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Corupția este una dintre cele mai serioase obstacole 

pentru recuperarea economică a Republicii Moldova, 

dar și principala cauză pentru criza politică și 

social-economică profundă din țară care s-a produs 

începând cu 2013. De asemenea, aceasta reprezintă 

principala cauză pentru dezamăgirea cetățenilor 

Republicii Moldova în clasa politică și reformele 

anunțate după 2009, atunci când s-a schimbat 

guvernarea din Moldova. 

Combaterea corupției s-a regăsit printre principalele 

priorități ale tuturor guvernelor Republicii Moldova 

începând cu 2009. Este una şi dintre principalele 

priorități ale Agendei de Asociere UE-Moldova. Până în 

2016, în acest domeniu au avut loc reforme moderate, 

în mare parte legislative. În 2016 Parlamentul 

Republicii Moldova a adoptat mai multe legi 

importante pentru combaterea corupției. Acest lucru 

nu este însă sufi cient pentru a asigura investigarea 

corupției în mod efi cient. Aplicarea adecvată a acestei 

legislații este mult mai importantă, iar evenimentele 

recente sugerează că implementarea încă constituie o 

problemă foarte gravă.

Această notă analizează măsurile luate de autoritățile 

Republicii Moldova pentru a asigura că corupția 

la nivel înalt este investigată în mod adecvat. Se 

recomandă ca Republica Moldova să sporească 

fi nanțarea procuraturii și să-și intensifi ce eforturile 

pentru eradicarea corupției în cadrul procuraturii și 

al sistemului judecătoresc. Procurorii-șefi  trebuie 

desemnați în bază de merit și în mod transparent. 

Legislația de asemenea trebuie modifi cată 

pentru a exclude cazurile minore de corupție din 

competențele Procuraturii Anticorupție, iar aceasta 

trebuie să dispună de personal adecvat; Uniunea 

Europeană este de asemenea invitată să monitorizeze 

îndeaproape lupta împotriva corupției din Moldova 

și să reacționeze în mod corespunzător în caz de 

abateri, prin utilizarea instrumentelor disponibile, atât 

diplomatice cât și fi nanciare.
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Concluzii și recomandări

 y Majorarea fi nanțării procuraturii, în special 

a Procuraturii Anticorupție, și a organului de 

autoadministrare a procurorilor;

 y Intensifi carea eforturilor de eradicare a corupției 

în cadrul procuraturii și a sistemului judecătoresc. Ar 

trebui utilizate atât procedurile penale, cât și cele de 

integritate și disciplinare;

 y Asigurarea că implementarea reformei 

procuraturii urmează spiritul Legii cu privire 

la procuratură, în special în ceea ce privește 

independența procurorilor și limitarea competențelor 

Procuraturii Generale;

 y Organizarea concursurilor transparente 

și asigurarea desemnării pe bază de merit a 

procurorilor-șefi , astfel încât să nu fi e promovat 

niciun candidat cu probleme de integritate;

 y Modifi carea Codului de Procedură Penală 

și excluderea cazurilor minore de corupție din 

competența Procuraturii Anticorupție. Aceste cazuri 

vor fi  atribuite procurorilor obișnuiți sau altor 

autorități;

 y Asigurarea că Procuratura Anticorupție dispune 

de personal adecvat, atât procurori cât și personal 

auxiliar, adică ofi țeri de urmărire penală, ofi țeri de 

investigație și experți;

 y Asigurarea că independența judecătorilor și 

procurorilor este respectată și că dreptul la un proces 

echitabil este garantat tuturor, indiferent de afi lierea 

politică sau convingeri;

 y De asemenea, invităm Uniunea Europeană să 

monitorizeze îndeaproape lupta cu corupția din 

Moldova și să reacționeze în mod corespunzător prin 

intermediul canalelor politice în caz de abateri. În 

asemenea situații, suportul bugetar destinat pentru 

implementarea Reformei Sectorului Justiției ar putea 

fi  revizuit. Lupta împotriva corupției ar putea constitui 

obiectivul principal din următoarea Agendă de 

Asociere UE-Moldova.
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