONEYVAL, Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării 
terorismului. Republica Moldova: Raportul de evaluare reciprocă a rundei a cincea, p. 47-48, 80-96.
60. Parlamentul Republicii Moldova. 2021. Raport de evaluare a activităţii Centrului Naţional Anticorupţie pentru perioada ianuarie 2016 – septembrie 2021, în nr. 358 din 17.11.2021, p. 46-49.
61. GAFI, Metodologia de evaluare a conformității tehnice cu recomandările GAFI și eficacitatea sistemelor CSB/CFT.
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MER evaluează eforturile RM cu privire la elementele procesului de recuperare a bunurilor infracționale (acumularea 

informațiilor, investigații, urmărirea penală și confiscarea bunurilor) ca fiind moderate.

Raportul publicat de Parlamentul RM pare să echivaleze eforturile în implementarea procesului de recuperare a bunurilor 

infracționale cu recuperarea propriu-zisă.62 Raportul evaluează activitatea ARBI în domenii pentru care nu are competență, 

de exemplu, confiscarea, și nu îi evaluează alte elemente ale procesului de recuperare a bunurilor infracționale care intră în 

competența ARBI, cum ar fi investigațiile financiare paralele. Având în vedere lipsa abordării metodologice și discrepanța în 

informațiile furnizate, raportul elaborat de Parlament oferă puține informații cu privire la criteriile obiective și tangibile de 

măsurare a eficienței sistemului de recuperare a bunurilor infracționale din RM.

Mai mult, acest raport de evaluare nu a reușit să identifice indicatori-cheie de performanță (ICP) acceptați de toate 

instituțiile competente care interacționează cu sistemul de recuperare a bunurilor infracționale din RM și care ar permite 

stabilirea unei linii de referință pentru evaluarea progresului sistemului de recuperare a bunurilor infracționale din RM de-a 

lungul timpului. Absența unor astfel de ICP și de referință permite evaluarea sistemului de recuperare a bunurilor infracțio-

nale din RM doar subiectiv, având în vedere absența unor indicatori tangibili și obiectivi.

ARBI are un rol important în a ajuta la stabilirea ICP pentru sistemul de recuperare a bunurilor infracționale din RM. Art. 5, 

lit. (i) din Legea nr. 48/2017 menționează că ARBI are atribuția de a sprijini instanțele judecătorești în stabilirea bunelor 

practici în materie de identificare și administrare a bunurilor care pot fi supuse sechestrului și confiscării. Mai mult, art. 5, lit. 

c) și f) stabilește că ARBI este responsabil pentru ținerea evidenței bunurilor infracționale indisponibilizate, inclusiv a celor 

bazate pe cereri din partea autorităților străine, și a informațiilor statistice referitoare la infracțiunile prevăzute la art. 2 (2).

ARBI elaborează Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate (SIA RBII).63 Prin SIA RBII, ARBI va avea seturi de date 

pertinente care pot fi utilizate pentru a stabili o linie de referință și a identifica ICP corespunzători legați de progresul 

implementării sistemului de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

Prima provocare se va referi la identificarea ICP corespunzători pentru fiecare dintre fazele procesului de recuperare a 

bunurilor infracționale. ICP trebuie să fie „SMART” (specifici, măsurabili, realizabili, pertinenți și limitați în timp). Mai mult 

decât atât, ICP selectați ar trebui să demonstreze că ARBI, instituțiile de resort implicate în sistemul de recuperare a 

bunurilor infracționale din RM și guvernul aplică programul național de recuperare a bunurilor infracționale64. În mod special, 

aceasta va permite ARBI să clarifice percepția actuală care echivalează procesul de recuperare a bunurilor infracționale cu 

recuperarea propriu-zisă.

Cu toate acestea, ARBI va trebui să colaboreze cu instituțiile corespunzătoare implicate în procesul de recuperare a bunurilor 

infracționale, precum și cu legiuitorii și factorii de decizie politică, pentru a conveni asupra furnizării informațiilor necesare 

pentru a revizui ICP în procesul de recuperare a bunurilor infracționale de-a lungul timpului. Lipsa unei astfel de cooperări va 

face dificilă obținerea unor criterii obiective care să demonstreze progresul recuperării bunurilor infracționale de-a lungul 

timpului.

62. A se vedea subcapitolul 2.1 de mai sus referitor la distincția dintre termeni – procesul de recuperare a bunurilor infracționale de recuperarea propriu-zisă.
63. Republica Moldova. Hotărârea Guvernului nr. 34 din 22.01.2020 privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale 
indisponibilizate” și a Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format din Sistemul informatic automatizat „Registrul bunurilor 
infracționale indisponibilizate”. Vezi subcapitolul 3.7 de mai sus.
64. A se vedea subcapitolul 3.2 de mai sus.
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4 FOAIA DE PARCURS ȘI PLANUL DE ACȚIUNI

4.1 Foaia de parcurs
Foaia de parcurs a fost divizată în acțiuni pe termen scurt, mediu și lung. Ultimele 2 categorii de acțiuni se bazează pe 

îndrumările oferite de Hotărârea Guvernului nr. 386/2020.

4.1.1 Pe termen scurt (1-2 ani)

ARBI ar trebui să se concentreze pe 3 priorități imediate în ceea ce privește sistemul de recuperare a bunurilor al RM:

(i) Elaborarea și aprobarea Programului național de recuperare a bunurilor.

(ii) Elaborarea unei hărți a proceselor privind sistemul de recuperare a bunurilor al RM.

(iii) Stabilirea indicatorilor cheie de performanță în vederea evaluării eficacității sistemului de recuperare a bunurilor în RM.

4.1.2 Pe termen mediu (3-5 ani)

Pe termen mediu, ARBI ar trebui să se concentreze pe:

(i) Elaborarea unui program de consolidare a capacităților și cunoștințelor în cadrul instituțiilor de resort implicate în 

 sistemul de recuperare a bunurilor în RM, inclusiv desfășurarea unor activități de sensibilizare a sistemului judiciar, a 

 factorilor de decizie, a legiuitorilor, a societății civile și mass-mediei.

(ii) Revizuirea și clarificarea infracțiunilor de bază care determină competența delegată a ARBI de a efectua investigații 

 financiare paralele, precum și mecanismul de delegare a competențelor către ARBI.

(iii) Actualizarea legislației și reglementărilor corespunzătoare și a procedurilor standard de operare referitoare la sistemul 

 de recuperare a bunurilor al RM.

4.1.3 Pe termen lung (6-10 ani)

Pe termen lung, ARBI ar trebui să întreprindă următoarele măsuri:

(i) Revizuirea periodică a ICP și a hărții proceselor privind sistemul de recuperare a bunurilor al RM, pentru a ține cont de 

 modificările din sistem.

(ii) Asigurarea menținerii responsabilității ARBI privind elaborarea strategiei naționale de recuperare a bunurilor, de 

 exemplu, prin modificarea Legii nr. 48/2017. 

În timp, RM ar trebui să ia în considerare transformarea în strategii a programelor de recuperare a bunurilor și de combatere 

a spălării banilor și a finanțării terorismului, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 pentru că combaterea spălării banilor 

și recuperarea bunurilor sunt procese interdependente. Pe de o parte, spălarea banilor reprezintă o activitate infracțională 

comisă de făptuitori pentru a ascunde originea reală, esența și dreptul de proprietate asupra bunurilor infracționale. Pe de 

altă parte, recuperarea bunurilor reprezintă acțiunea întreprinsă de organele de anchetă și urmărire penală pentru a depista 

bunurile infracționale, a le sechestra și a le restitui proprietarului de drept.

4.2 Planul de acțiuni

1 Cunoașterea procesului de recuperare a bunurilor în RM

1.1 Identificarea lacunelor de cunoștințe ale organelor competente de anchetă și urmărire penală cu privire la 

 implementarea procesului de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

1.2 Identificarea lacunelor de cunoștințe ale instanțelor judecătorești în ceea ce privește implementarea procesului de 

 recuperare a bunurilor infracționale în RM.

1.3 Identificarea lacunelor de cunoștințe ale factorilor de decizie și legislatorilor în ceea ce privește implementarea 

 procesului de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

1.4 Identificarea lacunelor de cunoștințe ale societății civile și mass-mediei în ceea ce privește implementarea procesului 

 de recuperare a bunurilor infracționale în RM.
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1.5 Elaborarea unui program de instruire pentru organele competente de anchetă și urmărire penală cu privire la 

 implementarea procesului de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

1.6 Elaborarea unui program de instruire și sensibilizare a instanțelor de judecată cu privire la implementarea procesului 

 de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

1.7 Elaborarea unui program de sensibilizare a factorilor de decizie și a legislatorilor cu privire la implementarea procesului 

 de recuperare a bunurilor infracționale în RM.

1.8 Elaborarea unui program de sensibilizare a societății civile și mass-mediei cu privire la implementarea procesului de 

 recuperare a bunurilor infracționale în RM.

1.9 Evaluarea eficacității programului de instruire și a activităților de sensibilizare.

2 Crearea unui program național de recuperare a bunurilor infracționale

2.1 Identificarea acțiunilor care urmează să fie incluse în programul național.

2.2 Elaborarea unui proiect al programului național de recuperare a bunurilor infracționale.

2.3 Identificarea instituțiilor competente care să facă parte din grupul de lucru grupul de lucru privind recuperarea 

 bunurilor infracționale pentru elaborarea programului național.

2.4 Crearea grupului de lucru.

2.5 Invitarea instituțiilor competente să participe la grupul de lucru privind recuperarea bunurilor infracționale.

2.6 Elaborarea regulamentului de procedură pentru lucru asupra programului național programului național.

2.7 Aprobarea regulamentului de procedură de către grupul de lucru.

2.8 Organizarea ședințelor grupului de lucru pentru a discuta proiectul programului.

2.9 Finalizarea programului național de recuperare a bunurilor infracționale.

2.10 Prezentarea spre aprobare Parlamentului RM a Programului național de recuperare a bunurilor infracționale.

2.11 Publicarea versiunii aprobate a Programului național de recuperare a bunurilor infracționale.

3 Cartografierea proceselor sistemului de recuperare a bunurilor al RM

3.1 Elaborarea unei note conceptuale și a unei metodologii pentru harta proceselor.

3.2 Schițarea și cartografierea activităților și a autorităților competente care fac parte din sistemul de recuperare a 

 bunurilor al RM.

3.3 Elaborarea unui proiect de hartă a proceselor.

3.4 Realizarea unor interviuri cu autoritățile competente în vederea verificării exactității hărții proceselor.

3.5 Finalizarea hărții proceselor.

4 Delegarea investigațiilor financiare către ARBI

4.1 Evaluarea eficacității mecanismului de delegare a investigațiilor financiare către ARBI.
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4.2 Realizarea unor discuții cu organele competente de anchetă și urmărire penală privind obiectivul de politică al ARBI, 

 precum și modalitatea de delegare eficientă a investigațiilor financiare paralele către ARBI.

4.3 Propunerea unor modificări legislative în vederea îmbunătățirii mecanismului de delegare către ARBI.

5 Infracțiunile principale care determină competența ARBI 

5.1 Stabilirea priorităților infracțiunilor existente care cad sub incidența Legii nr. 48/2017, pe baza AML/CFT NRA.

5.2 Analiza și compararea infracțiunilor prioritare cu lista existentă de infracțiuni în temeiul art. 2 (2) din Legea nr. 48/2017.

5.3 Evaluarea priorităților date în competența ARBI.

5.4 Propunerea unor modificări legislative în vederea revizuirii listei de infracțiuni în privința cărora ARBI poate efectua 

 investigații financiare paralele.

6 Revizuirea și actualizarea legislației naționale și a procedurilor standard de operare conexe

6.1 Analiza modificărilor legislative efectuate de la adoptarea Legii nr. 48/2017.

6.2 Evaluarea impactului modificărilor legislative asupra sistemului de recuperare a bunurilor al RM.

6.3 Propunerea unor modificări legislative în vederea îmbunătățirii sistemului existent de recuperare a bunurilor al RM.

7 Elaborarea Registrului bunurilor infracționale indisponibilizate

7.1 Identificarea necesităților pentru Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate (SIA RBII).

7.2 Achiziționarea și contractarea serviciilor de elaborare a SIA RBII.

7.3 Discutarea și convenirea cu instituțiile competente cu privire la modalitatea de partajare a datelor cu SIA RBII.

8 Lipsa indicatorilor-cheie de performanță

8.1 Identificarea unor indicatori obiectivi și realizabili privind implementarea procesului de recuperare a bunurilor de către 

 sistemul de recuperare a bunurilor.

8.2 Identificarea unor indicatori de performanță obiectivi și realizabili pentru a ajuta factorii de decizie și legiuitorii să 

 eficientizeze sistemul de recuperare a bunurilor.

8.3 Identificarea seturilor de date necesare pentru monitorizarea progresului implementării procesului de recuperare a 

 bunurilor.

8.4 Identificarea seturilor de date necesare pentru monitorizarea progresului acțiunilor întreprinse de factorii de decizie și 

 legiuitori pentru consolidarea sistemului de recuperare a bunurilor.

8.5 Implementarea procesului de monitorizare și stabilirea perioadei de timp pentru monitorizare.

8.6 Evaluarea rezultatelor și elaborarea raportului cu constatări.
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