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Rezumat  

Obiectul de cercetare a studiului  
 

Acest studiu oferă recomandări sub două aspecte în scopuri de  

- asigurare a proporționalității și caracterului descurajant al sancțiunilor pentru 

infracțiunile (și acte conexe) de corupție;  

- evaluare a fezabilității instituirii instanțelor/completelor specializate anticorupție în 

Republica Moldova. 

Recomandările se bazează pe analiza standardelor internaționale și a cadrului legal național 

în domeniul combaterii corupției. Constatările au fost discutate și revizuite în baza schimbului 

de opinii a experților cu reprezentanți ai organelor de stat și celor din societatea civilă.1 

 

Amenzile pot avea un rol important disuasiv. Orice reformă vizând caracterul disuasiv al 

amenzilor va produce impactul doar dacă investigarea, urmărirea penală și judecarea actelor 

de corupție vor fi de asemenea eficiente. Totuși, analiza și recomandările cu privire la aceste 

proceduri de punere în aplicare a legii nu fac parte din obiectul acestui studiu. 

Partea 1: Sancțiuni disuasive 
 

Standardele internaționale promovează în unison o varietate vastă de sancțiuni disuasive 

pentru faptele de corupție. Această abordare include fapte de o gravitate minoră, cum ar fi 

contravenții cu caracter administrativ conexe infracțiunilor de corupție. Din perspectiva 

internațională, amenzile au un rol preventiv dacă sunt determinate în dependență de averea 

făptașului și de mărimea avantajului necuvenit ori a daunei cauzate. În afară de aceasta, 

nivelul maxim al amenzilor trebuie ridicat, în timp ce mecanismele de atenuare a pedepselor 

ar trebui să fie eliminate or limitate în aplicare anume pentru acte de corupție.  

 

Discalificarea din serviciul public în rezultatul unui act de corupție este o consecință pe larg 

acceptată și, chiar una recomandată pe plan internațional. Jurisprudența Curții Europene a 

Drepturilor Omului, cât și alte standarde internaționale, percep discalificarea ca fiind o 

interdicție de a ocupa “orice funcție cu titlu public sau un post din sfera publică”. Reieșind din 

 
1 Autorii aduc mulțumiri următorilor experți pentru oferirea viziunilor lor: Elena Bedros (Șefa Direcției legislaţie 

şi expertiză anticorupţie, CNA); Elena Cobzac (Judecător la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova); 

Radu Cotici (expert internațional anticorupție, ex-Șef de Direcție CNA); Daniel Goinic (Jurist, Centru de resurse 

juridice din Moldova – CRJM); Lilia Ioniță (Expert, Membra Centrului de Analiză și prevenire a Corupției – CAPC); 

Iurie Perevoznic (Procuror General Adjunct); Radu Scripnic și Cristian Postovanu (Specialiști în Direcție Legislație, 

Ministerul Justiției); Cristina Țărnă (expert internațional anticorupție, ex-Director Adjunct CNA). 
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prevederile curente a Codurilor Penal și Contravențional al Republicii Moldova, sancțiunea 

discalificării trebuie să fie armonizată cu acest principiu. Mai mult ca atât, discalificarea 

trebuie să fie egal aplicabilă oricărei infracțiuni de corupție precum și contravenției.  

Partea 2: Instanță/complet de judecată anticorupție  
 

Organele de monitorizare, precum GRECO sau Mecanismul pentru Evaluarea Implementării 

UNCAC au evaluat progresul de punere în aplicare a legii din partea instanțelor anticorupție. 

Comisia de la Veneția a susținut în mod explicit constituirea unui sistem de instanțe 

anticorupție în Ucraina, inclusiv cu implicarea experților străini în selectarea judecătorilor.  

 

Din perspectiva comparativă pot fi deduse trei principale argumente pentru constituirea unor 

unități judiciare specializate în examinarea cazurilor de corupție: (i) eficiență, (ii) expertiză și 

(iii) integritatea. Un exemplu din spațiul Uniunii Europene (Slovacia) și un alt exemplu regional 

(Ucraina) ilustrează aceste motive, unde instanțele anticorupție au adus schimbări la 

judecarea faptelor de corupție cu o eficiență și o expertiză necesară. Deoarece instanțele din 

ambele țări funcționează într-un mediu cu înaltă percepție despre o corupție durabilă, 

integritatea rămâne un factor cheie. Astfel pentru aceste sisteme de instanțe separate a fost 

esențial să selecteze cu precauție judecătorii, luându-se în vedere perspectiva corespunderii 

acestora criteriului integrității și pentru a-i exclude din contextul prezent în sistemul judiciar 

de drept comun, unde “corupția este o afacere acceptabilă”.  

 

Sunt indicii solizi că deficiențele de integritate din cadrul sistemului judiciar din Moldova 

reprezintă factorul determinant care pledează pentru crearea unei instanțe anticorupție 

separată, în afară unor preocupări privind eficiența sau expertiza acestora. Cea mai eficientă 

modalitate de a proteja o instanță judiciară de un mediu foarte corup ar fi constituirea unei 

instanțe separate anticorupție. Totuși, anumite riscuri și provocări trebuie luate în 

considerație la implementarea acestei inițiative. 
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Partea 1: Sancțiuni disuasive 

1. Principii generale 

1.1 Standarde internaționale  
 

Nu există vreun standard internațional universal care ar impune instituirea sancțiunilor 

penale efective și proporționale (termenul “disuasiv” fiind de fapt asociat cu noțiunea de 

“efectiv”).2 Mecanismul pentru Evaluarea Implementării UNCAC a evidențiat că  

“recomandările sale [privind sancțiunile] evident nu sunt standardizate și nici 

nu sunt mereu aliniate una alteia, ținând cont de necesitățile diferite ale 

fiecărui Stat-Membru și a diverselor condiții care predomină acolo.”3  

Cu toate acestea, un șir de izvoare de drept și bune practici internaționale indică asupra 

necesității instituirii unor sancțiuni pentru fapte de corupție care să fie în special de o natură 

descurajantă.  

1.1.1 Consiliul Europei  

Articolul 19 “Sancțiuni și măsuri” al Convenției Penale privind Corupția, a Consiliului Europei4 

specifică: 

“Ținând cont de gravitatea infracțiunilor stabilite în virtutea prezentei Convenții 

fiecare Stat-Membru, cu referire la infracțiunile enunțate la articole de la 2 la 

14, va prevedea sancțiuni și măsuri eficiente, proporționale și disuasive, 

incluzând, în cazurile când faptele au fost comise de persoane fizice, sancțiuni 

privative de libertate care vor permite extrădarea.”5 

1.1.2 Uniunea Europeană  

Convenția privind lupta împotriva corupției prevede în “Articolul 5 Pedepse” în alin. 1:  

 
2 Pentru formulare identică a Convenției OECD: Mark Pieth, Lucinda A. Low, Peter J. Cullen, Convenția OECD 

privind mita: un comentariu, 652 pagini, 2007, pagina 229. 

3 UNODC, Starea de implementare a Convenției ONU împotriva corupției (2017), pagina 105, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf (accente plasate 

de autorii prezentului studiu).  

4 ETS 173, din 27 ianuarie 1999, https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/criminal-law-

convention-on-corruption.  

5 Raportul explicativ pentru Convenția Consiliului Europei ETS 173 nu oferă nicio îndrumare pentru acest 

subiect http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/173.htm (accente plasate de autorii prezentului 

studiu). 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf
https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/criminal-law-convention-on-corruption
https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/criminal-law-convention-on-corruption
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/173.htm
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“Fiecare Stat-Membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele 

menționate la articolele 2 și 3 [corupție activă și pasivă], precum și actele de 

complicitate și instigare, vor face obiectul unor sancțiuni penale efective, 

proporționale și cu efect de descurajare inclusiv, cel puțin în cazurile grave, 

pedepse privative de libertate care vor permite extrădarea.”6 

Cartea verde “privind aproximarea, recunoașterea și aplicarea reciprocă a sancțiunilor penale 

în cadrul Uniunii Europene” oferă unele instrucțiuni generale privind sancțiunile privative de 

libertate, amenzile și descalificările.7  

 

În rapoartele sale de monitorizare, UE critică în mod continuu sancțiunile pentru fapte de 

corupție, dacă acestea sunt prea reduse: “Sancțiunile suficient de disuasive pentru 

incompatibilitate și conflict de interese sunt un element important în prevenirea corupției”;8 

“sentințele aplicate de instanțe în cazurile de corupție nu au un efect disuasiv și nu-și 

îndeplinesc funcția lor de prevenire”;9 “instanțele nu demonstrează îndeajuns dacă înțeleg 

propriul său rol esențial în eforturile de a combate corupția”.10 

1.1.3 UNCAC 

Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC)11 nu recomandă nicio pedeapsă 

minimă sau maximă pentru fapte de corupție. Articolul 12 par. 1 prevede că “fiecare Stat-

Membru urmează să adopte măsuri, conform […] legislației naționale […], pentru instituirea 

unor sancțiuni cu caracter civil, administrativ sau penal eficiente, proporționale și disuasive” 

 
6 Convenție elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor 

membre ale Uniunii Europene, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:41997A0625(01).  

7 Cartea verde privind aproximarea, recunoașterea și aplicarea reciprocă a sancțiunilor penale în cadrul 

Uniunea Europeană, COM(2004)334 final, la nr. 2.1.5 pagina 17, 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/EN/1-2004-334-EN-F1-1.Pdf. 

8 Raport din partea Comisiei Europene către Parlamentul și Consiliul European privind progresul în România 

sub egida mecanismului de cooperare și verificare, Brussels, COM(2019) 499 final, 22 octombrie 2019, pagina 

13, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_en.pdf (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

9 Raportul din partea Comisiei Europene către Parlamentul și Consiliul European privind progresul României în 

măsurile de însoțire drept urmare a aderării, COM (2007) 378 final, 27 iunie 2007, pagina 16, 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_re-ports_en.htm (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

10 Raport din partea Comisiei Europene către Parlamentul și Consiliul European privind progresul României în 

măsurile de însoțire drept urmare a aderării, COM (2007) 378 final, 27 iunie 2007, pagina 16, 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_re-ports_en.htm (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

11 Din 2003, https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/ (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:41997A0625(01)
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/EN/1-2004-334-EN-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_re-ports_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_re-ports_en.htm
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
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pentru încălcarea standardelor de prevenire a corupției și infracțiunilor implicând sectorul 

privat. Articolul 30 par. 1 prevede că “fiecare Stat Membru face ca săvârșirea unei infracțiuni 

de [corupție] […] pasibilă de sancțiuni care țin seama de gravitatea acestei infracțiuni”. De 

notat că Mecanismul pentru Evaluarea Implementării UNCAC implicit a susținut instituirea 

unor “pedepse mai severe pentru corupere pasivă”:  

“Aplicarea unor pedepse mai severe pentru actul de primire a mitei comparativ 

cu actul de dare a mitei este, în principiu, mai oportună pentru a descuraja 

estorcarea mitei din partea funcționarilor publici și pentru a încuraja raportarea 

unor asemenea incidente.”12 

1.1.4 OECD 

Articolul 3 par. 1 din Convenția OECD împotriva mitei13 prevede că mituirea funcționarilor 

străini “se va pedepsi cu sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive comparabile cu 

pedepse pentru coruperea funcționarilor naționali”. Aliniatul 4 stipulează că fiecare Parte la 

Convenție trebuie să analizeze posibilitatea impunerii unor sancțiuni civile sau administrative 

adiționale pe lângă pedepse penale. Mai mult ca atât, în “Corupție: glosarul standardelor 

penale internaționale”, OECD menționează:  

“Legislația majorității țărilor din regiune prevede pedepse maxime foarte grave 

pentru fapte de corupție. În practică, sentințele impuse de instanțe sunt cu 

mult mai mici. Amenzile sunt mai des întâlnite decât sentințele cu închisoarea. 

Astfel, pentru a evalua dacă sancțiunile sunt efective în aceste țări, este 

important de analizat statisticele privind sancțiunile real impuse și nu doar 

pedepse maxime prevăzute prin lege.”14 

1.1.5 OSCE 

Manualul OSCE privind combaterea corupției vine cu următoarele recomandări privind 

sancțiuni: 

“Nivelul sentinței trebuie să țină cont de gravitatea infracțiunii și trebuie să fie 

‘efectivă, proporțională și disuasivă’; sancțiunile trebuie să fie aplicabile 

persoanelor fizice și celor juridice, iar spectrul opțiunilor de pedeapsă trebuie 

 
12 UNODC, Starea de implementare a Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției (2017), pagina 105, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

13 Convenția OECD de combatere a mituirii funcționarilor publici străin în tranzacțiile de afaceri internaționale, 

1997, http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm (accente plasate de autorii prezentului 

studiu). 

14 Din 2007, pagina 40, http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf
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să includă sentința cu închisoarea, sancțiuni pecuniare și non-monetare, 

confiscarea, suspendarea, eliberarea sau destituirea din funcția publică și 

discalificarea, precum și alte măsuri disciplinare”.15 

1.1.6 GRECO 

Rezumând constatările sale din Runda III de evaluare a incriminărilor, GRECO a notat:  

“Unele State Membre la GRECO dispun de sisteme juridice care favorizează 

sisteme de pedepse ierarhice detaliate ce limitează marja de discreție lăsată 

instanței, pe când tradițiile altora dictează doar pedepse maxime globale destul 

de severe dar pedeapsa finală, de la una redusă la una înaltă, rămânând la 

discreția judecătorului. În rândul Statelor GRECO sunt întâlnite mai multe 

exemple referitoare la cea prima situație decât cea de a doua; cele mai 

elocvente exemple fiind jurisdicțiile de drept comun din Regatul Unit și 

Irlanda”. 16  

1.1.7 Comisia de la Veneția  

La verificarea “Criteriilor Ordinii de Drept”, Comisia de la Veneția se expune în titlul cu privire 

la “conformitatea efectivă cu măsurile preventive, represive și implementarea acestora”: 

“Sunt oare prevăzute sancțiuni administrative și penale efective, proporționale 

și disuasive pentru acțiunile ce țin de corupție și pentru neconformarea cu 

mecanismele de prevenire?”17 

1.2 Moldova 

1.2.1 Prevenirea drept un principiu  

Codul Penal (CP) sau Codul Contravențional (CC) al Republicii Moldova nu stipulează explicit 

că sancțiunile trebuie să fie “disuasive”. Totuși, în general, articolul 2 alin. 2 CP prevede: 

“Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni”. O 

prevedere similară se conține și în articolul 2 CC: “Scopul legii contravenționale constă […] în 

prevenirea săvârșirii de noi contravenții”.  

 
15 OSCE, Manualul privind combaterea corupției (2016), pagina 196, https://www.osce.org/secretariat/232761 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

16 GRECO, Incriminări – revizuirea tematică a rundei trei de evaluare GRECO (nedatată, pdf din 2012), pagina 

52, 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf

86 (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

17 Comisia de la Veneția, Lista de verificare a statului de drept, CDL-AD(2016)007, pagina 29, 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.osce.org/secretariat/232761
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf86
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf86
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e
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1.2.2 Relevanța amenzilor și discalificării  

Articolul 75 aliniatul 2 CP prevede:  

“În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvârșită, 

pedeapsa cu închisoare sare un caracter excepțional și se aplică atunci când 

gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac necesară aplicarea 

pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge 

scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru 

săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai 

blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului 

pedepsei. Caracterul excepțional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a 

fi argumentat de către instanța de judecată”. 

Conform studiilor realizate de CNA în baza statisticii judiciare, instanțele de judecată aplică 

pedepse “reale” cu închisoare nu mai mult de 16% din toate cazurile, iar în 71% se aplică 

amenzi. Această situație focusează atenția pe amenzi și pe natura lor disuasivă pentru a aduce 

practicile în Moldova la nivel cu standardele internaționale. Același raționament este aplicabil 

și discalificării din funcție publică, o altă sancțiune alternativă pedepsei cu închisoare. 

 

Astfel, prezentul studiu își propune drept scop să examineze caracterul disuasiv al amenzilor 

și descalificării din funcție publică. Atât standardele și bunele practici internaționale, cât și 

legislația Republicii Moldova conțin detalii suplimentare în acest sens, ilustrate în paragrafele 

de mai jos.  

 

Tabelul de mai jos relevă toate infracțiunile pedepsite cu închisoare, în cazul cărora amenzile 

sunt în general posibile drept o alternativă (infracțiuni cu sancțiune minimă = “0” nu sunt 

pedepsite prin închisoare și amenda rămâne sancțiunea principală). În șase cazuri, amenzile 

se aplică ca o pedeapsă cumulativă cu închisoarea (marcate în sur).  

 

Infracțiunea Forma Articolul 
Închisoare (ani) 

Min Max. 

Corupere pasivă Atenuată 324 § 4 0 0 

Luarea de mită Atenuată 333 § 4 0 0 

Primirea unei remunerații ilicite  Simplă 256 § 1 0 0 

Depășirea atribuțiilor Agravată 1 328 § 11 0 0.5 

Primirea unei remunerații ilicite  Agravată 1 256 § 2 0 2 

Depășirea atribuțiilor Simplă 328 § 1 0 3 

Luarea de mită Simplă 333 § 1 0 3 

Darea de mită Simplă 334 § 1 0 3 

Abuzul de serviciu Simplă 335 § 1 0 3 

Trafic de influență Agravată 1 326 § 11 0 3 
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Conflict de interese Simplă 3261 § 1 0 3 

Darea de mită Agravată 1 334 § 2 0 5 

Corupere activă Simplă 325 § 1 0 6 

Corupere activă Agravată 1 325 § 2 3 6 

Trafic de influență Simplă 326 § 1 0 6 

Abuzul de putere Simplă 327 § 1 0 6 

Depășirea atribuțiilor Agravată 2 328 § 2 2 6 

Abuzul de serviciu Agravată 1 335 § 2 2 6 

Conflict de interese Agravată 1 3261 § 2 2 6 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Simplă 191 § 2 d) 2 6 

Corupere pasivă Simplă 324 § 1 3 7 

Trafic de influență Agravată 2 326 § 2 2 7 

Abuzul de putere Agravată 1 327 § 2 2 7 

Luarea de mită Agravată 1 333 § 2 2 7 

Darea de mită Agravată 2 334 § 3 3 7 

Abuzul de serviciu Agravată 2 335 § 3 3 7 

Îmbogățirea ilicită Simplă 3302 § 1 3 7 

Trafic de influență Agravată 3 326 § 3 3 8 

Abuzul de putere Agravată 2 327 § 3 3 8 

Corupere pasivă Agravată 1 324 § 2 5 10 

Depășirea atribuțiilor Agravată 3 328 § 3 6 10 

Luarea de mită Agravată 2 333 § 3 3 10 

Corupere activă Agravată 2 325 § 3 6 12 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 1 191 § 4 7 12 

Corupere pasivă Agravată 2 324 § 3 7 15 

Îmbogățirea ilicită Agravată 1 3302 § 2 7 15 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 2 191 § 5 8 15 

 

Adițional, instanțele de judecată mai pot aplica amenzile drept o alternativă utilizând 

măsurile de atenuare, de exemplu în cazul încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției 

(articolul 80 CP) sau procedura simplificată (articolul 364/1 alin. 8 CPP), pentru toate fapte de 

corupție, cu excepția următoarelor trei forme agravate clasificate ca fiind “deosebit de grave” 

(marcate în sur): 

 

Infracțiunea Forma Articolul  Categoria 

Primirea unei remunerații ilicite  Simplă 256 § 1 

ușoare 

Corupere pasivă Atenuată 324 § 4 

Luarea de mită Atenuată 333 § 4 

Depășirea atribuțiilor Agravată 1 328 § 11 

Primirea unei remunerații ilicite  Agravată 1 256 § 2 

Trafic de influență Agravată 1 326 § 11 mai puţin 
grave Conflict de interese Simplă 3261 § 1 
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Depășirea atribuțiilor Simplă 328 § 1 

Luarea de mită Simplă 333 § 1 

Darea de mită Simplă 334 § 1 

Abuzul de serviciu Simplă 335 § 1 

Darea de mită Agravată 1 334 § 2 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Simplă 191 § 2d) 

grave 

Corupere activă Simplă 325 § 1 

Corupere activă Agravată 1 325 § 2 

Trafic de influență Simplă 326 § 1 

Conflict de interese Agravată 1 3261 § 2 

Abuzul de putere Simplă 327 § 1 

Depășirea atribuțiilor Agravată 2 328 § 2 

Abuzul de serviciu Agravată 1 335 § 2 

Corupere pasivă Simplă 324 § 1 

Trafic de influență Agravată 2 326 § 2 

Abuzul de putere Agravată 1 327 § 2 

Îmbogățirea ilicită Simplă 3302 § 1 

Luarea de mită Agravată 1 333 § 2 

Darea de mită Agravată 2 334 § 3 

Abuzul de serviciu Agravată 2 335 § 3 

Trafic de influență Agravată 3 326 § 3 

Abuzul de putere Agravată 2 327 § 3 

Corupere pasivă Agravată 1 324 § 2 

Depășirea atribuțiilor Agravată 3 328 § 3 

Luarea de mită Agravată 2 333 § 3 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 1 191 § 4 

Corupere activă Agravată 2 325 § 3 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 2 191 § 5 
deosebit de grave  Corupere pasivă Agravată 2 324 § 3 

Îmbogățirea ilicită Agravată 1 3302 § 2 

1.2.3 Pedeapsa închisoare nu este in vizorul prezentului studiu  

Având în vedere o relevanță scăzută din punct de vedere statistic, pedeapsa cu închisoarea 

nu face obiectul prezentului studiu. Pe lângă aplicarea relativ rară a acestei pedepse în 

practică, următoarele tabele confirmă că o reformă legislativă în partea agravării pedepselor 

cu închisoarea pentru fapte de corupție, aparent, nu este necesară.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Abuz de putere, Simplă

Abuz de putere, Agravată 1

Abuz de putere, Agravată 2

Abuz de serviciu, Simplă

Abuz de serviciu, Agravată 1

Abuz de serviciu, Agravată 2

Corupere activă, Simplă

Corupere activă, Agravată 1

Corupere activă, Agravată 2

Delapidare prin folosirea funcției publice, Simplă

Delapidare prin folosirea funcției publice, Agravată 1

Delapidare prin folosirea funcției publice, Agravată 2

Dare de mită, Simplă

Dare de mită, Agravată 1

Dare de mită, Agravată 2

Luare de mită, Atenuată

Luare de mită, Simplă

Luare de mită, Agravată 1

Luare de mită, Agravată 2

Conflict de interese, Simplă

Conflict de interese, Agravată 1

Corupere pasivă, Atenuată

Corupere pasivă, Simplă

Corupere pasivă, Agravată 1

Corupere pasivă, Agravată 2

Primirea unei remunerații ilicite, Simplă

Primirea unei remunerații ilicite, Agravată 1

Trafic de influență, Agravată 1

Trafic de influență, Simplă

Trafic de influență, Agravată 2

Trafic de influență, Agravată 3

Depășirea atribuțiilor, Agravată 1

Depășirea atribuțiilor,Simplă

Depășirea atribuțiilor, Agravată 2

Depășirea atribuțiilor, Agravată 3

Îmbogățirea ilicită, Simplă

Îmbogățirea ilicită, Agravată 1
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Drept rezultat, frecvența legislativă a diverșilor termeni maximi ai pedepsei cu închisoare 

pentru fapte de corupție este după cum urmează:  

 
 

O comparație cu alte tipuri de infracțiuni oferă următoarea imagine: 

 

 
 

Per general, nivelul pedepselor cu închisoare pare a fi suficient de descurajant. Legea nr. 165 

din 10/09/2020 a recalificat un șir de fapte de corupție din infracțiuni mai puțin grave în 

infracțiuni grave.18 Totuși, pentru toate aceste infracțiuni, mai există încă opțiunea de a 

 
18 Ministerul Justiției al Republicii Moldova, Proiectul de Lege privind ajustarea sancțiunilor penale pentru 

infracțiunile de corupție – votat în două lecturi de Parlamentul Republicii Moldova (9 octombrie 2020), 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5017.  
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Infracțiuni împotriva drepturilor civile și politice (Cap. V, 
articole 176-185/1)

Infracțiuni împotriva proprietății (Cap. VI, articole 186-
192)

Infracțiuni economice (Cap. X, articole 236-243)

Infracțiuni de corupție (Cap. XV, articole 191 (2) d), 324-
335)

Mediana max. a pedepsei cu închisoare Mediana min. a pedepsei cu închisoare

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5017
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reduce pedepsele prin schemele de atenuare și individualizarea sentinței (a se vedea mai 

multe privind acest aspect în Secțiunea 2.2.1 g).19  

1.2.4 Sancțiuni - doar vârful icebergului  

Sistemul justiției din Moldova încă mai înregistrează un șir de deficiențe cu privire la 

determinarea răspunderii pentru comiterea faptelor de corupție, cum ar fi de exemplu:  

- Obstacole și caracterul ineficient al urmăririi penale și investigației; 

- Termeni de prescripție foarte scurte pentru contravenții; 

- O sarcină a probei excesivă impusă prin practica judiciară, făcând dificilă dovada 

cazurilor de corupție, chiar și în cazuri destul de evidente; 

- Soluții judecătorești discutabile (mai degrabă ”neexplicabile”) de recalificare a 

infracțiunilor de corupție în contravenții, astfel dând dovadă de impunitate din cauza 

depășirii termenelor de prescripție, care sunt mai scurte în sfera legislației 

contravenționale. 

Astfel, caracterul disuasiv al sancțiunilor, într-un final, reprezintă nu doar un aspect vizând 

gravitatea sau tipul sancțiunilor. În acest sens, natura disuasivă a amenzilor este un “lux” de 

care se bucură doar câteva cazuri, cele care realmente își găsesc finalitate în instanța de 

judecată. Oricum, este un “lux” necesar și în combinație cu alte reforme ale sectorului de 

justiție, aceste sancțiuni ar putea să-și valorifice întregul său potențial disuasiv doar în viitor. 

2. Amenzile 

2.1 Standardele și bunele practici internaționale  

2.1.1 Amendă ≠ amendă  

Este important de a distinge amenzile penale pentru astfel de infracțiuni cum ar fi mituirea, 

de amenzile pentru fapte administrative cum ar fi declararea tardivă a averii:  

 

 
19 Chiar și în opinia Ministerului Justiției, exprimate la etapa de elaborare a proiectului, aceste amendamente nu 

vor fi suficiente pentru a califica infracțiunile de corupție drept “îndeosebi de grave” prin scutirea lor de regimul 

comun al individualizării și suspendării pedepsei cu închisoare (citat): “Scopul final urmărit de prezentul proiect 

de lege, constă în încadrarea juridică a infracțiunilor vizate din categoria infracțiunilor mai puțin grave în 

categoria infracțiunilor grave, însă propunerile de majorare a sancțiunilor pentru infracțiunile de la art. 328 alin. 

(l) şi (2) şi 329 alin. (l) şi (2) nu realizează acest scop, prin urmare le considerăm a fi inoportune pentru proiectul 

dat.” – Sinteza obiecțiilor şi propunerilor la proiectul Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii 

Moldova nr. 985/2002 (ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție), 

http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=c8803d64-2059-49b5-8474-353dcd7b094d. 

http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=c8803d64-2059-49b5-8474-353dcd7b094d
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Aspect Amenzi penale  Amenzi administrative 

Fapte 

Corupere activă/pasivă, 
luare/dare de mită, delapidare, 

trafic de influență, abuz de 
serviciu  

Încălcarea regulilor administrative 
de integritate, cum ar fi 
nedeclararea averii, sau 

nerespectarea procedurilor ce țin 
de declararea conflictului de 

interese  

Care este efectul 
disuasiv primar? 

Fără o pedeapsa cu închisoare 
amenzile rămân doar un 

descurajant auxiliar 

Da, sunt descurajante pe lângă 
discalificare  

Confiscarea 
bunurilor? 

De obicei se aplică  De obicei nu se aplică  

 

În conformitate cu primele două rânduri din tabelul de mai sus, convențiile internaționale se 

axează pe infracțiuni penale și astfel pe pedeapsa cu închisoarea. De exemplu, art. 30 par. 5 

UNCAC prevede:20 

“Fiecare Stat Membru ia în considerare gravitatea infracțiunilor prevăzute, 

atunci când examinează eventualitatea unei eliberări anticipate sau 

condiționate a persoanelor recunoscute ca vinovate pentru aceste infracțiuni”.  

Această prevedere percepe pedeapsa cu închisoarea ca fiind o reacție standard. Același lucru 

este veridic pentru țările din Europa de Vest și America de Nord, unde fapte de corupție sunt 

deseori calificate ca astfel de infracțiuni precum ”corupere pasivă” și în cazul cărora pedeapsa 

cu închisoare rămâne principalul factor descurajant, iar măsura ”confiscării bunurilor” reduce 

oarecum raționamentele cu caracter financiar a amenzilor. În același timp, contravenții ce țin 

de acte de corupție sunt destul de rare în țările din Europa de Vest și America de Nord.  

 

Astfel, multe raționamente care se aplică pentru determinarea pedepsei cu închisoarea 

pentru corupție se aplică și amenzilor, în special, acolo unde acestea sunt principalul factor 

descurajant. De exemplu, criterii precum ”funcția înaltă a unui oficial”, ”proporții excesiv de 

mari a mitei”, ”gravitatea daunelor provocate”, etc. -  sunt factori care pot spori atât perioada 

pedepsei cu închisoarea, cât și mărimea amenzii. Din aceste considerente, principiile descrise 

mai jos nu se limitează doar la amenzi, dar de asemenea clarifică separarea unor reguli 

aplicabile amenzilor de regimul general al sancțiunilor, conform standardelor și a bunelor 

practici internaționale.  

 
20 www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.  

http://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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2.1.2 Veniturile infractorului  

Amenzile trebuie să reflecte situația economică la moment. Dintr-o perspectivă mai vastă, 

Comentariul OECD notează următoarele:21  

“Pentru țările mai subdezvoltate, se ține cont de situația economică din țara 

vizată, inclusiv venitul mediu al populației în câmpul muncii, astfel încât 

amenzile din aceste țări să fie stabilite în mod justificat la un nivel semnificativ 

mai redus decât în statele mai dezvoltate”.  

Acest fapt se referă nu doar la situația economică generală din țară dar și la averea făptașului. 

În acest scop, GRECO a menționat următoarele:  

“nivelele amenzilor nu sunt proporționale și disuasive în comparație cu averea 

celor care dau și primesc mită (cea mai mare sumă fiind 11 400 € pentru 

infracțiunea de corupere pasivă conform articolului 225 CP, 3800 € pentru 

coruperea intermediarilor / trafic de influență conform articolului 226 CP, și 

7600 € pentru infracțiunile de corupere activă conform articolului 227 CC). […] 

După cum autoritățile lituaniene au menționat, există proiecte pentru 

revizuirea nivelului și categoriilor de sancțiuni pentru a face legislația 

anticorupție mai robustă și sancțiunile mai disuasive. Aceste eforturi merită să 

fie susținute”.22  

Drept comparație, GRECO a menționat și practica din Germania, unde amenzile sunt  

“determinate în conformitate cu sistemul ratelor zilnice din secțiunea 40 CP 

[Codul Penal]: spectrul fiind între ratele zilnice de 5 și 360 și suma pentru fiecare 

rată, care urmează să fie determinată de judecător în conformitate cu situația 

personală a făptașului, fiind între 1 și 30,000 € […]; astfel suma amenzii poate 

varia între 5 € și 10,800,000 €.”23 

Sistemul ratelor zilnice face parte dintr-o tendință internațională:  

“Prima țară care a introdus amenzi calculate per zi a fost Finlanda în 1921. 

Celelalte țări scandinave au urmat această practică (de ex., Suedia în 1931 și 

Danemarca în 1939). Totuși, doar numai cu câteva decenii mai târziu, acest tip 

de amenzi a fost adoptat și de alte țări europene: Germania și Austria în 1975; 

Ungaria în 1978; Franța și Portugalia în 1983; Spania în 1995; Polonia în 1997; 

 
21 Mark Pieth, Lucinda A. Low, Peter J. Cullen, Convenția OECD privind mita: un comentariu, 2007, pagina 235 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

22 Greco Raport de evaluare III (2008) 10E, § 78, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

23 Greco Raport de evaluare III (2009) 3E § 30, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
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și în cele din urmă, Elveția în 2007. […] [S]unt purtate discuții și în Regatul Unit 

pentru reintroducerea amenzii zilnice […]. Amenzile zilnice sunt utilizate și în 

Statele Unite, dar nu în toate state federale […].”24 

Un argument robust pentru amenzile calculate prin rate zilnice:  

“Acest sistem de pedepse previne situația în care persoanele înstărite 

‘cumpără’ dreptul de a comite infracțiuni, deoarece costurile relative impuse 

acestora sunt aceleași ca și cele impuse infractorilor cu venituri reduse. De 

exemplu, în 1999, o amendă de 116,000 € i-a fost impusă unui șofer care a 

depășit limita de viteză permisă în Finlanda. În mod similar, în 2001, sistemul 

finlandez de justiție penală a impus o amendă de circa 35,300 € unui șofer care 

a trecut la roșu la semafor. Deși la prima vedere, aceste sancțiuni par a fi 

excesive, în practică, unitatea zilnică (proporția din venit) a amenzii și numărul 

de zile impuse sunt aceleași ca și în cazul infractorilor cu un venit mai mic. 

Totuși, venitul anual al acestor doi șoferi a fost evaluat în milioane; astfel 

amenda nominală a fost înaltă”. 25 

Adițional, amenzile calculate prin rate zilnice pot fi avantajoase pentru buget:  

“În literatura din domeniul dreptului și economiei, o amendă reprezintă o 

formă importantă de sancțiune și deseori este tratată ca fiind superioară 

pedepsei cu închisoarea. Drept motive se implică costul redus de executare a 

amenzilor și faptul că infractorul transferă mijloacele bănești înapoi către 

societate. Pe de altă parte, pedeapsa cu închisoare implică costuri mari atât 

pentru infractor, cât și pentru stat […].”26 

Pe lângă aceasta, amenzile calculate prin rate zilnice oferă o modalitate mai transparentă de 

determinare a amenzii, deoarece se observă o distincție clară între culpabilitate (≈numărul de 

rate) și avere (≈mărimea unei rate). De asemenea se înregistrează o transparență mai mare 

pentru o comparație între două sau mai multe amenzi; de exemplu dacă două cazuri similare 

au determinat un număr diferit de rate zilnice devine evidentă o inconsistență în practică. În 

cazul unor amenzi fixe, unde averea infractorului fiind doar un factor dintr-un set de alte 

 
24 Kantorowicz-Reznichenko, Amenzi per zi : să plătească mai mult bogații?, Review of Law & Economics, 2015, 

pagina 485 https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

25 Kantorowicz-Reznichenko, Amenzi per zi : să plătească mai mult bogații?, Review of Law & Economics, 2015, 

pagina 482, https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

26 Kantorowicz-Reznichenko, Amenzi per zi : să plătească mai mult bogații?, Review of Law & Economics, 2015, 

pagina 482, https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More
https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More
https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More
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multe, este dificil, chiar uneori și imposibil, să compari două soluții judiciare. Procedura 

amenzilor calculate prin rate zilnice include doi pași simpli:  

“Instanța decide în primul rând asupra gravității infracțiunii și în baza acestei 

calificări, stabilește numărul de amenzi-per-zi care este aplicabil infractorului. 

În al doilea rând, instanța stabilește unitatea zilnică reieșind din venitul 

infractorului și înmulțește această sumă cu numărul de zile definit anterior […]. 

Trebuie de notat faptul că anumite cheltuieli de bază și suportul financiar 

pentru cei dependenți sunt de obicei deduse din unitatea zilnică impusă. În 

consecință, doi infractori care au comis aceeași infracțiune vor fi sancționați cu 

relativ aceeași pedeapsă, totuși cu o sumă nominală diferită a amenzii. Astfel, 

povara relativă impusă prin sentință este aceeași pentru toți infractorii care 

comit crime similare, afectând averea lor în egală măsură.”27 

Spectrul unităților zilnice (în €) și a bazei de calcul (proporția averii) este după cum urmează:28 

Țară Anul 
Numărul Max. de 

zile 
Numărul Min. 

de zile 
Limita 
zilnică  

Rezultatul  
Proporția 

amenzilor la 
închisoare 

Scopul beneficiului 

Finlanda 1921 120 1 - Închisoare 3:1 Venit 

Suedia 1931 150 30 3.50-117 Închisoare - Patrimoniu și Venit 

Demarca 1939 60 1 0.27- Închisoare 1:1 Venit și Patrimoniu 

Germania 1975 360 5 1-30,000 Închisoare 1:1 Venit și bunuri 

Austria 1975 360 
 

4-5,000 Închisoare 2:1 
Capacitatea 
economică 

Ungaria 1978 540 30 0.30-69 Închisoare 1:1 
Venit și situația 
financiară 

France 1983 360 1 - 1,000 Închisoare 1:1 Venit 

Portugali
a 

1983 360 10 1-490 Închisoare 1:2/3 
Condiții economice și 
financiare 

Liechtens
tein 

1988 360 2 9.35-935 Închisoare 2:1 
Capacitatea 
economică 

Spania 1995 730 10 2-400 Închisoare 2:1 
Situația financiară 
inclusiv bunuri 

Polonia 1997 540 10 2.38-477 Închisoare 2:1 Venit și bunuri 

Croația 1998 360 30 2.6-1,309 Închisoare 1:1 Venit și bunuri 

Elveția 2007 360 1 2,410 Închisoare 1:1 Venit și capital 

 

 
27 Kantorowicz-Reznichenko, Amenzi per zi : să plătească mai mult bogații?, Review of Law & Economics, 2015, 

pagina 484, https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

28 Kantorowicz-Reznichenko, Amenzi per zi : să plătească mai mult bogații?, Review of Law & Economics, 2015, 

pagina 486, https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More. 

https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More
https://www.researchgate.net/publication/279276936_Day-Fines_Should_the_Rich_Pay_More
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2.1.3 Mărimea mitei  

Mărimea mitei este de obicei o circumstanță agravantă în determinarea pedepsei. Astfel, 

Ghidul Tehnic UNCAC chiar vine cu solicitare de a determina pedepse nu doar pe mărimea 

mitei: 

“Deși nu stipulează nicio formă specifică de sancțiune, Convenția pune accentul 

pe faptul că trebuie să existe măsuri corespunzătoare pentru a asigura ca 

pedeapsa să reflecte gravitatea infracțiunii, fie prin amenzi sau închisoare sau 

alte pedepse. Gravitatea infracțiunii nu poate fi determinată doar în baza 

valorii […] și avantajului necuvenit, ci și prin luarea în considerație a altor factori 

[…].”29  

În mod similar, Mecanismul pentru Evaluarea Implementării UNCAC a raportat următoarele  

“Succese și bune practici  

O abordare inovativă utilizată de câteva state implică aplicarea unei sancțiuni 

pentru mită și corupere comercială cu o amendă calculată în baza întregii valori 

a gratificării oferite sau primite sau a veniturilor ilegale obținute din 

infracțiune sau a beneficiului intenționat din săvârșirea infracțiunii. În mod 

similar, legea unui altui stat prevede că orice persoană care comite o 

infracțiune de mită va fi supusă unei pedepse cu trei nivele de agravante, în 

dependență de suma pe care persoana a primit-o sau promis-o. [În] patru din 

aceste state menționate mai sus aceste abordări s-au evaluat ca fiind flexibile 

și balansate, care pot descuraja corupția mare și fiind notate drept bune practici 

pentru eforturile internaționale de luptă împotriva corupției. Totuși, conform 

celor menționate în alte situații, cuantificarea și calcularea multiplelor 

agravante sau impunerea unei pedepse cu agravante ar putea fi dificilă în 

cazurile în care nu este posibil de a calcula o valoare monetară exactă a 

beneficiilor implicate sau avantajele ilicite obținute prin actul de corupție. Prin 

urmare, conform recomandării oferite unuia din aceste state, ar fi bine de 

analizat posibilitatea de elaborare a unei prevederi relevante astfel încât să se 

determine în mod mai specific metoda de calcul a amenzilor aplicabile”.30 

 
29 UNODC, Ghidul Tehnic pentru UNCAC (2009), pagina 83, 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

30 UNODC, Starea de implementare a Convenției ONU împotriva corupției (2017), paginile 103-104 (evidențiate 

de autor), https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf
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Astfel de exemple sunt pe larg găsite în contextul pedepsei cu închisoarea, iar uneori amenzile 

nici nu sunt prevăzute pentru infracțiunea de corupție, după cum este menționat în primul 

exemplu,31: 

“Luarea de mită […] b) în cantități mari; […] se va pedepsi cu închisoare pe un 

termen de la 7 la 11 ani.”32 

“În ambele cazuri se va impune și o amendă care va varia de la valoarea 

cadoului până la tripla valoare a acestuia”33 

Raționamentul ce stă la bază unei asemenea prevederi este aparent următorul: cu cât este 

mai mare mita, cu atât este mai mare beneficiu intenționat de infractor, care la rândul său 

corespunde daunei aduse societății, fie din punct de vedere financiar fie din perspectiva 

ordinii de drept. Economiștii au identificat această corelație cu mult timp în urmă:  

“Dacă penalitatea este severă, funcționarii trebuie să primească un beneficiu 

mai mare pentru a dori să se implice într-un act de corupție. Astfel, penalitatea 

scontată trebuie să crească cu mai mult de un dolar pentru fiecare dolar de 

creștere în mărimea mitei […]. De exemplu, beneficiile unei mite reprezintă o 

sporire [≈multiplicare] a mărimii mitei, astfel încât o mită de $1000 implică 

beneficii de $1500, iar o mită de $5000 implică beneficii de $20,000. Astfel, 

pedepsele care vor fi fixate la un nivel de două ori mai mare decât mita vor 

descuraja mita mai mică, dar nu cea mare.”34 

În acest context merită de menționat Ghidul Federal de Sentințe al SUA.35 Acest ghid a fost 

adoptat în 1984 și inițial era obligatoriu.36 Din cauza caracterului specific al sistemului de jurați 

din SUA, Curtea Supremă din SUA s-a pronunțat asupra faptului că natura obligatorie a 

Ghidului încalcă dreptul cetățenilor la un proces cu jurați, deoarece Ghidul permitea unui 

 
31 La fel în Malta: GRECO, Incriminări – Revizuirea tematică, Runda a Treia de evaluare GRECO (nedatat, fișier 

pdf, din 2012), pagina 53, 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf

86.  

32 Georgia, Codul Penal, Articolul 338 Luarea de mită, par. 2, 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf (accente plasate de autorii prezentului 

studiu). 

33 Spania, Articolul 420 Codul Penal, Greco Raport de Evaluare IV (2013) 5E, 

https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

34 Susan Rose-Ackerman, Dreptul și Economia mitei și extorcării, 2010, a 6-a revizuire anuală la 225, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1646975. 

35 Comisia pentru Pedepse din SUA, 2018, https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-

manual/2014/GLMFull.pdf.  

36 Ferguson, Corupția Globală, 2018, pagina 648, 

https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf.  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf86
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf86
https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1646975
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf
https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf
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judecător să consolideze o sentință utilizând fapte care n-au fost examinate de jurați.37 Din 

acel moment, instanțele care stabilesc sentințe au tratat acest Ghid ca fiind de o natură de 

recomandare și nu obligatorie.38 Totuși, în sistemul de drept formal, cum este în majoritatea 

țărilor europene, inclusiv și în Moldova, un astfel de Ghid ar putea fi obligatoriu sau să facă 

parte din legislația penală. Ghidul prevede următoarele instrucțiuni privind mărimea mitei: 

“Dacă valoarea plății, beneficiului primit sau care urma să fie primit cu titlu de 

plată, valoarea lucrului obținut sau care urma să fie obținut de un funcționar 

public sau alții care acționează în complicitate cu un funcționar public, sau 

pierderea produsă statului din infracțiune, oricare ar fi mai mare, depășește 

$6,500, (sancțiunea) se sporește cu numărul de nivele din tabelul în §2B1.1 

(Furt, distrugere de proprietate și fraudă) direct proporțional cu această 

sumă.”39 

Respectivul tabel prevede următoarele:  

“Dacă pierderea depășește $6,500, sporiți nivelul infracțiunii după cum urmează: 

Pierderea (aplicați cea mai mare)  Sporirea nivelului  

(A)  $6,500 sau mai puțin   nicio sporire  

(B)  Depășește $6,500    adăugați 2 

(C) Depășește $15,000    adăugați 4 

(D) Depășește $40,000    adăugați 6 

(E) Depășește $95,000    adăugați 8 

(F) Depășește $150,000    adăugați 10 

(G) Depășește $250,000    adăugați 12 

(H) Depășește $550,000    adăugați 14 

(I) Depășește $1,500,000  adăugați 16 

(J) Depășește $3,500,000  adăugați 18 

(K) Depășește $9,500,000  adăugați 20 

(L) Depășește $25,000,000  adăugați 22 

 
37 SUA v Booker, 125 S Ct 738 (2005), https://www.casebriefs.com/blog/law/criminal-procedure/criminal-

procedure-keyed-to-weinreb/sentence/united-states-v-booker-2/.  

38 A se vedea Curtea Supremă SUA, Gall v. SUA, 128 S. Ct. 586 (2007): “Drept un aspect ce ține de administrare 

și pentru a asigura consistența pe plan național, Ghidul trebuie să fie punctul de start și reper inițial” pentru 

sancționare, https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-gall-v-united-states. 

39 Comisia pentru Pedepse din SUA, Ghid, 2018, pagina 131, §2C1.1, 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu); trebuie totuși de notat că acest ghid este pentru termenii pedepsei cu închisoarea, dar nu 

pentru calcularea amenzilor, care sunt guvernate de Codul 18 SUA § 3571, 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18; pentru detalii, a se vedea Ferguson, Corupția Globală, 2018, 

pagina 658, https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf. 

https://www.casebriefs.com/blog/law/criminal-procedure/criminal-procedure-keyed-to-weinreb/sentence/united-states-v-booker-2/
https://www.casebriefs.com/blog/law/criminal-procedure/criminal-procedure-keyed-to-weinreb/sentence/united-states-v-booker-2/
https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-gall-v-united-states
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18
https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf
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(M) Depășește $65,000,000  adăugați 24 

(N) Depășește $150,000,000  adăugați 26 

(O) Depășește $250,000,000  adăugați 28 

(P) Depășește $550,000,000   adăugați 30”40 

 

În total, Ghidul prevede 43 de nivele de gravitate a infracțiunii — cu cât e mai gravă fapta, cu 

atât mai mare nivelul caracterului infracțional.41  

2.1.4 Dauna financiară  

Codul Model pentru Justiția Penală Post-Conflict sporește termenul maxim pentru pedeapsa 

cu închisoare în art. 142.2 cu 5 ani în caz de daune în proporții mari :  

“1. Spectrul de pedepse aplicabile pentru infracțiunea penală de delapidare, 

însușire pe nedrept sau altă atingere adusă proprietății de către un funcționar 

public este de la doi până la zece ani de închisoare.  

2. Spectrul de pedepse aplicabile pentru infracțiunea penală de delapidare, 

însușire pe nedrept sau altă atingere adusă proprietății de către un funcționar 

public este de la trei la cincisprezece ani de închisoare când delapidarea, 

însușirea pe nedrept sau altă atingere adusă proprietății este în proporții 

mari.”42 

În Macedonia de Nord, Codul Penal prevede un minimum pentru pedeapsa cu închisoare de 

3 ani dacă infractorul “cauzează o daună semnificativă”.43 Este în conformitate cu Codul Penal 

Model. 

 

Calificarea după daune este o trăsătură standard în dreptul penal. De exemplu, Curtea 

Supremă Germană a decis că daunele aduse bugetului public care au “survenit sau cel puțin 

ar putea să survină, determină măsura încălcării obligației” și astfel a gravității sancțiunii.44 În 

 
40 Comisia pentru Pedepse din SUA, Manual Ghid, 2018, pagina 82, §2B1.1.(b)(1), 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf.  

41 A se vedea explicații ulterioare: Comisia pentru Pedepse din SUA, O trecere în revistă a Ghidului Federal de 

Sancționare, 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/about/overview/Overview_Federal_Sentencing_Guidelines.pdf.  

42 Institutul SUA de Pace, Cod Model pentru Justiția Penală Post-Conflict (2007), 

https://www.usip.org/files/MC1/MC1-Part2Section10.pdf (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

43 Art. 353 par. 3 Codului Penal “Abuzul de poziție și autorizare oficială”, 

https://www.legislationline.org/download/id/8145/file/fYROM_CC_2009_am2018_en.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

44 Curtea Supremă Germană, Hotărârea din 20 august 2002, 5 StR 212/02, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=24890&pos=0&anz=1 (în germană). 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/about/overview/Overview_Federal_Sentencing_Guidelines.pdf
https://www.usip.org/files/MC1/MC1-Part2Section10.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8145/file/fYROM_CC_2009_am2018_en.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=24890&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=24890&pos=0&anz=1
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Ghidul de Sancționare menționat mai sus,45 SUA utilizează “pierderea adusă statului din 

infracțiune” drept un factor decisiv în sporirea gravității sancțiunii până la 30 de nivele (din 

cele total de 43).46  

2.1.5 Dauna nefinanciară  

SUA ia în considerație nu doar daunele de ordin financiar, dar de asemenea mai specifică și 

că unele daune non-pecuniare impun sporirea sancțiunii: 

“Dacă inculpatul a fost un funcționar public care a facilitat (A) intrarea în SUA a 

unei peroane, vehicul sau încărcături; (B) obținerea unui pașaport sau a unui 

document privind naturalizarea, cetățenia, intrarea legală sau statutul de 

rezident legal; sau (C) obținerea unui document guvernamental de identificare, 

(sancțiunea) se sporește cu 2 nivele.”47 

După cum a menționat judecătorul în condamnarea fostului Guvernator din Illinois, Rod 

Blagojevich (14 ani de închisoare pentru corupție):  

“Aici dauna nu este măsurată în valoare de proprietate sau bani. Dauna rezidă 

în erodarea încrederii publicului în stat.”48 

2.1.6 Poziția funcționarului  

Funcția oficialului public de asemenea este un factor decisiv în determinarea pedepselor. 

Astfel, Ghidul Tehnic al UNCAC încurajează “luarea în considerație a altor factori, cum ar fi 

vechimea în serviciu a celor implicați”.49 Exemple în contextul pedepsei cu închisoarea sunt 

regăsite destul de des: 

 
45 A se vedea nota de subsol de mai sus 35. 

46 Comisia pentru Pedepse din SUA, Ghid, 2018, pagina 131, §2C1.1, 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf; trebuie de notat că aceste 

îndrumări sunt pentru termenii pedepsei cu închisoarea și nu sunt pentru calcularea amenzilor, care sunt 

guvernate de Codul SUA 18 § 3571, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18. 

47 A se vedea mai sus nota de subsol 46 (accentele plasate de autorii prezentului studiu). 

48 New York Times (7 decembrie 2011), Blagojevich condamnat la 14 ani de închisoare, 

http://www.nytimes.com/2011/12/08/us/blagojevich-expresses-remorse-in-courtroom-speech.html?_r=0 

(accente plasate de autorii prezentului studiu); Președintele Trump a grațiat în 2020, Chicago Tribune (18 

februarie 2020), Rod Blagojevich eliberat din închisoare după ce Trump schimbă sentința de 14 ani a fostului 

guvernator al Illinois, https://www.chicagotribune.com/politics/ct-illinois-governor-rod-blagojevich-trump-

commute-20200218-ktpeijxjmjavzldz43k4pbnp4q-story.html.  

49 UNODC, Ghid Tehnic UNCAC (2009), pagina 83, 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18
http://www.nytimes.com/2011/12/08/us/blagojevich-expresses-remorse-in-courtroom-speech.html?_r=0
https://www.chicagotribune.com/politics/ct-illinois-governor-rod-blagojevich-trump-commute-20200218-ktpeijxjmjavzldz43k4pbnp4q-story.html
https://www.chicagotribune.com/politics/ct-illinois-governor-rod-blagojevich-trump-commute-20200218-ktpeijxjmjavzldz43k4pbnp4q-story.html
https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
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“Luarea de mită a) de către un oficial public cu o funcție politică […] se va 

pedepsi cu închisoare pe un termen de la șapte la unsprezece ani.”50 

Mecanismul pentru Evaluarea Implementării UNCAC face o distincție între funcționarii publici 

și cei non-publici:  

“S-a sugerat posibilitatea diferențierii sancțiunilor între persoanele cu funcții 

publice și cele cu funcții non-publice, în lumina caracteristicii marcate de 

încredere în oficialii publici. O astfel de diferențiere ar putea fi atinsă, de 

exemplu, prin prevederea formelor agravante ale infracțiunilor relevante. În 

una din aceste țări, precum și în alte state care se confruntă cu probleme 

similare, experții au sugerat, ca o alternativă posibilă, emiterea și monitorizarea 

aplicării ghidului de sancționare pentru fapte de corupție, care, după cum s-a 

menționat deja, va reduce incertitudinea ce ține de spectrul pedepselor 

aplicabile și va asigura o consistență generală mai vastă în acest domeniu, în 

același timp menținând discreția de bază a instanțelor judecătorești”.51  

Această rațiune poate fi transpusă în distincția între funcționarii ordinari și cei de nivel mai 

înalt sau în distincția funcțiilor în dependență de nivelul mai redus și mai înalt de încredere 

(de ex. medicii și ofițerii de poliție privind obligația lor specifică de protecție a cetățenilor; sau 

judecătorii care dețin un grad mai înalt de discreție, care poate funcționa doar dacă “se va 

avea încredere”; etc.). În cest sens , Ghidul Tehnic UNCAC percepe această rațiune ca un factor 

pentru determinarea sancțiunii “ ținându-se cont de […] nivelul de încredere în oficialul public 

[…].”52  

 

Astfel, de exemplu în Germania, luarea de mită de către un funcționar public “obișnuit” este 

o infracțiune cu o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni până la 5 ani, pe când în cazul unui 

judecător – este o infracțiune cu o pedeapsă cu închisoarea de la 1 an până la 10 ani.53 În mod 

 
50 Georgia, Codul Penal, articolul 338 Luarea de mită, alin. 2, 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf (accente plasate de autorii prezentului 

studiu); Legea privind Serviciul Public, Art. 3 – Definiții, 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/3031098/1/en/pdf: “h) oficial politic public – Președintele 

Georgiei, deputații din parlament, Prim ministru și alți membri ai Guvernului Georgiei și adjuncții lor, membrii 

organelor supreme reprezentative a Republicii Autonome Abhazia și Republicii Autonome Ajara, membrii 

Guvernului Republicilor Autonome Abhazia și Ajara și adjuncții lor”. 

51 UNODC, Starea de implementare a Convenției ONU împotriva corupției (2017), pagina 106, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

52 UNODC, Ghidul Tehnic UNCAC (2009), pagina 83, 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf. 

53 § 332 Codul Penal, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p3179 (în 

engleză).  

https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/download/3031098/1/en/pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p3179
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similar, în Ghidul de sancționare menționat mai sus,54 SUA consideră nivelul funcționarului 

public drept un factor de agravare a pedepsei:  

“Dacă infracțiunea a implicat un funcționar public ales sau orice funcționar 

public într-o funcție cu nivel decizional înalt sau sensibil, (sancțiunea) se 

sporește cu 4 nivele. Dacă în rezultat infracțiunea este mai jos de nivelul 18, 

(sancțiunea) se sporește până la nivelul 18 [din 43].”55 

O instanță de judecată canadiană a venit cu o abordare similară în aplicarea pedepsei pentru 

un caz de corupere pasivă:  

“Toți canadienii și societatea noastră ca un tot întreg sunt victime atunci când 

funcționarii publici încalcă încrederea cu care aceștia sunt investiți.”56 

2.1.7 Riscul depistării  

Un factor adițional pentru nivelul amenzilor ține și de riscul de depistare a infractorilor:  

“Literatură de specialitate avansează în abordarea lipsei de consistență între 

probabilitatea reală de depistare și gravitatea pedepsei, precum și 

probabilitatea percepută […].”57 

Cu cât este mai redus riscul real sau perceput de depistare, cu atât mai înalt este randamentul 

restituiri investiției într-o infracțiune de corupție. De exemplu, dacă un infractor va estima că 

va fi prins la fiecare al cincilea incident, va fi nevoie de o amendă cu mult mai mică pentru a 

descuraja un astfel de infractor, decât în cazul unei rate de depistare de fiecare al 50-lea 

incident. Cu alte cuvinte, în primul caz, persoana va trebui să achite o amendă de 1,000 € la 

fiecare al 5-lea incident, pe când în al doilea caz – doar la fiecare al 50-lea incident. În ambele 

cazuri, aceeași amendă de 1,000 €, de exemplu, va avea un efect diferit. În acest scop, trebuie 

să se țină cont de următorul standard indicat de UNODC: 

“Datele privind cazurile raportate de corupție sunt foarte mult afectate de cifre 

înalte a ‘infracționalității ascunse’, și anume cota corupției în statistici 

 
54 A se vedea nota de subsol 35. 

55 Comisia pentru Pedepse din SUA, Ghid, 2018, pagina 131, §2C1.1, 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf; trebuie de notat că aceste 

îndrumări sunt pentru termenii pedepsei cu închisoarea și nu sunt pentru calcularea amenzilor, care sunt 

guvernate de Codul 18 SUA § 3571, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18 (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

56 R v Serre, 2013 ONSC 1732, 105 W.C.B. (2d) 769, at para. 29, citat în https://www.thelitigator.ca/wp-

content/uploads/Karigar-Sentencing-Decision.pdf (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

57 UNODC, Manual privind sondajele ce țin de corupție (2018), pagina 22, 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf 

(accente plasate de autorii prezentului studiu).  

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18
https://www.thelitigator.ca/wp-content/uploads/Karigar-Sentencing-Decision.pdf
https://www.thelitigator.ca/wp-content/uploads/Karigar-Sentencing-Decision.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
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infracționale nu este raportată sau depistată de instituțiile de justiție penală. Și 

anume din cauza faptului că victimele sau martorii corupției de obicei sunt mai 

puțin predispuși să raporteze astfel de cazuri decât alte tipuri de fapte 

penale.”58 

Acest factor al riscului de depistare este relevant pentru stabilirea amenzii generale minime 

pentru fapte de corupție. După cum a notat o instanță din SUA:  

“Mita, prin chiar natura sa, este o infracțiune dificilă de depistat. Cum este în 

cazul prostituției, aceasta survine doar între părți în rezultatul unui comun 

acord și ambele au interesul de o ascunde. Și deseori, când este implicată 

corupția în sectorul public, după cum este și acest caz, una din părți ocupă o 

funcție de încredere publică, astfel fiind un suspect improbabil. În lumina 

acestor factori, descoperirea unui singur caz de luare de mită din partea unui 

oficial public este o excepție, nemaivorbind de aceste douăzeci și două de 

cazuri. Acest factor face prezentul caz unui remarcabil […].”59 

2.1.8 Amenzi nelimitate  

Argumentele menționate mai sus întru sporirea amenzilor ridică întrebarea dacă ele trebuie 

să fie plafonate sau nu. Dacă plafonul este destul de înalt, după cum e cazul în Germania (10.8 

milioane €), amenzile nelimitate ar putea să nu fie necesare. Totuși, merită de menționat că 

Legea Regatului Unit din 2010 privind corupția prevede amenzi nelimitate pentru orice faptă 

imputabilă (Secțiunea 11(1)b).60 În SUA, amenzile sunt în principiu nelimitate, dar oricum sunt 

legate de multiplicarea (de drei ori) a valorii mitei, pe când în practică sancțiunea cu 

închisoare este un răspuns standard.61  

 
58 UNODC/UNDP, Manual privind sondajele ce țin de corupție, 2018, page 22, 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

59 SUA v Joseph Paulus, 331 F Supp (2d) 727 (E.D. Wis. 2004) 28, la para 16, 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/331/727/2421655/ (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

60 Ferguson, Corupția Globală, 2018, pagina 673, 

https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

61 De exemplu SUA, 18 U.S. Cod § 3571, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18; pentru mai multe detalii 

a se vedea Ferguson, Corupția Globală, 2018, pagina 658, 

https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf; a se vedea în acest aspect Rose-Ackermann, 

nota de subsol de mai sus, nr. 34.  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/331/727/2421655/
https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18
https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf
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2.1.9 “Oricare ar fi mai mare” 

Ghidul de sancționare din SUA prevede principiul denumit “oricare ar fi mai mare” – fie că 

este vorba de mita fie de alte daune -  valoarea prejudiciului cea mai înaltă reprezintă un 

factor determinant pentru agravarea sancțiunii:  

“Dacă valoarea plății, beneficiului primit sau care urma să fie primit cu titlu de 

plată, valoarea lucrului obținut sau care urma să fie obținut de un funcționar 

public sau alții care acționează în complicitate cu un funcționar public, sau 

pierderea produsă statului din infracțiune, oricare ar fi mai mare, depășește 

$6,500, (sancțiunea) se sporește cu numărul de nivele din tabelul în §2B1.1 

(Furt, distrugere de proprietate și fraudă) direct proporțional cu această 

sumă.”62 

2.2 Moldova 

2.2.1 Amenzi penale  

a. Nivelul general de descurajare  

Amenzile sunt calculate în unități convenționale, care reprezintă o sumă fixă egală cu 50 MLD 

(≈2.5 € conform situației din octombrie 2020). Pragul minim de bază de 550 de unități 

corespunde unei sume de circa 1,370 €, pe când nivelul maxim absolut corespunde unei sume 

de circa 50,000 €: 

Infracțiunea Forma Articolul 
Amenda (u.c.) 

Min Max 

Depășirea atribuțiilor Agravată 2 328 § 2 0 0 

Abuzul de serviciu Agravată 2 335 § 3 0 0 

Abuzul de putere Agravată 2 327 § 3 0 0 

Depășirea atribuțiilor Agravată 3 328 § 3 0 0 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 1 191 § 4 0 0 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 2 191 § 5 0 0 

Primirea unei remuneraţii ilicite  Simplă 256 § 1 550 750 

Depășirea atribuțiilor Simplă 328 § 1 650 1,150 

Abuzul de serviciu Simplă 335 § 1 650 1,150 

Abuzul de putere Simplă 327 § 1 650 1,150 

Primirea unei remuneraţii ilicite  Agravată 1 256 § 2 750 1350 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Simplă 191 § 2 d) 850 1350 

 
62 Comisia pentru Pedepse din SUA, Ghid, 2018, pagina 131, §2C1.1, 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu); trebuie de notat că aceste îndrumări sunt pentru termenii pedepsei cu închisoarea și nu 

sunt pentru calcularea amenzilor, care sunt guvernate de Codul 18 SUA § 3571, 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18; pentru mai multe detalii, a se vedea Ferguson, Corupția Globală, 

2018, pagina 658, https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf. 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/GLMFull.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18
https://commentary.canlii.org/w/canlii/2018CanLIIDocs28.pdf
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Luarea de mită Atenuată 333 § 4 850 1,850 

Corupere pasivă Atenuată 324 § 4 1,000 2,000 

Darea de mită Simplă 334 § 1 1,350 2,350 

Abuzul de serviciu Agravată 1 335 § 2 1,350 2,350 

Abuzul de putere Agravată 1 327 § 2 1,350 2,350 

Trafic de influență Agravată 1 326 § 11 2,000 3,000 

Trafic de influență Simplă 326 § 1 2,000 3,000 

Luarea de mită Simplă 333 § 1 1,350 3,350 

Corupere activă Simplă 325 § 1 2,000 4,000 

Trafic de influență Agravată 2 326 § 2 3,000 4,000 

Depășirea atribuțiilor Agravată 1 328 § 11 1,200 4,000 

Darea de mită Agravată 1 334 § 2 2,350 4,350 

Luarea de mită Agravată 1 333 § 2 2,350 4,350 

Corupere activă Agravată 1 325 § 2 4,000 6,000 

Corupere pasivă Simplă 324 § 1 4,000 6,000 

Trafic de influență Agravată 3 326 § 3 4,000 6,000 

Luarea de mită Agravată 2 333 § 3 4,350 6,350 

Îmbogățirea ilicită Simplă 3302 § 1 6,000 8,000 

Corupere pasivă Agravată 1 324 § 2 6,000 8,000 

Corupere activă Agravată 2 325 § 3 6,000 8,000 

Darea de mită Agravată 2 334 § 3 6,350 8,350 

Corupere pasivă Agravată 2 324 § 3 8,000 10,000 

Îmbogățirea ilicită Agravată 1 3302 § 2 8,000 10,000 

Conflict de interese Simplă 3261 § 1 10,000 15,000 

Conflict de interese Agravată 1 3261 § 2 15,000 20,000 

 

Aceste figuri deja demonstrează limitarea serioasă a unui caracter descurajant: amenzile nu 

sunt corelate nici cu averea infractorului și nici cu beneficiul intenționat. Este oare această 

abordare corectă într-un caz în care beneficiul urmărit este mai mare decât amenda? Este 

oare justificat atunci când infractorul este înstărit și dispune de venituri vaste din patrimoniu 

său? Oare ar descuraja real aceste amenzi un infractor, care în mod constant agonisește 

averea din corupție?  

 

Este important de reținut faptul că pragul minim ar putea fi redus în continuare, atunci când 

judecătorii aplică măsuri de atenuare (de ex., articolele 79, 80 CP sau 3641 (8) CPP). Conform 

acestor prevederi, este posibil de redus sancțiunile sub pragul minim absolut de 500 unități 

(articolul 64 (3) CP). Ilustrarea grafică a amenzilor de la cele mai mari până la cele mai mici 

este următoarea: 
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Acest grafic din nou scoate în vizor lipsa caracterului de descurajare pentru majoritatea 

infracțiunilor de corupție. Prin comparație cu alte infracțiuni, amenzile pentru fapte de 

corupție se plasează după cum urmează:  
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Totuși, această imagine este înșelătoare: nivelul mediu pentru întregul grup al infracțiunilor 

de corupție este împins la o treaptă mai înaltă din cauza a două fapte penale – “îmbogățirea 

ilicită” și “conflictul de interese”. Aici, amenzile maxime sunt cu mult mai mari, chiar și în 

interiorul grupului infracțiunilor de corupție. De exemplu, amenzile pentru infracțiunea 

clasică de corupție de “corupere pasivă”, în cea mai agravată formă, reprezintă doar o 

jumătate din nivelul maxim al infracțiunilor menționate (comparați amenzile stabilite în 

articolele 324 § 3 și 3261 § 2 CP). Dacă se vor exclude cele două amenzi extreme, imaginea ar 

arăta altfel:  

 

 
 

Nivelul maxim al amenzilor pentru corupție cu greu depășesc nivelul maxim al amenzilor 

pentru infracțiunile economice. În primul rând, ar apărea o întrebare ipotetică dacă nu cumva 

amenzile pentru infracțiunile economice sunt prea mici. În al doilea rând, fapte de corupție 

sunt comise în mod primar de funcționari publici sau cu implicarea acestora, ceea ce dăunează 

în esență întregii societăți și ordinii de drept. Această situație impune necesitatea unor nivele 

mai mari de amenzi pentru fapte de corupție.  

b. Amenzi complementare  

Șase fapte de corupție prevăd doar pedeapsa cu închisoare (evidențiate în aldin), alte șase 

prevăd amenzi ca sancțiuni complementare (marcate în sur). Pentru restul infracțiunilor, 

amenzile sunt fie sancțiunea principală fie o alternativă pedepsei cu închisoare:  

 

Infracțiunea Forma Articolul 
Amenda (u.c.) 

Min Max 

Depășirea atribuțiilor Agravată 2 328 § 2 0 0 

Abuzul de serviciu Agravată 2 335 § 3 0 0 

Abuzul de putere Agravată 2 327 § 3 0 0 

Depășirea atribuțiilor Agravată 3 328 § 3 0 0 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 1 191 § 4 0 0 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 2 191 § 5 0 0 
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articole 176-185/1)

Infracțiuni împotrivă proprietății (Cap. VI, articole 186-
192)

Infracțiuni economice (Cap. X, articole 236-243)

Infracțiuni de corupție (Cap. XV, articole 191 (2) d), 324-
335, cu excepția 326/1 și 330/2)

Mediana max. a amenzii Mediana min. a amenzii
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Primirea unei remunerații ilicite  Simplă 256 § 1 550 750 

Depășirea atribuțiilor Simplă 328 § 1 650 1,150 

Abuzul de serviciu Simplă 335 § 1 650 1,150 

Abuzul de putere Simplă 327 § 1 650 1,150 

Primirea unei remunerații ilicite  Agravată 1 256 § 2 750 1350 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Simplă 191 § 2 d) 850 1350 

Luarea de mită Atenuată 333 § 4 850 1,850 

Corupere pasivă Atenuată 324 § 4 1,000 2,000 

Darea de mită Simplă 334 § 1 1,350 2,350 

Abuzul de serviciu Agravată 1 335 § 2 1,350 2,350 

Abuzul de putere Agravată 1 327 § 2 1,350 2,350 

Trafic de influență Agravată 1 326 § 11 2,000 3,000 

Trafic de influență Simplă 326 § 1 2,000 3,000 

Luarea de mită Simplă 333 § 1 1,350 3,350 

Corupere activă Simplă 325 § 1 2,000 4,000 

Trafic de influență Agravată 2 326 § 2 3,000 4,000 

Depășirea atribuțiilor Agravată 1 328 § 11 1,200 4,000 

Darea de mită Agravată 1 334 § 2 2,350 4,350 

Luarea de mită Agravată 1 333 § 2 2,350 4,350 

Corupere activă Agravată 1 325 § 2 4,000 6,000 

Corupere pasivă Simplă 324 § 1 4,000 6,000 

Trafic de influență Agravată 3 326 § 3 4,000 6,000 

Luarea de mită Agravată 2 333 § 3 4,350 6,350 

Îmbogățirea ilicită Simplă 3302 § 1 6,000 8,000 

Corupere pasivă Agravată 1 324 § 2 6,000 8,000 

Corupere activă Agravată 2 325 § 3 6,000 8,000 

Darea de mită Agravată 2 334 § 3 6,350 8,350 

Corupere pasivă Agravată 2 324 § 3 8,000 10,000 

Îmbogățirea ilicită Agravată 1 3302 § 2 8,000 10,000 

Conflict de interese Simplă 3261 § 1 10,000 15,000 

Conflict de interese Agravată 1 3261 § 2 15,000 20,000 

 

Sistemul de sancționare, în general, este incoerent, ceea ce poate fi explicat doar prin 

infracțiunile noi care sunt adăugate la Codul Penal cu amenzi diferite (de ex., “îmbogățirea 

ilicită” și “conflictul de interese”). În principiu, amenzile trebuie să fie disponibile drept o 

sancțiune complementară pentru toate fapte de corupție. 

c. Beneficiul urmărit sau dauna  

Într-o anumită măsură, Codul Penal al Republicii Moldova deja evaluează nivelul beneficiului 

coruptibil pentru a califica conduita drept una penală sau nu (articolul 324 (4) CP) și pentru a 

identifica circumstanțele agravante (articolele 324 (2) d) și 324 (3) b) CP). Totuși, rămâne 

întrebarea dacă abordarea dată este comprehensivă. 
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Studiile realizate de CNA au constatat că sancțiunile pronunțate în trecut erau 

disproporționale prin comparație cu beneficii. Astfel, în medie, era mai convenabil să 

primești/dai o mită mai mare, deoarece erai expus riscului unor amenzi mai mici; cu cât era 

mai mare mita cu atât era mai mică amenda. De exemplu, în 2015, infractorii care au luat / 

dat o mită de 50,000 MLD (2,300 Euro) au fost sancționați cu amenzi care, în medie, erau de 

4 ori mai mari decât în cazurile în care mita era mai mare. Valoarea medie a mitei a fost de 

55,032 MLD, pe când valoarea medie a amenzii aplicate a fost mai mică, i.e., doar 43,236 MLD.  

 

Această practică nu este în conformitate cu standardele internaționale (a se vedea mai sus 

la 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5). Astfel, este important ca legislatorul să limiteze discreția instanțelor de 

judecată și să asigure ca beneficiul urmărit să fie proporțional, în principiu, unei creșteri a 

sumei amenzii. Același lucru este valabil și în cazul unor beneficii personale, unde oricum 

există o daună pecuniară reală sau urmărită ce derivă din infracțiune. Cu cât este mai mare 

dauna, cu atât mai mare trebuie să fie amenda. Dacă ambele, și beneficiu și dauna sunt 

relevante, atunci va conta valoarea mai mare (a se vedea mai sus la 2.1.9). 

d. Vechimea în muncă  

Codul Penal deja ține cont de vechimea în muncă a infractorului prin intermediul formelor 

agravate ale infracțiunilor. Este o abordare bazată pe două nivele de funcționari publici 

(persoană publică și persoană cu funcție de demnitate publică 123 (2) și respectiv (3), CP). Ar 

putea fi o abordare cu mult mai nuanțată, după cum e cazul în multe legislații penale din alte 

țări. În contextul specific din Republica Moldova, s-ar putea lua în considerație, de exemplu, 

nivelul puterii decizionale și nivelul managerial al funcționarilor publici, drept criterii pentru 

amenzi mai mari.  

e. Venitul și proprietățile  

O reformă de la unitățile convenționale la amenzi-per-zi (a se vedea mai sus 2.1.2) pare a fi 

un pas prea radical la moment. Totuși, veniturile și proprietățile funcționarilor publici trebuie 

să fie luate în considerație pentru evaluarea cuantumului amenzii. Articolul 64 aliniatul 3 CP 

prevede în acest sens următoarele:  

“Mărimea amenzii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvârșite și 

de situația materială a celui vinovat și a familiei sale”.  

Nu există indici statistici precum că prevederea dată nu este aplicată în mod adecvat. Totuși, 

în lumina practicii judiciare discutabile, Codul Penal aparent trebuie să asigure ca infractorii 

cu venituri mai mari să achite amenzi mai mari (a se vedea mai sus 2.1.2). Astfel, în cazul în 

care extra venitul (inclusiv venitul potențial din bunuri) depășește venitul mediu național, 

trebuie să fie dedus un factor proporțional și amenda minimă să fie înmulțită cu factorul 

respectiv (de ex. 1,5 dacă venitul individual este 150% din venitul mediu național). Drept bază 

pentru astfel de calcule trebuie să servească veniturile reale, și nu salariile medii declarative.  
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f. Reducerea pentru achitarea promptă  

Articolul 64 alin. 31 CP prevede:  

“În cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept 

să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 ore din 

momentul în care hotărârea devine executorie. […]” 

Această tehnică de atenuare prin “reducere în jumătate” se aplică următoarelor infracțiuni 

ușoare sau mai puțin grave:  
 

Infracțiunea Forma Articolul 
Amenda (u.c.) 

Min. Max. 

Primirea unei remunerații ilicite  Simplă 256 § 1 550 750 

Depășirea atribuțiilor Simplă 328 § 1 650 1,150 

Abuzul de serviciu Simplă 335 § 1 650 1,150 

Primirea unei remunerații ilicite  Agravată 1 256 § 2 750 1,350 

Luarea de mită Atenuată 333 § 4 850 1,850 

Corupere pasivă Atenuată 324 § 4 1,000 2,000 

Darea de mită Simplă 334 § 1 1,350 2,350 

Trafic de influență Agravată 1 326 § 11 2,000 3,000 

Luarea de mită Simplă 333 § 1 1,350 3,350 

Depășirea atribuțiilor Agravată 1 328 § 11 1,200 4,000 

Darea de mită Agravată 1 334 § 2 2,350 4,350 

Conflict de interese Simplă 3261 § 1 10,000 15,000 

 

Reducerea dată de 50% este excesivă în contextul luptei împotriva corupției – ducând 

următorul mesaj: “Dacă trebuie să achiți o amendă pentru a te îmbogăți din corupție, primești 

o reducere dacă o achiți prompt” (ceea ce de obicei nu este o problemă pentru o “afacere din 

corupție” gestionară efectiv). Mai mult ca atât, sunt suficiente mecanisme pentru punerea în 

aplicare a amenzilor: Codul Penal permite achitarea unei amenzi în rate pentru o perioadă de 

până la 5 ani. Amenzile neachitate pot fi convertite într-o pedeapsă cu închisoare (o lună de 

detenție înlocuiește 100 de unități). O alternativă este și lucrul în folosul comunității (60 de 

ore egale cu 100 de unități).  

g. Măsuri de atenuare 

Codul Penal reglementează individualizarea pedepselor în Capitolul VIII și eliberarea de 

pedeapsa penală în Capitolul IX. Figura de mai jos ilustrează cum măsurile de atenuare pot fi 

aplicate în determinarea pedepsei pentru fapte de corupție: 
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Doar trei forme agravate sunt clasificate ca fiind deosebit de grave și astfel sunt scutite de 

măsuri de atenuare:  

Infracțiunea Forma Articolul Categoria 

Delapidarea prin folosirea funcției 
publice 

Agravată 2 191 § 5 

deosebit de gravă  Corupere pasivă Agravată 2 324 § 3 
Îmbogățirea ilicită Agravată 1 3302 § 2 

 

Circumstanțe 
atenuante (art. 76, 78 

(2) CP)

•Se aplică tuturor infracțiunilor de corupție și duce la reducerea 
pedepsei până la limita statutară

Reducerea pedepsei 
sub limita statutară 

(art. 79 CP)

•Se aplică la discreția judecătorului în toate infracțiunile de 
corupție

Recunoașterea 
vinovăției (art. 80 CP) 

și/sau procedura de 
judecare simplificată 

(art. 364/1 (8) CPP)

•Se aplică tuturor infracțiunilor și duce la reducerea pedepsei cu 
1/3

Recalificarea 
răspunderii penale în 

cea administrativă 
(art. 55 CP) permițând 

o pedeapsă sub 
pragul penal într-un 

număr limitat de 
cazuri

• Primirea unei remunerații ilicite în deservirea populației (256)

• Corupere pasivă (324 § 4)

• Conflict de interese (3261 § 1)

• Ultra vires (328 § 11)

Eliberare de 
răspundere penală 

din varii motive (art.
56-59 CP) poate fi 

aplicată în 
următoarele 

infracțiuni

•Primirea remunerații ilicite în deservirea populației (256)

•Corupere pasivă (324 § 4)

•Trafic de influență (326 § 1/1)

•Conflict de interese (326/1 § 1)

•Ultra vires (328 §§ 1 și 1/1)

•Luarea de mită (333 §§ 1, 4)

•Darea de mită (334 §§ 1 și 2)

•Abuz de serviciu (335 § 1)

Suspendarea 
executării pedepsei 

(art. 90), dacă 
infracțiunile sunt 

ușoare sau mai puțin 
grave sau pedeapsă 

mai blândă < 5 ani
(art. 79)

•Toate infracțiunile de corupție cu excepția infracțiunilor deosebit 
de grave

•Delapidare cu folosirea situației de serviciu (191 § 5),

•Corupere pasivă (324 § 3) 

•Îmbogățire ilicită (3302 § 2). 
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În toate studiile a practicii judiciare din 2010,63 CNA a identificat mijloacele prin care 

judecătorii au atenuat sancțiunile pentru fapte de corupție, atât pedeapsa cu închisoare, cât 

și amenzile: 

- Utilizarea excesivă a circumstanțelor atenuante; 

- Eliberare de răspundere penală și aplicarea sancțiunilor pentru contravenția corelată; 

- Eliberarea de răspundere penală sau reducerea pedepsei din cauza schimbării 

situației; 

- Reducerea pedepselor sub limitele prevăzute de lege; 

- Suspendarea executării sentinței; 

- Utilizarea procedurilor simplificate speciale și judecarea recunoașterii vinovăției. 

Legislatorul trebuie să prevină într-o anumită măsură abuzul acestor scheme de atenuare a 

pedepsei fie prin plafonarea reducerii amenzii până la un nivel minim sau chiar prin 

excluderea din schema de atenuare a sancțiunilor cu amendă pentru fapte de corupție 

(lăsând schemele de atenuare să fie aplicabile doar pentru pedepse cu închisoarea).  

2.2.2 Amenzi administrative  

a. Nivelul general de descurajare  

Legislația națională face o distincție clară între caracterul prejudiciabil al unei infracțiuni și a 

unei abateri cu caracter administrativ. Cea din urmă are un caracter mai puțin prejudiciabil în 

comparație cu infracțiunile penale.  

 

  

 
63 CNA, Studiu privind dosarele de corupție arhivate în instanțele de judecată în perioada 01.01.2010 – 

30.06.2012 (2013), https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=205&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-

coruptie/Studiu-privind-dosarele-de-coruptie; CNA, Studiu privind hotărârile judecătorești pe infracţiunile de 

corupţie, adoptate în anii 2013-2017 (2017), https://cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1817&t=/Studii-si-

analize/Studii-despre-coruptie/Studiu-privind-hotararile-judecatoresti-pe-infractiunile-de-coruptie-adoptate-

in-anii-2013-2017; CNA, Studiu privind sentințele pe actele de corupție adoptate de instanțele de judecată în 

perioada 2018 (2019), 

https://cna.md/public/files/Studiu_privind_sentintele_pe_actele_de_corupie_adoptate_de_instantele_de_jud

ecat_in_perioada_2018_1.pdf; CNA, Analiza Strategică privind sentințele adoptate de către instanțele 

judecătorești în anul 2019 pe cauzele penale pentru faptele de corupție şi cele conexe corupției și profilul 

subiectului infracțiunilor de corupție (2020), https://cna.md/public/files/Studiu_sentinte2019.pdf.  

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=205&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Studiu-privind-dosarele-de-coruptie
https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=205&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Studiu-privind-dosarele-de-coruptie
https://cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1817&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Studiu-privind-hotararile-judecatoresti-pe-infractiunile-de-coruptie-adoptate-in-anii-2013-2017
https://cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1817&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Studiu-privind-hotararile-judecatoresti-pe-infractiunile-de-coruptie-adoptate-in-anii-2013-2017
https://cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1817&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Studiu-privind-hotararile-judecatoresti-pe-infractiunile-de-coruptie-adoptate-in-anii-2013-2017
https://cna.md/public/files/Studiu_privind_sentintele_pe_actele_de_corupie_adoptate_de_instantele_de_judecat_in_perioada_2018_1.pdf
https://cna.md/public/files/Studiu_privind_sentintele_pe_actele_de_corupie_adoptate_de_instantele_de_judecat_in_perioada_2018_1.pdf
https://cna.md/public/files/Studiu_sentinte2019.pdf
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Contravenția Forma 
Articol

ul 

Amenda 
(u.c.) 

Max
. 

Min
. 

Tăinuirea unui act de corupţie Simplă 314 30 90 

Neasigurarea măsurilor de protecţie a funcţionarului public care 
raportează corupția 

Simplă 3141 30 90 

Primirea de recompensă nelegitimă Simplă 315 60 300 

Abuzul de putere  Simplă 312 60 300 

Depășirea atribuțiilor Simplă 313 60 300 

Protecționism  Simplă 3131 72 150 

Conflict de interese Simplă 3132 120 180 

Incompatibilități  Simplă 3134 120 180 

Ne-executarea prevederilor Legii privind declararea averii şi a 
intereselor personale 

Simplă 3135 120 180 

Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale  Agrava
tă 

3302 60 90 

 

Ca și Codul Penal, Codul Contravențional stabilește unități convenționale pentru calcularea 

amenzilor, care sunt egale cu suma prevăzută de legislația penală (50 MLD). Astfel amenda 

minimă corespunde unei sume de circa 75 €, amenda maximă este de circa 750 €. În lumina 

unor fapte îndeosebi de serioase, cum ar fi primirea unei recompense ilicite sau declarații 

intenționat eronate, se pare că plafonul de până la 750 € este unul surprinzător de mic.  

 

În comparație cu prevederile penale, amenzile din CC fac deosebire între persoane ordinare 

și funcționarii publici. CC sporește suma maximă a unei amenzi pentru funcționarul public – 

de până la 1.500 unități, pe când orice persoană fizică ar putea fi amendată cu nu mai mult 

de 500 de unități (articolul 34 (2) CC).  

 

Totuși, amenzile pentru fapte de corupție sunt semnificativ sub suma maximă de 1.500 unități 

convenționale pentru funcționarii publici. Doar o singură contravenție care poate fi comisă de 

un funcționar public este pasibilă acestei sancțiuni maxime – “achitarea salariilor fără 

reflectarea acestora în evidența contabilă” (articolul 552 CC). Ținând cont de culoarea foarte 

negativă a actelor de corupție, nivelul general al amenzilor este evident prea mic.  

b. Beneficiul intenționat sau dauna  

În ordinea dată de idei se aplică aceeași argumentare ca și în cazul amenzilor penale: amenzile 

trebuie să fie corelate cu volumul beneficiului și/sau daunelor urmărite sau rezultate.  

c. Reducerea în caz de achitare promptă  

Unica atenuare aplicabilă amenzilor administrative rezidă în opțiunea de a achita în 3 zile după 

primirea notificării despre hotărârea în cazul contravențional. În acest caz, amenda este 

redusă în jumătate (articolul 34 (3) CC). În cazul neachitării, indiferent de faptul dacă este cu 
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sau fără bună credință, punerea în executare a amenzilor administrative este garantată printr-

un șir de opțiuni. Prima ar fi dublarea sumei, dar fără a depăși nivelul maxim prevăzut de 

pedeapsa din partea specială a CC. A doua opțiune este cea de a converti amenda în interdicția 

unor activități pentru o perioadă de 6 luni. În cele din urmă, CC prevede același sistem de 

convertire a amenzilor neachitate fie în muncă în folosul comunității (1 zi per 1 unitate 

neachitată) sau arestul administrativ (1 zi per 2 unități neachitate). Aceste prevederi oglindesc 

mecanismul din Codul Penal, cu excepția faptului că CC este mai flexibil: Codul Penal face o 

distincție clară între neachitarea mala și bona fides a amenzilor și astfel implică un nivel mai 

înalt de descurajare. Ca și în cazul schemelor de atenuare penală, o reducere în jumătate este 

excesivă și ar trebuie să fie exclusă pentru atinge un nivel deplin de descurajare.  

2.2.3 Propuneri  

Recomandările se referă în mod exclusiv asupra infracțiunilor de corupție și faptelor conexe. 

Studiu nu s-a referit la întrebări în ce măsură aceste recomandări sunt aplicabile sau nu altor 

tipuri de infracțiuni și fapte culpabile. 

a. Penal  

Recomandarea 1:  Maximele amenzilor pentru toate fapte de corupție urmează să fie 

ridicate până la maximele amenzilor prevăzute pentru infracțiuni de 

îmbogățire ilicită și conflict de interese (articolele 3261 și 3302 CP). 
 

Recomandarea 2:  Formele agravate ale infracțiunilor de corupție, la moment pedepsite 

doar cu închisoarea, trebuie să includă și pedepse cu amendă cu 

caracter complementar, până la nivelul indicat în Recomandarea 1 

(articolele 328 § 2, 335 § 3, 327 § 3, 328 § 3, 191 § 4, 191 § 5 CP).  
 

Recomandarea 3:  Amenzile penale trebuie să fie proporționale beneficiului urmărit sau 

primit. Acestea trebuie să reflecte principiul “cu cât mai mare este 

suma, cu atât mai mare este amenda” și să se bazeze pe valoarea 

avantajelor deja obținute sau care urmează să fie obținute de 

funcționarul public, sau ceilalți care acționează în complicitate cu 

acesta, sau din numele acestuia, sau mărimea prejudiciului potențial ori 

real cauzat prin infracțiune, indiferent de proporții. În acest sens, în 

Partea Generală a Codului Penal (articolul 64) ar putea fi introdusă o 

prevedere care să se aplice în special infracțiunilor respective de 

corupție și să permită calcularea amenzilor minime real aplicate prin 

multiplicarea proporțională al celui mai mare avantaj sau prin 

instituirea unui număr de limite consecutive după cum se prevede la 

moment (mai cu seamă 1 sau doar 2 praguri alternative). Dacă valoarea 

avantajului nu poate fi calculată din cauza caracterului specific al 
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cazului, amenda va fi evaluată în baza criteriilor generale din intervalul 

prevăzut în partea specială. 
 

Recomandarea 4:  Amenzile penale trebuie să fie proporționale venitului funcționarului 

public, conform principiului “cu cât mai mare este venitul 

funcționarului, cu atât mai mare este amenda”. Venitul nu trebuie să se 

limiteze doar la salariul oficial sau declarat, dar să țină cont de averea 

reală și alte beneficii primite de către infractor prin intermediul 

persoanelor terțe. În acest sens, în Partea Generală a Codului Penal 

(articolul 64) poate fi introdusă o prevedere care să se aplice în special 

infracțiunilor de corupție și să prevadă că amenzile minime vor fi 

înmulțite la un coeficient calculat raportând la extra-venitul 

funcționarului. Mai mult ca atât, Codul de procedură penală ar trebui 

să prevadă o condiție obligatorie pentru partea acuzării să colecteze 

probe și pentru instanțe să evalueze venitul real al infractorului. 

Mecanismul din prezenta Recomandarea 4 trebuie să se aplice 

cumulativ cu acel prevăzut la Recomandarea 3. 
 

Recomandarea 5:  Reducerea pentru achitarea promptă a amenzilor (“achitarea 

jumătății”, articolul 64 (3)1 CP) trebuie să fie exclusă . 

 

Recomandarea 6:  În situații de proceduri speciale prin aplicarea acordului de 

recunoaștere a vinovăției și de judecare simplificată (articolul 80 CP și 

articolul 3641 (8) CPP), reducerea opțională a pedepsei cu o treime 

trebuie să fie plafonată cu nivelele minime de amenzi prevăzute în 

Partea Specială a Codului Penal. Alternativ, cu referire la fapte de 

corupție orice reducere a amenzilor trebuie să fie exclusă, fiind posibilă 

aplicarea acestor forme de atenuare doar pentru pedepse cu 

închisoarea.  

 

Recomandarea 7: Opțiunea de a reduce orice pedeapsă sub limitele minime (articolul 79 

CP), inclusiv și amenzi, nu trebuie să se fie aplicabilă infracțiunilor de 

corupție, căci aceasta oferă judecătorilor o discreție excesivă, astfel 

diminuând efectul disuasiv. 

b. Administrativ  
 

Recomandarea 8:  Maximele amenzilor pentru toate contravențiile de corupție trebuie să 

fie ridicate, cel puțin, până la nivelul pragului general de amendă 

administrativă – 1500 unități convenționale pentru funcționarii publici 
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(articolul 34 (2) CC). Ar fi util de a le ridica până la nivelul minim al 

amenzilor penale pentru infracțiunile penale corespunzătoare (de 

exemplu, “conflict de interese” din Codul contravențional să fie 

sancționat cu o amendă maximă atingând nivelul minim prevăzut în 

Codul Penal pentru o infracțiune cu elemente constitutive similare).  
 

Recomandarea 9:  Amenzile administrative trebuie să fie proporționale beneficiului 

intenționat sau primit. Modelul propus în Recomandarea 3 poate fi 

aplicabil mutatis mutandis și legislației contravenționale (articolul 34 

CC s-ar conduce de raționamentele noului articol 64 CP).  
 

Recomandarea 10:  Reducerea pentru achitarea promptă a amenzilor (“achitarea 

jumătății”, articolul 34 (3) CC) trebuie să fie exclusă pentru 

contravențiile de corupție. Recomandarea 5 se aplică mutatis mutandis.  

3. Discalificarea din serviciul public  

3.1 Standardele internaționale  

3.1.1 Domeniu de aplicare a noțiunii “serviciul public” 

UNCAC indică în articolul 30 par. 7 că Statele Membri trebuie să analizeze posibilitatea 

descalificării persoanei condamnate pentru acte de corupție din dreptul de a deține o funcție 

publică pentru o anumit durată de timp:  

“Atunci când gravitatea infracțiunii o justifică, fiecare Stat Membru, într-o 

măsura consistentă cu propriile sale principii fundamentale de drept în sistemul 

său, va prevedea proceduri, printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt 

mijloc corespunzător, pentru o durată stabilită în dreptul său intern, prin care 

să execute decăderea persoanelor recunoscute vinovate de infracțiunile 

prevăzute în prezenta Convenție din dreptul: a) de a exercita o funcție publică; 

și b) de a exercita o funcție într-o întreprindere al cărei proprietar, în parte sau 

majoritar, este statul.” 

Ghidul Tehnic al UNCAC explică raționamentul politicii pentru această sancțiune:  

“Statele Membri ar putea lua în considerație ca (aceste) măsuri sunt niște 

sancțiuni complimentare potrivite, deoarece o componentă esențială a funcției 

publice este încrederea și integritatea. Statele Membri de asemenea trebuie 

să țină cont de faptul că astfel de măsuri ar putea fi eficiente întru a descuraja 

conduita coruptă și pentru a preveni corupția în viitor prin anunțarea unui 
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semnal clar altor funcționari, și publicului în general, despre propria sa 

determinare de a lupta împotriva corupției.”64 

Mecanismul pentru Evaluarea Implementării UNCAC raportează drept “succese și bune 

practici”: 

“S-a constatat cu apreciere că un Stat Membru întreprinde eforturi pozitive 

pentru a asigura că funcționarii publici implicați în corupție suferă consecințe 

grave, inclusiv printr-o posibila reținere a contribuțiilor sectorului public la 

fondul de pensie a funcționarului condamnat.”65 

Mai mult ca atât, în “Corupție: glosar al standardelor penale internaționale”, OECD 

menționează:  

“Funcționarii corupți ar putea fi sancționați prin pedepse disciplinare și 

îndepărtarea sau suspendarea din oficiu.”66 

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului este foarte strictă privind descalificarea 

infractorilor care au săvârșit acte de corupție. Ea consideră descalificarea aplicabilă chiar celei 

mai înalte funcții într-o societate democratică, cum ar fi membru ales al parlamentului. 

Conform CtEDO:  

“privarea unei persoane de a ocupa o funcție publică, ca o pedeapsă 

complimentară urmărește scopul legitim de funcționare corespunzătoare și 

conservare a regimului democratic.”67 

OSCE relevă următorul exemplu pozitiv pentru “edificarea și menținerea unei administrații 

publice pe principii etice”: 

“În Lituania, Legea din 1995 privind serviciul public prevede drepturile, 

obligațiile și principiile de bază ale serviciului public, cât și prevederile privind 

prevenirea corupției. Legea descalifică persoanele condamnate pentru 

 
64 UNODC, Ghidul Tehnic pentru UNCAC (2009), pagina 90, 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

65 UNODC, Starea de implementare a Convenției ONU împotriva corupției (2017), pagina 107, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

66 Din 2007, pagina 40, http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

67 Comisia de la Veneția, Opinia Nr. 807/2015, CDL-AD(2015)036, Raportul privind excluderea infractorilor din 

Parlament, § 20, cu referință la CEDO M.D.U. contre l’Italie, 58540/00, Hotărârea din 28 ianuarie 2003, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-44046 (din franceză, accente plasate de autorii prezentului studiu).  

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-44046
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infracțiuni majore sau infracțiuni împotriva serviciului public și persoanele care 

au fost demise din serviciul public pentru abateri în serviciu în ultimii 10 ani.”68 

În general, conform standardelor internaționale ar fi greșit de limitat discalificarea 

condamnaților pentru acte de corupție din anumite funcții publice: lacune în discalificare ar 

dăuna “încrederii și integrității” care sunt o “componentă esențială a funcției publice”.69 

Astfel, formularea în diverse coduri penale este de tipul “totul inclus”: 

Spania: “discalificarea specifică din orice funcție sau angajare publică pentru o 

perioadă de la trei la șase ani”.70  

Regatul Unit: “de a fi pronunțat ca fiind incapabil de a fi ales sau numit în orice 

funcție publică timp de șapte ani din data condamnării și de a renunța la o astfel 

de funcție deținută în momentul condamnării [...]; și în cazul unei condamnări 

secundare pentru o infracțiune similară, pe lângă pedepsele indicate mai sus, 

persoana va fi supusă incapacității continue de a deține orice funcție 

publică.”71 

SUA, nivelul federal: “discalificat din deținerea oricărei funcții de onoare, 

încredere și profit în SUA.”72 

SUA, California: “Fiecare funcționar, angajat sau desemnat de executiv sau 

ministerial din Statul California, un district sau oraș din cadrul acestuia, o 

subdiviziune politică a acestora, care solicită, primește sau cade de acord să 

primească orice mită, [...] pe lângă pedeapsa de [amendă/închisoare], este 

pedepsit și cu retragerea funcției, ocupării sau numirii, și este descalificat fără 

termen din deținerea oricărei funcții, ocupări sau numiri în acest Stat.”73  

 
68 OSCE, Cele mai bune practici în combaterea corupției (2004), pagina 64, https://www.osce.org/eea/13738 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

69 UNODC, Ghidul Tehnic pentru UNCAC (2009), pagina 90, 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf. 

70 Spania, articolul 420 Codul Penal, Greco Raportul de Evaluare IV (2013) 5E, 

https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

71 Legea privind practicile de corupție în organele publice 1889, Secțiunea 2, 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/52-53/69/section/2/enacted (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

72 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/201. Statutul Federal privind mita, 18 U.S.C. § 201(b), prevede 

că orice infractor de acte de corupție (accente plasate de autorii prezentului studiu). 
73 Codul Penal California, articolul 68, http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=pen 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.osce.org/eea/13738
https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/52-53/69/section/2/enacted
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/201
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=pen
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În ceea ce privește Uniunea Europeană, se notează că aceasta susține prin intermediul 

programului său de recunoaștere reciprocă “recunoașterea și executarea descalificării pe 

întreg spațiu al Uniunii”.74 

3.1.2 Contravenții  

Interzicerea deținerii unei funcții publice nu se limitează la infracțiunile penale clasice, cum ar 

fi corupere pasivă. Comisia de la Veneția încurajează eliberarea din funcții publice chiar și în 

cazuri doar de încălcare a obligațiilor administrative de depunere a declarației privind averea:  

“În opinia Comisiei de la Veneția, condiția de declarare a bunurilor și veniturilor 

trebuie să fie asociată cu o sancțiune, care să fie îndeajuns de severă pentru a 

descuraja nerespectarea normei. Deși poate fi făcută o excepție pentru greșeli 

minore sau neintenționate în declarații, în principiu omisiunea de a declara 

bunurile este o încălcare suficient de gravă care ar servi un temei pentru 

eliberare din funcție.”75 

Trebuie de notat faptul că Comisia a parvenit cu această observație în contextul judecătorilor 

care – pe lângă parlamentari – dețin cea mai protejată funcție publică pe care o poate oferi o 

democrație.76 Mai merită menționată și recomandarea GRECO  

“de a întreprinde pașii necesari pentru a asigura ca diverse pedepse adiționale, 

în special ineligibilitatea, să fi posibilă de a fi aplicată în cazurile de corupție 

chiar și în privința unor acte și fapte mai minore […].”77 

 
74 Cartea verde privind aproximarea, recunoașterea și aplicarea reciprocă a sancțiunilor penale în cadrul 

Uniunea Europeană, COM(2004)334 final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/EN/1-2004-

334-EN-F1-1.Pdf, pagina 52. 

75 CDL-AD(2015)042 la nr. 39, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)042-e 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

76 A se vedea doar Principiile de bază ale ONU privind independența sectorului judiciar 1985, nr. 11 și 12, 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx: “11. Termenul de deținere 

a funcției judecătorilor, independența, securitatea, remunerarea adecvată a acestora, condițiile de serviciu, 

pensiile și vârsta de pensionare vor fi asigurate în mod adecvat de lege. 12. Judecătorii, fie aleși fie numiți, vor 

deține garanția funcției până la vârsta obligatorie de pensionare sau expirarea mandatului lor, când acesta 

există.” 

77 Greco Raportul de Evaluare III (2007) 6E, GRECO Luxembourg III Recomandarea vi, 

https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/EN/1-2004-334-EN-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/EN/1-2004-334-EN-F1-1.Pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)042-e
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
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În acest context, un exemplu din spațiul UE, în Franța o instanță poate decide asupra 

interdicției deținerii funcției publice (“fonction publique”) pentru încălcarea obligațiilor de 

declarare a averii.78  

3.1.3 Natura obligatorie  

Urmează a fi distinse două aspecte:  

- interdicția obligatorie de a exercita funcții publice ca o pedeapsă; 

- absența unor antecedente în comiterea actelor de corupție ca o precondiție pentru a 

accede la serviciul public. 

În esență, ambele au același efect - persoana nu poate activa în sectorul public. Totuși, 

pedeapsa de obicei are o aplicabilitate mai largă - se referă la funcțiile electorale sau chiar la 

participarea în licitații publice.79  

 

Conform celor menționate mai sus, Comisia de la Veneția și GRECO evidențiază în mod special 

necesitatea de eliberare din funcție și discalificare chiar și în cazul unor “fapte mai minore” (a 

se vedea mai sus 3.1.2). Din perspectiva comparativă, legislația SUA este îndeosebi de strictă 

privind interzicerea de ocupare a funcțiilor publice; este o sancțiune automată și obligatorie 

pentru corupție (a se vedea mai sus 3.1.1). În Ucraina, interdicția este obligatorie, dacă în 

decursul unui an sunt înregistrate mai mult de o contravenție administrativă conexă corupției:  

“Acțiunile prevăzute în prima și a doua parte, comise de o persoană, care pe 

parcursul unui an a fost supusă unei sancțiuni administrative pentru aceeași 

încălcare, – implică […] privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de 

a se implica în anumite activități pentru o perioadă de un an.”80 

În ceea ce privește accederea la serviciul public, absența antecedentelor în comiterea actelor 

de corupție reprezintă o trăsătură standard a tuturor legislațiilor. De exemplu, în Germania, 

 
78 Art. 26 par. 1 Legea 2013-907, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056315/2020-10-04/ 

(în franceză); interdicția poate fi până la 5 ani sau pe un termen indefinit, Art. 131-27 Codul Penal, 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028311887/2020-10-04/ (în franceză).  

79 A se vedea  3.1.1. de mai sus. 

80 Formularea standard pentru toate “fapte administrative ce țin de corupție” din Capitolul 13-A, Codul 

Contravențiilor Administrative din Ucraina, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (din 

ucraineană; accente plasate de autorii prezentului studiu). Contravenții sunt în special: Art. 172-4; Încălcarea 

restricțiilor privind combinarea și în combinare cu alte activități, Art. 172-5. Încălcarea restricțiilor statutare 

privind primirea de cadouri; Art. 172-6. Încălcarea cerințelor de control financiar; Art. 172-7. Încălcarea 

cerințelor pentru prevenirea și soluționarea conflictelor de interes; Art. 172-8. Utilizarea ilegală a informației 

care i-a devenit cunoscută unei persoane în legătură cu realizarea obligațiilor oficiale și altor obligații statutare; 

Art. 172-8-1. Încălcarea restricțiilor stabilite de lege după terminarea mandatului de membru al Comisiei 

Naționale pentru Reglementarea de Stat a Energiei și Utilităților. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056315/2020-10-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028311887/2020-10-04/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
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funcționarii publici își pierd statutul, precum și toate beneficiile conexe, și – fără un termen 

explicit al perioadei de interdicție – de facto sunt supuși interdicției pe viață când sunt 

condamnați cel puțin o dată pentru o mită (simplă); o condamnare pentru acte de corupție 

duce la faptul că candidații devin “nedemni” de orice altă numire în funcții federale.81 Drept 

un exemplu regional, poate fi menționa cazul Ucrainei, unde nicio persoană nu poate accesa 

serviciul public, 

“dacă a fost supusă sancțiunii administrative pentru o faptă ce ține de corupție 

– în decurs de trei ani din data intrării în vigoare a hotărârii relevante a instanței 

de judecată”.82 

3.2 Moldova 

3.2.1 Nivelul general de descurajare  

Ambele legislații, atât cea penală, cât și cea contravențională, includ discalificarea ca o formă 

complimentară a pedepselor principale. Cel mai înalt termen al interdicției nu depășește 15 

ani pentru forme agravate ale infracțiunilor de corupție (art. 65 (2) CP) și cel mai redus termen 

este nu mai puțin de 3 luni în cazul contravențiilor (art. 35 (3) CC). Calcularea termenului 

începe din momentul executării depline a pedepsei cu închisoarea sau din ziua în care 

condamnarea cu amendă devine definitivă. Dacă executarea pedepsei cu închisoare este 

suspendată, discalificarea ar putea să curgă în paralele cu durata perioadei de probațiune (art. 

90 (5) CP). În cazul sancțiunilor administrative, deși CC nu se expune asupra acestui fapt, 

interpretarea generală permite de a considera începutul termenului discalificării odată cu 

rămânerea ca definitivă a hotărârii în cauza contravențională.  

 

Următorul tabel ilustrează nivelele de discalificare atât în cazul infracțiunilor, cât și a 

contravențiilor. Este surprinzător de notat că un număr mare de infracțiuni și contravenții nu 

implică pedeapsa cu discalificare (evidențiate în aldin): 

Fapta Forma Articolul  
Discalificarea 

Min. Max. 

Penală 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 1 191 § 4 0 0 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Agravată 2 191 § 5 0 0 

Primirea unei remunerații ilicite  Simplă 256 § 1 0 0 

 
81 § 41 și § 7 Legea Federală a Serviciului Public, http://www.gesetze-im-

internet.de/bbg_2009/BJNR016010009.html (în germană). 

82 Art. 19 par. 2 nr. 5 din Legea Ucrainei din 10 decembrie 2015 Nr. 889-VIII privind serviciul public (modificată 

la 4 martie 2020), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (din ucraineană; accente plasate de 

autorii prezentului studiu).  

http://www.gesetze-im-internet.de/bbg_2009/BJNR016010009.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bbg_2009/BJNR016010009.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
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Primirea unei remunerații ilicite  Agravată 1 256 § 2 0 0 

Corupere activă Simplă 325 § 1 0 0 

Corupere activă Agravată 1 325 § 2 0 0 

Corupere activă Agravată 2 325 § 3 0 0 

Trafic de influență Simplă 326 § 1 0 0 

Trafic de influență Agravată 1 326 § 11 0 0 

Trafic de influență Agravată 2 326 § 2 0 0 

Trafic de influență Agravată 3 326 § 3 0 0 

Darea de mită Simplă 334 § 1 0 0 

Darea de mită Agravată 1 334 § 2 0 0 

Darea de mită Agravată 2 334 § 3 0 0 

Luarea de mită Atenuată 333 § 4 0 3 

Delapidarea prin folosirea funcției publice Simplă 191 § 2d) 0 5 

Corupere pasivă Atenuată 324 § 4 0 5 

Abuzul de putere Simplă 327 § 1 2 5 

Depășirea atribuțiilor Simplă 328 § 1 2 5 

Depășirea atribuțiilor Agravată 1 328 § 11 2 5 

Luarea de mită Simplă 333 § 1 2 5 

Abuzul de serviciu Simplă 335 § 1 2 5 

Abuzul de serviciu Agravată 1 335 § 2 2 5 

Conflict de interese Simplă 3261 § 1 5 7 

Luarea de mită Agravată 1 333 § 2 5 7 

Luarea de mită Agravată 2 333 § 3 5 7 

Corupere pasivă Simplă 324 § 1 5 10 

Corupere pasivă Agravată 1 324 § 2 7 10 

Conflict de interese Agravată 1 3261 § 2 5 10 

Abuzul de putere Agravată 1 327 § 2 5 10 

Depășirea atribuțiilor Agravată 2 328 § 2 5 10 

Corupere pasivă Agravată 2 324 § 3 10 15 

Abuzul de putere Agravată 2 327 § 3 10 15 

Depășirea atribuțiilor Agravată 3 328 § 3 10 15 

Îmbogățirea ilicită Simplă 3302 § 1 10 15 

Îmbogățirea ilicită Agravată 1 3302 § 2 10 15 

Abuzul de serviciu Agravată 2 335 § 3 10 15 

Contravențional 

Tăinuirea unui act de corupţie  Simplă 314 0 0 

Neasigurarea măsurilor de protecţie a 
funcţionarului public care raportează corupția  

Simplă 3141 0 0 

Protecționism  Simplă 3131 0 0 

Încălcarea regulilor de declarare a averii și 
intereselor personale  

Agravată 3302 0 0 

Primirea de recompensă nelegitimă  Simplă 315 0.3 1 

Abuzul de putere  Simplă 312 0.3 1 

Depășirea atribuțiilor Simplă 313 0.3 1 

Conflict de interese  Simplă 3132 0.3 1 

Incompatibilități Simplă 313/4 0.6 1 
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Ne-executarea prevederilor Legii privind 
declararea averii şi a intereselor personale 

Simplă 313/5 0.6 1 

 

Este inacceptabil conform standardelor internaționale ca persoana care comite infracțiuni 

agravate, sau, care fiind într-o funcție administrativă nu dezvăluie un act de corupție sau 

divulgă un avertizor de integritate să fie luată în considerație pentru continuarea serviciului 

public.  

3.2.2 Domeniul de aplicare a noțiunii “serviciul public” 

Discalificarea este strict limitată funcției în care făptașul a comis actul de corupție. Legislația 

penală și cea contravențională interzice deținerea unei anumite funcții sau exercitarea unei 

anumite activități specifice care fuseseră utilizată în activitatea penală sau abaterea 

contravențională. Articolul 65 (1) CP și respectiv articolul 35 (1) CC prevăd următoarele:  

“Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită 

activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o 

activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea 

infracțiunii”.  

“Privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate constă în interzicerea 

temporară persoanei fizice de a desfășurarea o anumită activitate. Sancțiunea 

privării de dreptul de a desfășura o anumită activitate poate fi aplicată în cazul 

în care activitatea a fost folosită la săvârșirea contravenției sau în cazul în care 

contravenția reprezintă o încălcare a regulilor de desfășurare a acestei 

activități”. 

Aparent legislația definește un domeniu îngust acestui tip de pedeapsă. Drept rezultat, 

făptașul discalificat ar putea să solicite exercitarea dreptului său de a aplica la alte funcții 

publice ne-conexe.  

 

Acest fapt nu este în conformitate cu standardele internaționale. Prevenirea corupției 

presupune excluderea în general din ocuparea oricărei funcții în serviciul public. Pe lângă 

acest fapt, este pur și simplu inacceptabil pentru public ca cineva corupt, de exemplu un 

“ofițer de poliție” sau “judecător”, să reușească să re-accede în serviciul public într-o altă 

capacitate, de exemplu un “inspector fiscal” sau “profesor”. 

3.3 Propuneri 
 

Recomandările se referă în mod exclusiv asupra infracțiunilor de corupție și faptelor conexe. 

Studiu nu s-a referit la întrebări în ce măsură aceste recomandări sunt aplicabile sau nu altor 

tipuri de infracțiuni și fapte culpabile. 
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3.3.1 Penal 

Recomandarea 11:  Drept un principiul de bază, interzicerea ocupării unei funcții publice 

trebuie să fie comprehensivă. În acest scop, în toate fapte de corupție, 

expresia “privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice” 

trebuie să fie înlocuită cu “privarea de dreptul de a ocupa orice funcții 

publice”. Noțiunea trebuie să fie definită în Partea Generală a Codului 

Penal, într-un aliniat nou, de exemplu la Articolul 65 (1)1 CP, astfel încât 

să includă interzicerea specială în fapte de corupție. Ca text, ar putea 

să sune drept interzicerea de a deține “orice funcție publică, activitate 

publică sau numire publică în Republica Moldova, inclusiv deținerea 

unei funcții într-o întreprindere în proprietatea deplină sau parțială a 

statului”.  

 

Recomandarea 12: Descalificarea trebuie să se aplice tuturor infracțiunilor de corupție, 

indiferent de formele agravate sau specifice ale corupției (de ex., 

delapidarea averii cu utilizarea situației de serviciu, articolul 191 (4) și 

(5) CP sau traficul de influență (articolul 326 CP)).  

 

Recomandarea 13:  Pentru eficientizarea punerii în aplicare a amenzilor și a reparării 

prejudiciilor, discalificarea – care va începe să curgă imediat după 

rămânerea definitivă a hotărârii – ar trebui să fie calculată cu referire 

la limita sa minimă prevăzută de lege doar după ce toate daunele 

posibile și amenzi au fost în întregime achitate statului.  

 

3.3.2 Administrativ 

Recomandarea 14:  Drept principiu de bază, interzicerea ocupării unei funcții publice trebuie 

să fie comprehensivă. În scopul dat, în măsura în care Recomandarea 

11 poate fi aplicată contravențiilor, discalificarea trebuie să se refere la 

“orice funcție publică”. Noțiunea poate fi definită mutatis mutandis în 

Partea Generală a Codului Contravențional (Articolul 35), într-un aliniat 

nou, în aceeași modalitate în care s-a recomandat pentru CP..  
 

Recomandarea 15:  Discalificarea trebuie să se aplice tuturor contravențiilor de corupție 

prevăzute de Partea Specială a CC (a se vedea mutatis mutandis 

recomandarea 12). 
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Recomandarea 16:  Pentru a susține eficacitatea punerii în aplicare a amenzilor și restituției, 

perioade de discalificare trebuie să înceapă să fie numărată doar după 

ce toate daunele posibile și amenda completă sunt achitate către stat 

(pe când discalificarea, ca atare, începe imediat după ce hotărârea este 

definitivă).  
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Partea 2: Instanță/complet de judecată anticorupție 

4. Standarde internaționale  

4.1 UNCAC  
 

UNCAC nu conține vreo prevedere explicită privind instanțele anticorupție. Evident, motivul 

este următorul:  

“Instanțele anticorupție specializate sunt un fenomen relativ nou. Deși cea mai 

veche instanță de acest tip, din Filipine, a fost constituită în 1970, niciuna din 

celelalte instanțe anticorupție specializate identificate în acest studiu n-au 

început să funcționeze înainte de 1999 și majoritatea din acestea au fost 

constituite în ultimul deceniu (deseori împreună cu, sau drept urmare a 

constituirii unei agenții specializate anticorupție).”83 

Totuși, Mecanismul pentru Evaluarea Implementării UNCAC a salutat instanțele anticorupție 

după cum urmează: 

“O altă măsură apreciată de experți a fost numirea judecătorilor specializați să 

examineze cazurile de corupție, financiare și economice și crearea instanțelor 

speciale anticorupție. De exemplu, într-un Stat cu o instanță specializată care 

este competentă de a examina doar o anumită infracțiune conexă corupției 

(îmbogățire ilicită), s-a recomandat ca competența acesteia să fie extinsă 

pentru a acoperi toate faptele indicate în Convenție. Într-adevăr, astfel de 

instanțe pot servi ca un instrument de a reduce numărul de cazuri 

nesoluționate și oferă o oportunitate bună pentru funcționarii judiciari de a se 

familiariza cu detaliile tehnice ale cazurilor de corupție și de a aborda 

complicațiile acestora în mod prompt, efectiv și eficient.”84 

În cadrul capitolului “Succese și bune practici”, Mecanismul pentru Evaluarea Implementării 

UNCAC evidențiază că instanțele anticorupție pot fi o complementare efectivă pentru 

agențiile anticorupție:  

“În unul din Statele Membri, constituirea și activitatea unei agenții specializate 

a fost notată în mod specific ca un motiv primar pentru succesul în abordarea 

 
83 U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 7, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

84 UNODC, Starea de implementare a Convenției ONU împotriva corupției (2017), pagina 166, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf
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corupției în țară. […] În același Stat Membru, crearea unei instanțe anticorupție 

separate, care s-a dovedit a fi un partener efectiv pentru Agenția respectivă, 

pe lângă judecătorii specializați în Curtea Supremă, a fost menționată ca fiind o 

altă măsură pozitivă. Planurile privind instanțele adiționale, câte una pentru 

fiecare regiune din țară, sunt la moment în curs de realizare.”85 

4.2 GRECO 
 

GRECO a menționat în cazul Slovaciei succesul instanței speciale pentru examinarea cazurilor 

de corupție și alte infracțiuni grave:  

“Pe parcursul vizitei în țară, s-a menționat în mod repetat că existența unei 

rețele de instituții specializate și practicieni în poliție, procuratură și justiție 

(care se supun unor măsuri speciale de verificare) a redus enorm ‘scurgerile de 

informații’ la diverse etape ale procedurii penale […]. GET [Echipa de evaluare 

GRECO] a evidențiat cu interes existența unei instanțe speciale pentru 

examinarea cazurilor de corupție și alte infracțiuni grave, care, conform 

rapoartelor, a dus la o creștere a numărului de cazuri procesate și o abordare 

mai armonizată în examinarea cazurilor de corupție.”86 

4.3 Comisia de la Veneția  
 

Comisiei de la Veneția a expus diverse opinii în privința instanțelor anticorupție. Conform 

Comisiei  

“un Stat este supus obligației pozitive de a asigura ca sistemul său penal să fie 

efectiv în lupta împotriva formelor grave de infracțiuni, ca legea penală să 

constituie o descurajare temeinică în comiterea unor astfel de infracțiuni și ca 

infractorii care comit astfel de infracțiuni să nu aibă parte de impunitate”.87 

Comisia a revizuit pentru prima dată un proiect de lege privind instanțe anticorupție din 

Ucraina. În general, Comisia a salutat constituirea unei astfel de instanțe, după cum urmează:  

 
85 UNODC, Starea de implementare A Convenției ONU împotriva corupției (2017), pagina 166, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

86 Greco Raportul de Evaluare III (2007) 4E, la § 101, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

87 Comisia de la Veneția, Opinia privind amendamentele aduse la Codul Penal și Codul de Procedură Penală din 

România, CDL-AD(2018)021, par. 31, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2018)021-e (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)021-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)021-e
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“Trebui menționate componentele cheie ale proiectului de lege nr. 6011 și 

anume constituirea unei Înalte Curți Anticorupție (ÎCA) și a unei instanțe de 

apel, judecătorii cărora vor avea o reputație impecabilă și care vor fi selectați 

în bază de concurs într-un mod transparent; la o etapă inițială, organizațiile 

internaționale și donatorii activi în acordarea de suport pentru programele 

anticorupție în Ucraina urmează să dețină un rol crucial în organul competent 

să selecteze judecători anticorupție specializați, similar rolului prevăzut pentru 

dânșii în proiectul de lege nr. 6011; competența ÎCA și cea a instanței de apel 

trebuie să corespundă cu cea a Biroului Național Anticorupție (BNA) și a 

Procuraturii Speciale Anticorupție (PSA), sub condiția că competența 

instanțelor trebuie să fie definită în mod clar de lege.”88 

Comisia a recunoscut că instanțele anticorupție pot fi o excepție legitimă de la principiul CCEJ  

“judecătorii și instanțele specializate trebuie să fie introduse doar când sunt 

necesare din cauza complexității sau specificității legii sau faptelor și astfel 

pentru o administrare corespunzătoare a justiției.”89 

În acest context, Comisia a evidențiat recomandarea din partea GRECO de a încredința  

“examinarea cazurilor de corupție de anvergură – care deseori implică 

tranzacții financiare complexe sau scheme elaborate – unor judecători 

specializați […].”90 

Totuși, contrar cu acceptarea unei instanțe anticorupție separate (care constă din astfel de 

judecători specializați), Comisia a fost destul de critică privind introducerea unor judecători 

specializați care să fie integrați în structura instanțelor judecătorești ordinare: 

“Comisia nu vede în ce mod numirea judecătorilor specializați în toate 

instanțele de drept comun teritoriale, curțile de apel și Curtea Supremă ar 

putea fi justificată și implementată în practică. […] Absența oricăror garanții 

 
88 Opinia Nr. 896/2017, CDL-AD(2017)020, privind proiectul de lege privind Curtea Anticorupție, pagina 20, 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)020-e (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

89 Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCEJ), Opinia (2012) Nr. 15 privind specializarea judecătorilor, 

Concluzii iii, https://rm.coe.int/ccje-opinion-2012-no-15-on-the-specialisation-of-judges/16809f0078 (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

90 Greco Raport de Evaluare 4 (2016) 9 (Ucraina), § 120, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)020-e
https://rm.coe.int/ccje-opinion-2012-no-15-on-the-specialisation-of-judges/16809f0078
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
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specifice în procedura de selectare și a măsurilor specifice pentru protecția 

independenței și securității judecătorilor este foarte nesatisfăcătoare”.91 

În baza propunerii din raportul Comisiei de la Veneția, Fondul Monetar Internațional (FMI) a 

parvenit cu solicitarea ca participarea experților internaționali în procesul de selectare a 

judecătorilor într-o curte anticorupție să devină o condiție pentru acordarea fondurilor de 

asistență.92 Integritatea judecătorilor este esențială pentru Comisia de la Veneția, astfel 

aceasta susține măsuri extraordinare, cum ar fi veto a judecătorilor și procurorilor; măsuri 

care „nu sunt doar justificate”, dar sunt „necesare [...] pentru a proteja [statul] de flagelul 

corupției care, dacă nu este abordat, ar putea distruge complet sistemul său judiciar”93 

4.4 OSCE 
 

În 2004, OSCE a identificat instanțele anticorupție drept un remediu efectiv pentru sisteme 

judiciare foarte corupte. În contextul istoriei de succes din Hong Kong, OSCE menționează: 

“O altă trăsătură majoră care a fost identificată de la bun început este faptul că 

Hong Kong dispunea de un sistem judiciar integru, ceea ce însemna că dosarele 

erau procesate și examinate în modul cuvenit. În absența ordinii de drept, 

experimentul aproape cu certitudine avea să aibă alte rezultate. Acest fapt 

indică precauția că dacă o țară intenționează să urmeze calea Hong Kong-ului, 

aceasta trebuie de asemenea să se axeze pe integritate în ramura judiciară. […] 

Crearea ‘instanțelor anticorupție’ speciale sau ‘instanțelor de integritate’ ar 

putea fi o altă posibilitate. Pentru astfel de instanțe trebuie să fie selectați cu 

precauție judecătorii și personalul de suport în baza integrității lor.”94 

  

 
91 Opinia Nr. 896/2017, CDL-AD(2017)020, privind proiectul de lege privind Curtea Anticorupție, pagina 20, 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)020-e (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

92 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovații pentru justiție imparțială, pagina 2, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf.  

93 CDL-AD(2019)020-10, para 39, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)020-e, 

cu referințe la CDL-AD(2015)045, Opinia preliminară asupra proiectului de modificare a Constituției cu privire la 

sistemul judiciar al Albaniei, para. 8, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2015)045-e. 

94 OSCE, Cele mai bune practici de combatere a corupției (2004), pagina 166, https://www.osce.org/eea/13738 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)020-e
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)020-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)045-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)045-e
https://www.osce.org/eea/13738
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5. Exemple externe  

5.1 Trecere în revistă  
 

Conform celor menționate mai sus, instanțele anticorupție specializate reprezintă un 

fenomen relativ nou. Cu excepția curții din Filipine, nicio altă instanță nu și-a început 

activitatea decât după 1999, iar majoritatea acestora au fost de fapt constituite în ultimul 

deceniu.95 U4 a identificat următoarele modele de instanțe anticorupție96 în 2015, modificate 

cu evoluții ulterioare până-n august 2020 (amendamentele sunt marcate după anul 

introducerii): 

 

Model Țări ∑ 

Judecători individuali: Judecătorii sunt 
desemnați sau numiți drept judecători 
speciali anticorupție în cadrul instanțelor de 
judecată de drept comun; apelul rămâne 
potrivit regulilor de procedură comună. 

Bangladesh, Kenya, Mexico (2019),97 
Serbia (2018),98 Sierra Leone (2019) 

5 

Judecătorie de primă instanță: instanță 
specializată anticorupție cu competență 
orientată asupra cazurilor anticorupție, 
apeluri sunt depuse la Curtea Supremă. 

Albania (2018),99 Burundi, Cameron, 
Croația, Nepal, Pakistan, Senegal, Sri 
Lanka (2018), Slovacia, Tanzania 
(2016),100 Thailanda (2016)101  

11 

Instanță hibrid: Poate servi drept o 
judecătorie de primă instanță pentru unele 
cazuri de corupție (mai importante) și 
servește drept o curte intermediară de apel 
pentru alte cazuri de corupție care sunt 
examinate în primă instanță de judecătoriile 

Botswana (doar funcția de apel), 
Filipine, Uganda 

3 

 
95 Pentru parcurs, a se vedea U4 ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, 

pagina 8, https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf.  

96 Tabel preluat din U4 ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 

20, https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf (În scopul 

prezentei lucrări, vom defini o ‚instanță anticorupție‘ drept un judecător, instanță judecătorească, direcție din 

instanță sau tribunal care se specializează substanțial (deși nu neapărat exclusiv) în cazurile de corupție“); a se 

vedea și pentru o actualizate din 2019 și pentru o referință la respectivele legi: https://www.u4.no/anti-

corruption-court-legislation-for-23-countries. 

97 https://www.wola.org/analysis/five-years-anti-corruption-system-mexico/.  

98 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=beefd6be-2c19-498b-97d8-cc3d930b720a.  

99 https://www.rai-see.org/albania-special-anti-corruption-court-hjc-starts-candidate-selections/.  

100 https://www.africanews.com/2016/07/04/14-judges-to-preside-over-tanzania-s-new-anti-corruption-

court//.  

101 https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/thailand-corruption-court-established/.  

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.u4.no/anti-corruption-court-legislation-for-23-countries
https://www.u4.no/anti-corruption-court-legislation-for-23-countries
https://www.wola.org/analysis/five-years-anti-corruption-system-mexico/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=beefd6be-2c19-498b-97d8-cc3d930b720a
https://www.rai-see.org/albania-special-anti-corruption-court-hjc-starts-candidate-selections/
https://www.africanews.com/2016/07/04/14-judges-to-preside-over-tanzania-s-new-anti-corruption-court/
https://www.africanews.com/2016/07/04/14-judges-to-preside-over-tanzania-s-new-anti-corruption-court/
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/thailand-corruption-court-established/
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de drept comun. Apelurile sunt depuse la 
Curtea Supremă. 

Instanțe comprehensive paralele: Sistemul 
de instanțe anticorupție include și 
judecătoriile de primă instanță și curțile de 
apel. 

Afghanistan, Armenia (proiect de lege 
2020),102 Bulgaria, Indonezia, 
Malaysia, Madagascar (2016), 
Palestine (2013),103 Ucraina (2018) 

8 

 Total 25 

 

Pentru o plenitudine a analizei, trebuie de notat faptul că sunt de asemenea și încurajări de a 

crea o instanță specializată anticorupție la nivel internațional care să examineze cazurile de 

corupție mare:  

“Printre ideile evocate, Guvernul Columbiei și Judecătorul SUA Mark Wolf au 

propus crearea unei curți anticorupție internațională cu jurisdicție pentru 

cazurile de corupție mare când țările nu pot sau nu doresc să le examineze de 

sine stătător.”104 

Următoarele exemple de țări se vor axa pe instanțe anticorupție separate din următoarele 

trei motive:  

- Comisia de la Veneția a criticat opțiunea de “judecători specializați”, favorizând o 

instanță anticorupție separată; în același timp, soluția de instanță hibrid nu pare să fie 

relevantă pentru regiunea europeană; 

- Este disponibilă o analiză detaliată din perspectiva celor două din cele mai relevante 

exemple de instanțe anticorupție, unul dintr-o țară UE – Slovacia - și unul dintr-o țară 

vecină – Ucraina;  

- Concluziile privind avantajele și riscurile de instituire a unor judecători specializați 

anticorupție vor fi trase din analiza comparativă disponibilă (a se vedea mai jos 6). 

 
102 https://www.azatutyun.am/a/30783372.html; https://www.civilnet.am/news/2020/08/06/Armenia-

Proposes-Establishing-Specialized-Anti-Corruption-Courts/392133.  

103 Art. 9 bis Legea anticorupție nr (1) 2005 modificată în 2018 cu art. 16, 

https://cdn.sanity.io/files/1f1lcoov/production/CDwR6nTXrees_FbhPVnpkta1YODHEg1ddqlWe.pdf.  

104 Gillian Dell, 2 March 2020, Abordarea impunității pentru corupția mare: care sunt opțiunile?, 

https://uncaccoalition.org/addressing-impunity-for-grand-corruption-what-are-the-options/  (accente plasate 

de autorii prezentului studiu); Remarci din partea Judecătorului Mark L. Wolf, Președintele Integrity Initiatives 

International, în Ședința Global Expert Group privind Corupția cu implicarea bunurilor de cantități mari (13 

iunie 2019: “O curte anticorupție internațională ar fi o inovație de valoare”,  

https://www.unodc.org/documents/corruption/meetings/OsloEGM2019/Presentations/Mark_Wolf_-

_USA.pdf; a se vedea și U4 Nota 2019:5, O Curte anticorupție internațională? O sinteză de dezbatere, 

https://www.u4.no/publications/an-international-anti-corruption-court-a-synopsis-of-the-debate.pdf.  

https://www.azatutyun.am/a/30783372.html
https://www.civilnet.am/news/2020/08/06/Armenia-Proposes-Establishing-Specialized-Anti-Corruption-Courts/392133
https://www.civilnet.am/news/2020/08/06/Armenia-Proposes-Establishing-Specialized-Anti-Corruption-Courts/392133
https://eupolcopps.eu/en/content/palestinian-judges-and-prosecutors-conclude-study-trip-brussels
https://cdn.sanity.io/files/1f1lcoov/production/CDwR6nTXrees_FbhPVnpkta1YODHEg1ddqlWe.pdf
https://uncaccoalition.org/addressing-impunity-for-grand-corruption-what-are-the-options/
https://www.unodc.org/documents/corruption/meetings/OsloEGM2019/Presentations/Mark_Wolf_-_USA.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/meetings/OsloEGM2019/Presentations/Mark_Wolf_-_USA.pdf
https://www.u4.no/publications/an-international-anti-corruption-court-a-synopsis-of-the-debate.pdf
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5.2 Slovacia 

5.2.1 Rezumat  

“Curtea anticorupție” din Slovacia de fapt nu se specializează doar numai pe fapte de 

corupție, ci examinează și alte infracțiuni economice și crima organizată. Curtea funcționează 

din 2005. Verificările integrității candidaților și judecătorilor instanței sunt realizate de 

executiv, un mecanism care ulterior a fost declarat a fi neconstituțional în 2019. Deși curtea 

este percepută ca fiind o istorie de succes, se pare ca această că nu are experiență în 

examinarea cazurilor de anvergură.  

5.2.2 Cadru de timp  

Principalele etape de constituire a Curții sunt următoarele:105  

- În 2003, Parlamentul Slovaciei a constituit o Curte specială cu o competentă pentru 

cazurile de corupție și crimă organizată.  

- În 2005, Curtea începe să funcționeze.  

- Același pachet de reforme a creat și o Procuratură Specială (PS) cu o competentă 

exclusivă de a aduce cazurile în fața Curții speciale.  

- În 2009, Curtea Constituțională a Slovaciei s-a pronunțat asupra faptului că Curtea 

Specială este neconstituțională.106 Parlamentul a răspuns cu o lege nouă care a re-

constituit curtea, abordând deficiențele constituționale și câteva modificări 

adiționale.107  

- Curtea, redenumită în Curte Penală Specială (CPS), a continuat să funcționeze fără 

careva întreruperi semnificative. 

5.2.3 Selectarea judecătorilor  

Procedurile pentru numirea și eliberarea judecătorilor din CPS sunt aceleași ca și procedurile 

utilizate pentru instanțele judecătorești obișnuite (inter alia prin trecerea unui examen, 

 
105 Citat mot-a-mot din USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie 

de soluționat și recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf, și U4 Nota 2016:2, 

Instanțele anticorupție specializate: Slovacia, https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-

courts-slovakia.pdf. 

106 Hotărârea Curții Constituționale Nr. PL. ÚS 17/08, 

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992376/4_09a.pdf/56fb3a16-d03e-471b-b158-b8ed4de5a6b5 

(în engleză). 

107 https://spectator.sme.sk/c/20033131/slovakia-to-get-new-court.html.  

https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992376/4_09a.pdf/56fb3a16-d03e-471b-b158-b8ed4de5a6b5
https://spectator.sme.sk/c/20033131/slovakia-to-get-new-court.html
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selectarea de către comitete și numire de Consiliu Judiciar – un organ care constă din nouă 

judecători și nouă membri selectați de alte ramuri ale guvernului).  

 

În ceea ce privește integritatea, candidații trebuie să obțină o avizare de securitate din partea 

Biroului Național de Securitate (BNS) înainte de a fi numiți. BNS de asemenea ar putea revoca 

avizare oferită de securitate. În 2009, Curtea Constituțională a pronunța hotărârea precum că 

această cerință încalcă principiul de separare a puterilor: ramura executivă deține dreptul 

abuziv de a înlătura judecători sub pretextul unei probleme de securitate. Legislatorul a 

răspuns printr-un amendament constituțional în 2014 care solicită judecătorilor din întregul 

sistemul judiciar să obțină astfel de avizări de securitate: 

“O versiune modificată a avizării de securitate a fost reintrodusă, fiind 

colectată informație mai îngustă cu privire la judecătorii în exercițiu, cât și 

judecătorii – candidați, fiind modificat și mandatul BNS în acest sens; BNS doar 

oferă o evaluare a candidatului, iar decizia finală este luată de Consiliul 

Judiciar.”108 

U4 menționează cu privire la acest aspect următoarele:  

“Pe de o parte, mulți cred că procedura de avizare de securitate a ajutat la 

asigurarea integrității curții, și nu sunt dovezi precum că procedura a fost 

abuzată vreodată pentru a influența curtea. Pe de altă parte, preocuparea Curții 

Constituționale pare să fie justificată, cel puțin din punct de vedere abstract; 

posibilitatea ramurii executive de a înlătura un judecător în exercițiu prin 

revocarea avizării sale de securitate, fără careva reguli bine specificate, ar putea 

fi un instrument care poate fi abuzat de executiv fără îndoieli. Conform noii 

ordini constituționale, după cum s-a menționat mai sus, toți judecătorii trebuie 

să obțină o avizare de securitate– totuși controversa care stătea la baza 

acesteia a rămas.”109 

În 2019, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre precum că avizările obligatorii de 

securitate pentru judecători, care au fost introduse în 2014 sunt neconstituționale. Curtea s-

a referit la principiile democrației, statutului de drept și cel al separării puterilor în legătură 

cu principiul independenței sistemului judiciar: “Legile constituționale nu pot veni în 

 
108 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 12, nota 15, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

109 U4 Nota 2016:2, Instanțele anticorupție specializate: Slovacia, pagina 3, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf
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contradicție cu principii fundamentale ale Constituției Republicii Slovacia”,110 a declarat 

Curtea Constituțională.111 

5.2.4 Statutul judecătorilor 

Riscurile mai înalte de securitate ale activității într-o curte anticorupție și de luptă cu crima 

organizată sunt abordate, mai cu seamă, prin salarii mai mari. Inițial, Guvernul s-a confruntat 

cu dificultăți de a recruta un număr suficient de judecători. Legea modificată a prevăzut salarii 

substanțial mai mari decât cele pentru judecătorii obișnuiți (judecătorii CPS primesc un salariu 

de 1,3 ori mai mare decât al unui deputat în parlament).112 Fiecare judecător este responsabil 

de circa 15-16 cazuri pe an. Curtea Constituțională a răspuns la o adresare din partea 

judecătorilor din instanțele judecătorești ordinare și s-a pronunțat asupra caracterului 

neconstituțional al diferenței în plată în aceeași hotărâre din 2009. După amendamentele din 

2009, diferența de plată este mai mică și “nu pare să fi atras o critică semnificativă”.113 

5.2.5 Competența  

Competența este atribuită conform tipurilor de infracțiuni și nu potrivit calității făptașilor sau 

altor criterii speciale. Infracțiunile sunt clasificate în șase grupuri: 114 

- Corupția și infracțiunile conexe corupției – corupere activă, corupere pasivă, abuz de 

putere de către un funcționar public, practici înșelătoare în achiziții publice și licitații 

publice; 

- Crima organizată și terorism – constituirea, organizarea și susținerea unui grup 

criminal sau a unui grup terorist, infracțiunile îndeosebi de grave comise de un grup 

criminal sau un grup terorist; 

- Infracțiuni economice – când daunele cauzate ajung cel puțin la 6,6 milioane EUR; 

- Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; 

- Omor premeditat; 

 
110 A se vedea în detaliu despre acest argument: https://verfassungsblog.de/a-part-of-the-constitution-is-

unconstitutional-the-slovak-constitutional-court-has-ruled/.  

111 https://spectator.sme.sk/c/22042187/demanding-security-clearance-of-judges-is-unconstitutional.html.  

112 Din 2012, UNODC, Raportul de revizuire a țării pentru Slovacia (2012), pagina 97, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Co

untry_Report.pdf. 

113 U4 Nota 2016:2, Instanțele anticorupție specializate: Slovacia, pagina 3, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf 

114 U4 Nota 2016:2, Instanțele anticorupție specializate: Slovacia, pagina 3, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf; a se vedea și din 2020: 

https://e-justice.europa.eu/content_specialised_courts-19-sk-en.do?member=1.  

https://verfassungsblog.de/a-part-of-the-constitution-is-unconstitutional-the-slovak-constitutional-court-has-ruled/
https://verfassungsblog.de/a-part-of-the-constitution-is-unconstitutional-the-slovak-constitutional-court-has-ruled/
https://spectator.sme.sk/c/22042187/demanding-security-clearance-of-judges-is-unconstitutional.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Country_Report.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Country_Report.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_specialised_courts-19-sk-en.do?member=1
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- Alte infracțiuni – falsificare, modificarea frauduloasă și producerea ilegală a banilor și 

valorilor mobiliare, și infracțiunile de extremism. 

Inițial, Curtea Specială de asemenea deținea competență după persoană asupra tuturor 

infracțiunilor comise de funcționarii de rang înalt. După hotărârea Curții Constituționale 

pronunțate în 2009, această competență a fost exclusă:  

“Argumentarea Curții Constituționale în privința competenței după persoană a 

Curții Speciale nu este îndeosebi de convingătoare. O referință vagă la 

‘competența după persoană fiind utilizată în sistemele feudale’ drept o 

‘caracteristică extraordinară a Curții Speciale’ deține o importanță periferică în 

verdict, astfel fiind destul de ferm condamnată de judecătorii cu opinii 

separate.”115  

Trebuie de notat că soluția constituțională “a fost percepută ca fiind extrem de controversată 

și a fost aprobată cu majoritatea a 7 împotriva a 6 judecători ai Curții Constituționale”.116 

5.2.6 Structura de bază  

Numărul de judecători din CPS a crescut treptat din 2005. Conform situației din 2020, sunt 14 

judecători.117 Pe parcursul ultimilor ani, aceștia au examinat circa 160-180 de rechizitorii per 

an.118 

5.2.7 Etapele de apel  

Hotărârile CPS sunt contestate în apel la nivelul Curții Supreme. Acest fapt implică o provocare 

similară ca și cea din Ucraina:119 

“Spre deosebire de judecătorii din CPS, care au fost selectați cu grijă de la bun 

început în calitate de judecători de curte de primă instanță, judecătorii din apel 

 
115 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 8, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

116 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 8, nota 6, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

117 Pagina web a CPS (în slovacă): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_170; din 

numărul total de 16 judecători, doi nu mai sunt activi. 

118 Din 2017: USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de 

soluționat și recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 9, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf. 

119 A se vedea mai jos la 5.3.  

https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_170
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
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au activat în Curtea Supremă de ani de zile și reputația unora unei este sub 

semnul întrebării pe plan internațional. Din aceste considerente, este 

important de asigurat ca judecătorii care decid la toate etapele să fie selectați 

prin intermediul unor proceduri care să asigure un nivel înalt de integritate.”120 

5.2.8 Impactul 

GRECO a menționat deja în 2007  

“cu interes despre existența Curții Speciale Anticorupție și alte Infracțiuni 

Grave, care a dus, conform rapoartelor, la o creștere a numărului de dosare 

examinate și la o abordare mai armonizată în examinarea cazurilor de 

corupție.”121 

Conform situației din 2020, CPS a pronunțat 1253 hotărâri.122 Între 2005 și 2015, Curtea 

Specială/CPS a condamnat 1107 persoane.123 Judecătorii au aprobat 476 acorduri de 

recunoaștere a vinovăției și 92 persoane au fost achitate,124 cu o rată de achitare de doar 

7%:125 

“Comparând numărul mediu de condamnări de până la și după constituirea 

curții ne oferă o perspectivă interesantă. Între 1999 și 2003 au fost înregistrate 

 
120 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 9, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf, cu referință la Open 

Society Foundation, Sistemul judiciar slovac: statutul curent și provocările (2011), 

http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/slovak_judiciary_state_challenges.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

121 Greco Raportul de Evaluare III (2007) 4E, la § 101, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

122 Pagina web a CPS (în slovacă): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_170. 

123 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), page 9, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf. 

124 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 9, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf. 

125 Din 2012, UNODC, Raportul de revizuire a țării pentru Slovacia (2012), pagina 98, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Co

untry_Report.pdf.  

https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/slovak_judiciary_state_challenges.pdf
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_170
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Country_Report.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Country_Report.pdf
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circa 23 de condamnări pentru acte de corupție pe an, între 2010 și 2014 

numărul total al acestor infracțiuni a ajuns până la 123.”126 

Analizând numărul total de condamnări pentru corupție înainte de constituirea CPS, diferența 

este încă izbitoare: 

“Până la constituirea Curții Penale Specializate, 254 de cazuri conexe corupției 

au fost examinate de sistemul instanțelor judecătorești de drept comun. Totuși, 

din momentul constituirii Curții Penale Specializate și Procuraturii Speciale, au 

fost examinate 790 de cazuri conexe corupției [până-n 2012)].”127 

U4 de asemenea a menționat că CPS “a fost efectivă în abordarea crimei organizate și 

cazurilor de corupție de la nivel național”, după cum a constatat Comisia Europeană în 

raportul său anticorupție:  

“Într-un efort de a lupta mai eficient împotriva infracțiunilor grave, Slovacia a 

creat o curte penală specializată (CPS) cu jurisdicție exclusivă de a examina 

cazuri de corupție, inclusiv cele de mituire pe plan național și extern. […] CPS 

este echipată cu resursele necesară, judecătorii și personalul său auxiliari sunt 

instruiți în mod adecvat, iar procedurile sunt realizate într-un cadru de timp 

suficient de timp.”128 

Au fost aduse și critici privind lipsa de condamnări ale oficialilor de rang înalt:  

“Dintr-o perspectivă mai puțin pozitivă, circa 48 de procente din jumătatea 

condamnărilor pentru mită din partea CPS după 2012 au implicat mite de 20 € 

sau mai mici.”129 

 
126 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 9, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

127 UNODC, Raportul de revizuire a țării pentru Slovacia (2012), pagina 98, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Co

untry_Report.pdf (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

128 Anexa Slovacia la Raportul UE Anticorupție, Brussels, 3 februarie 2014 COM(2014) 38 final ANEXA 25, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovakia_chapter_en.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu), cu referință la Transparency International, Sistemul Național de Integritate, Sumar 

Executiv: http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/slovakia_2012.  

129 USAID, Raportul privind constituirea instanței anticorupție în Ucraina: problemele cheie de soluționat și 

recomandările în baza experienței din Slovacia (2017), pagina 9, https://newjustice.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Country_Report.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Country_Report.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovakia_chapter_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovakia_chapter_en.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/slovakia_2012
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_Court_Report_Zilincik_Apr_2017_ENG.pdf
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Totuși, acest fapt nu neapărat este din vina CPS, deoarece “[m]ulți blamează pentru situația 

dată mai degrabă procurorii decât CPS”.130 

5.3 Ucraina  

5.3.1 Rezumat  

U4 rezumă constituirea Înaltei Curți Anticorupție (ÎCA) după cum urmează:  

“ÎCA a fost constituită prin intermediul unor eforturi combinate din partea 

organizațiilor societății civile din Ucraina și comunității donatorilor 

internaționali.  

Principalele argumente pentru crearea ÎCA au fost necesitatea unui nivel mai 

înalt de eficiență, integritate și independență judiciară în abordarea cazurilor 

de corupție, în special a cazurilor care implică elita politică, și incapacitatea 

aparentă a instanțelor judecătorești de drept comun de a înfăptui actul justiției 

în mod imparțial și fără piedici. 

Cea mai distinctă trăsătură a ÎCA ține de implicarea în procesul de selectare 

judiciară a unui organ numit Consiliul Public al Experților Internaționali, care 

deține puterea de a bloca candidații judiciari, dacă membrii Consiliului au ‘dubii 

rezonabile’ privind integritatea candidatului. 

Deși ÎCA a înregistrat un start promițător, succesul acesteia va depinde de un 

șir de factori, inclusiv calitatea activității realizate de organul de investigare și 

de procuratură.”131 

5.3.2 Cronologia legislativă  

Principalele etape de constituire a ÎCA sunt după cum urmează:132  

- La 21 decembrie 2017, Verkhovna Rada (Parlamentul) a retras proiectul de lege nr. 

6011 [cu privire la judecătorii individuali anticorupție] și la 22 decembrie, Președintele 

 
130 U4 Nota 2016:2, Instanțele anticorupție specializate: Slovacia, pagina 1, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

131 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovații pentru justiție imparțială, pagina 2 din 

documentul pdf, https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

132 Preluat în mare parte de la Comisia de la Veneția, CDL-AD(2017)020, Măsurile întreprinse de Stat, 

https://www.venice.coe.int/WebForms/followup/?index=1, și Centrul Media de Criză din Ucraina, Înalta Curte 

Anticorupție își începe activitatea în Ucraina: cum va funcționa? (6 septembrie 2019), 

https://uacrisis.org/en/73207-high-anti-corruption-court.  

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-slovakia.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.venice.coe.int/WebForms/followup/?index=1
https://uacrisis.org/en/73207-high-anti-corruption-court
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Ucrainei și-a prezentat propriul “proiect de lege privind Înalta Curte Anticorupție” (Nr. 

7740) către Parlament.  

- Comunitatea internațională a comentat precum că depunerea unui nou proiect de 

lege este salutabilă în principiu, însă proiectul n-a întrunit unele din principalele 

cerințe stipulate de Comisia de la Veneția. Proiectul de lege a fost aprobat de 

Parlament în primă lectură la 1 martie 2018. Numeroasele amendamente propuse de 

deputați au fost examinate de Comisia parlamentară privind politicile legale și statul 

de drept. Organizațiile internaționale, în special FMI și Comisia de la Veneția, au fost 

implicate în proces.  

- Legea au fost adoptată în versiunea finală la 7 iunie 2018. Aceasta a fost salutată de 

mulți actori naționali și internaționali, inclusiv de Comisia de la Veneția.  

- Astfel a fost o provocare mare – conform legii adoptate, toate cauzele pendinte 

urmau oricum să fie examinate de instanțele judecătorești de drept comun (atât în 

primă instanță, cât și în a doua instanță) – pentru mai multe detalii, a se vedea 

“competența”.  

- Mai mult ca atât, o a doua lege necesară pentru constituirea efectivă a Înaltei Curți 

Anticorupție (ÎCA) a fost adoptată la 21 iunie 2018.  

5.3.3 Cronologia implementării  

- Înalta Comisie de Calificare a Judecătorilor în Ucraina (ÎCCJ) a lansat anunțul de locuri 

vacante pentru judecători ÎCA la 2 august 2018.  

- Selectarea primului set de judecători pentru ÎCA a avut loc între septembrie 2018 și 

aprilie 2019, Consiliul Public al Experților Internaționali (CPEI) fiind cel mai activ în 

ianuarie 2019. 

- Membrii CPEI au fost numiți în noiembrie 2018 și au participat în selectarea 

judecătorilor (pentru mai multe detalii, a se vedea “Selectarea judecătorilor”).  

- La 11 aprilie 2019, Președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, a numit 38 de judecători 

în Înalta Curte Anticorupție și în Camera de Apel a curții.  

- La 6 iulie 2019 Înaltei Curți Anticorupție i s-a desemnat un edificiu în Kiev. 

- În septembrie 2019, Înalta Curte Anticorupție și-a început activitatea. 

5.3.4 Cerințe speciale pentru judecători  

În esență, candidații trebuie să dispună de cel puțin 7 ani de experiență profesională și să 

“posede cunoștințele și abilitățile practice necesare pentru realizare funcțiilor judiciare în 

cazurile conexe corupției” (Art. 7 Legea privind ÎCA). Sunt câteva criterii de excludere a 

candidaților și anume: 
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- Dacă candidatul a activat în anumite agenții de securitate sau pentru un organ de 

auto-guvernare judiciară din cadrul guvernelor de până la revoluția de pe Maidan;  

- Dacă candidatul are anumite relații cu un partid politic; 

- Dacă candidatul este condamnat pentru anumite încălcări.  

Adițional, candidații trebuie să întrunească “criteriile de integritate (morală, onestitate, 

incoruptibilitate) […], în special în ceea ce privește legalitatea originii surselor averii 

candidatului, corespunderea standardului de trai al candidatului și membrilor familiei lui cu 

venitul declarat, corespunderea stilului de viață al candidatului cu statutul său” (Art. 8 Legea 

privind ÎCA). 

5.3.5 Selectarea judecătorilor  

Experții internaționali au fost implicați în procedura de numire în funcție, pentru o perioadă 

totală de 6 ani, prin Consiliul Public de Experți Internaționali (CPEI).133CPEI a fost compus din 

6 experți selectați de ÎCCJ [Înalta Comisie de Calificare a Judecătorilor] pentru un termen de 

doi ani dintr-o listă de candidați nominalizați de organizații internaționale.  

 

334 de candidați au concurat pentru 39 de funcții din cadrul Înaltei Curți Anticorupție în 2019.  

 

Pe parcursul procedurii de selectare a judecătorilor, CPEI a respins 42 de candidați din cauza 

dubiilor privind integritatea și etica profesională a acestora. În special, candidații n-au putut 

să explice sursa veniturilor loc, au comis încălcări procedurale în timpul mandatului, a comis 

acțiuni neacceptabile pentru un judecător sau a pronunțat hotărâri nelegale de condamnare 

a participanților la “Revoluția Demnității”. 

 

38 de candidați au trecut testul, au realizat sarcinile practice, au fost intervievați de către 

Înalta Comisie de Calificare și experții internaționali. 27 din aceștia vor activa drept judecători 

ai Înaltei Curți Anticorupție, 11 vor activa în Camera de Apel a curții.  

5.3.6 Consiliul Public al Experților Internaționali (CPEI) 

Pentru o selectare judiciară ordinară, Ucraina deja a creat în 2016 un consiliu de consiliere în 

baza societății civile, CPI:  

“Legea din 2016 privind sistemul judiciar și statutul judecătorilor a creat un 

organ adițional – Consiliul Public de Integritate (CPI), pentru a acorda asistență 

 
133 Preluat în mare parte de la Comisia de la Veneția, CDL-AD(2017)020, Măsurile întreprinse de Stat, 

https://www.venice.coe.int/WebForms/followup/?index=1, și Centrul Media de Criză din Ucraina, Înalta Curte 

Anticorupție își începe activitatea în Ucraina: cum va funcționa? (6 septembrie 2019), 

https://uacrisis.org/en/73207-high-anti-corruption-court. 

https://www.venice.coe.int/WebForms/followup/?index=1
https://uacrisis.org/en/73207-high-anti-corruption-court
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ÎCCJ [Înalta Comisie de Calificare a Judecătorilor] în determinarea eligibilității 

unui candidat judiciar prin evaluarea eticii și integrității profesionale a 

candidatului. CPI este un organ din 20 de membri, care include reprezentanți 

din partea societății civile, mediului academic, jurnaliștilor și altor profesioniști. 

ÎCCJ ar putea invita CPI să participe în intervievare candidaților judiciari, deși 

acest fapt nu este obligatoriu. CPI poate aduce obiecții privind un candidat pe 

motive de etică, iar ÎCCJ poate respinge obiecția CPI dacă 11 din 16 membri ai 

ÎCCJ susțin candidatul.”134 

Adițional, Ucraina prevede un scrutin mai intens pentru selectarea judecătorilor în curtea 

anticorupție, în baza unui organ nou, Consiliul Public de Experți Internaționali (CPEI). CPEI este 

compus după cum urmează:  

“Șase membri ai CPEI sunt străini recomandați de organizațiile internaționale 

cu care Ucraina deține acorduri de inițiative anticorupție. […] CPEI a fost 

constituit inițial pentru o perioadă de șase ani; membri individuali ai CPEI sunt 

selectați pentru un termen de doi ani fără posibilitate de reînnoire.”135  

Membrii au fost selectați după cum urmează:  

“În iulie 2018, ÎCCJ a expediat o scrisoare către 16 organizații internaționale 

identificate ca fiind eligibile de către Ministerul Afacerilor Externe, invitându-le 

să nominalizeze doi sau mai mulți candidați pentru CPEI. În septembrie 2018, 

cinci din aceste organizații – UE, Consiliul Europei, Oficiul European Anti-

Fraudă, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Organizația 

pentru Cooperare Economică și Dezvoltare) – au acționat în comun oferindu-i 

ÎCCJ [Înaltei Comisii de Calificare a Judecătorilor] o listă consolidată de 12 

candidați. Prezentarea listei comune a împiedicat discriminarea din partea ÎCCJ 

în rândul candidaților CPEI în baza organizației care i-a recomandat. N-au fost 

alte organizații care să fi oferit candidați adiționali.”136  

Din această listă, ÎCCJ a selectat șase nume, care au devenit membri ai CPEI. Rolul de bază al 

CPEI în selectare este cel  

 
134 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 5, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

135 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 6, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

136 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 7, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
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“de a face un verificarea în rândul candidaților ÎCA privind integritatea și etica. 

ÎCCJ oferă CPEI dosarul fiecărui candidat care trece prin verificarea inițială; 

acest dosar include declarația de venit și avere a candidatului, înștiințări din 

partea BNA [Biroului Național Anticorupție al Ucrainei] și alte materiale 

relevante. CPEI poate solicita și dovezi documentare adiționale și poate audia 

și martori. Dacă cel puțin trei membri ai CPEI au dubii privind integritatea 

candidatului, CPEI poate iniția o ședință comună cu ÎCCJ. La această ședință, 22 

de participanți (16 membri ai ÎCCJ plus șase membri CPEI) pot solicita informații 

adiționale și invita candidații pentru întrebări adiționale. După care, membri 

ÎCCJ și CPEI votează cu privire la aprobarea candidatului, aplicând standardul de 

‘dubiu rezonabil’. (Adică, fiecare membru trebuie să voteze pentru a promova 

candidatul doar dacă nu sunt dubii rezonabile privind integritatea și etica 

candidatului.)”137  

Dreptul de veto din partea CPEI este considerabil: 

“Pentru a trece această etapă, un candidat trebuie să primească cel puțin 12 

voturi ‘da’, cu cel puțin trei din aceste voturi venind din partea membrilor CPEI 

și nouă din partea ÎCCJ (așa-numită formulă ‘3+9’). Astfel, dacă patru din șase 

membri ai CPEI se opun unui candidat, ÎCCJ nu poate înainta numele 

candidatului pentru ÎCA. În mod alternativ, dacă o combinație de trei sau mai 

puțini membri ai CPEI și un minimum de nouă membri ai ÎCCJ de opun unui 

candidat, atunci acest candidat este de asemenea blocat. Formula ar putea să 

se schimbe dacă numărul membrilor ÎCCJ se schimbă. […]  

CPEI este invitat la ședințe comune [cu ÎCCJ] pentru a discuta 49 din 113 

candidați care au trecut de evaluările preliminare. Șase ședințe au fost 

organizate; 39 de candidați au fost eliminați și încă trei s-au retras.”138 

În general, CPEI a fost evaluat ca o experiență cu impact pozitiv:  

“Majoritatea celor 38 de judecători care au fost selectai să activeze în cadrul 

ÎCA sunt percepuți ca fiind onorabili și competenți, deși societatea civilă și-a 

exprimat preocupările privind opt din candidații selectați. Mulți experți 

compară în mod favorabil procesul de selectare pentru ÎCA cu procesul pentru 

Curtea Supremă. În timp ce CPI n-a reușit să prevină numirea în Curtea Supremă 

 
137 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 7, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

138 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 7, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
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a unor candidați cu semne de întrebare, CPEI aparent a ajustat în prevenirea 

câtorva numiri necorespunzătoare.”139 

Asistența internațională a fost elementul cheie pentru succes: 

“[C]PEI trebuia să acționeze cu preaviz succint și termeni limită excesivi de 

restrânși. Membrii CPEI au fost numiți doar la începutul lunii noiembrie 2018, 

și urmau să-și realizeze activitatea până la finele lunii ianuarie 2019; au avut la 

dispoziție doar 30 de zile în Kiev pentru a revizui dosarele, chestiona candidații 

și lua decizii. Cu un orar atât de compresat și în baza faptului că membrii CPEI 

nu vorbeau limba ucraineană și nici nu prea dețineau care cunoștințe 

precedente despre Ucraina, consiliul s-a confruntat cu o sarcină redutabilă. Din 

fericire, Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO) și 

Inițiativa UE Anticorupție (EUACI) au creat un Secretariat – compus din analiști 

juridici, interpreți și alt personal de suport – care s-a dovedit a fi crucial pentru 

performanța CPEI. EUACI și alți donatori de asemenea au susținut societatea 

civilă în realizarea verificărilor integrității candidaților, rezultatele cărora au 

fost prezentate către CPEI.”140 

5.3.7 Statutul judecătorilor  

Judecătorii se bucură de câteva drepturi de securitate în casele și birourile lor (Art. 10 Legea 

privind ÎCA). Aceștia sunt supuși unei verificări special regulat al declarațiilor de avere și 

stilului lor de viață (Art. 11 Legea privind ÎCA). Mai mult ca atât, judecătorii trebuie în mod 

regulat să fie instruiți în domeniul de combatere a corupției (Art. 12 Legea privind ÎCA). 

Salariul este de 50 salarii minime,141 ceea ce corespunde unei sume de circa 3,180 € pe lună 

– un salariu mare pentru Ucraina și de patru ori mai mare decât media în sectorul public.142  

 
139 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 8, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

140 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 8, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

141 Un salariu minim fiind de 2,118 UAH în iulie 2020, https://ukrainepravo.com/ukrainian_law/legal-news-in-

ukraine-05-01/.  

142 Comparați cu media de 25,100 UAH ≈ 755 € în sectorul public, http://www.salaryexplorer.com/salary-

survey.php?loc=226&loctype=1&job=30&jobtype=1.  

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://ukrainepravo.com/ukrainian_law/legal-news-in-ukraine-05-01/
https://ukrainepravo.com/ukrainian_law/legal-news-in-ukraine-05-01/
http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=226&loctype=1&job=30&jobtype=1
http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=226&loctype=1&job=30&jobtype=1
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5.3.8 Jurisdicția  

Înalta Curte Anticorupție exercită jurisdicție asupra cazurilor penale ce vizează fapte de 

corupție.143 Aceasta acoperă 23 de articole din Codul Penal care mai cu seamă țin de domeniul 

de responsabilitate al Biroului Național Anticorupție. 

 

Inițial, legislația a stipulat că în prima zi de lucru Înalta Curte Anticorupție trebuia să accepte 

toate rechizitoriile pendinte în competența sa. Conform evaluării preliminare, aceste “cazuri 

de corupție” au fost în număr de peste 3500 și ar fi putut bloca activitatea Curții pentru o 

perioadă lungă de timp. 

 

Drept consecință, Președintele Zelenskyi a depus la Parlament un proiect de lege (Nr. 1025) 

sugerând ca Înalta Curte Anticorupție va procesa doar cazurile introduse în registru 

investigărilor preliminare după data cheie de 5 septembrie 2019 (ziua începerii activității 

sale), cât și cazurile care au fost inițiate mai devreme dacă investigarea preliminară a fost 

realizată de BNA și PSA. La 18 septembrie 2019, Parlamentul a aprobat proiectul de lege nr. 

1025. Drept consecință, ÎCA va examina cazurile penale care sunt înregistrate din momentul 

în care curtea și-a început activitatea, cât și procedurile penale investigate de BNA și PSA.144 

5.3.9 Structura de bază  

Camera de judecată a ÎCA are 27 de judecători, dintre care 18 dețin funcția de a judeca și 9 

judecători de instrucție. Judecătorii cu funcția de a judeca se întrunesc în complete a câte trei 

judecători, pe când judecătorii de instrucție activează ca judecători unici.145  

5.3.10 Etapele de apel  

Părțile pot contesta în apel hotărârea camerei de judecată a ÎCA în camera de apel a ÎCA. 

Camera de apel este un organ independent format din 11 judecători care examinează cauzele 

în complete a câte trei judecători. Atât camera de judecată, cât și camera de apel fac parte 

din cadrul unei singuri entități juridice, șeful căreia este judecătorul-șef al camerei de 

 
143 Preluat în mare parte din: Centrul Media de Criză din Ucraina, Înalta Curte Anticorupție își începe activitatea 

în Ucraina: cum va funcționa? (6 Septembrie 2019), https://uacrisis.org/en/73207-high-anti-corruption-court.  

144 TI Ucraina, cele mai bine cunoscute cazuri ale ÎCA (18 septembrie 2019), https://ti-

ukraine.org/en/news/best-known-cases-of-the-high-anti-corruption-court/ (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

145 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 3, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://uacrisis.org/en/73207-high-anti-corruption-court
https://ti-ukraine.org/en/news/best-known-cases-of-the-high-anti-corruption-court/
https://ti-ukraine.org/en/news/best-known-cases-of-the-high-anti-corruption-court/
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
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judecată.146 Hotărârile camerei de apei pot fi contestate în fața unui panel al Curții Penale de 

Casație, care a fost constituită în mod special pentru a audia cazurile anticorupție. Totuși, 

acest fapt oricum lasă o rezervă în privința integrității:  

“[F]aptul că părțile pot contesta hotărârile ÎCA în fața Curții Penale de Casație a 

Curții Supreme ar putea fi o preocupare. Judecătorii Curții Supreme n-au fost 

supuși aceluiași proces de verificare ca și judecătorii ÎCA.”147 

5.3.11 Impact 

Probabil este prea devreme de a parveni cu o evaluare întemeiată a performanței curții. 

Totuși, o revizuire preliminară a cazurilor examinate de ÎCA indică o imagine tentativă de 

istorie de succes. Experiența destul de recentă a curții până la moment relevă arestări și 

condamnări în cazuri de funcționari de rang înalt, cât și cazuri de mite de mărimi mari și de 

delapidări de sume mari:148  

 

 

 
146 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 3, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

147 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 9, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

148 TI Ucraina, Cazurile ÎCA, https://ti-ukraine.org/en/ti_format/news/hacc-cases/.  

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://ti-ukraine.org/en/ti_format/news/hacc-cases/
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5.4 Comparația Slovacia-Ucraina  
 

 Slovacia Ucraina  

A inițiat activitatea 2005 2019 

Selectarea 
judecătorilor  

Auto-administrare judiciară  
Auto-administrare judiciară cu 
veto de la “Consiliul Public de 
Experți Internaționali” 

Revizuirea 
integrității  

Ramura executivă (SIS) 

Auto-administrare judiciară, 
Consiliul Public de Experți 
Internaționali, Consiliul Public 
de Integritate (societatea civilă) 

Statutul 
judecătorilor  

Salarii mai mari  
Salarii mai mari, măsuri de 
securitate  

Jurisdicție 
Corupție, crimă organizată, 
infracțiuni economice  

Corupție de nivel înalt  

Etapele de apel  Apel direct la Curtea Supremă  
Camera de Apel din Înalta Curte 
Anticorupție; ulterior la Curtea 
Supremă  

Impact 

Peste 1000 condamnări; rata de 
achitări 7%; condamnări de 
nivel înalt absente sau în număr 
mic. 

Câteva condamnări de nivel 
înalt în pofida perioadei 
succinte de activitate  
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6. Avantaje  
 

Literatura de specialitate rezumă avantajele instanțelor anticorupție după cum urmează:149 

 

Motivație  Mecanisme Considerațiuni de ordin 
instituțional  

Eficiență  Coraport favorabil judecător-număr 
de cazuri  

Avantaje de eficiență obținute prin 
expertiză  

Proceduri simplificate  

Termeni limită 

Numărul de judecători  

Cuprinderea jurisdicției:  

• tip de infracțiune  

• magnitudinea infracțiunii  

• identitatea inculpaților  

Specializare doar la anumite nivele 
(primă instanță sau nivel de apel) 
sau peste tot, în dependență de 
deficiențele constatate  

Relație cu procuratura  

Integritate  Izolare de sistemul existent de 
instanțe de judecată, de ex., locația 
instanței; mecanisme speciale de 
selectare și recrutare  

Numărul de judecători și grupul de 
recrutare  

Extinderea geografică (cu cât mai 
vastă și mai decentralizată este 
rețeaua de instanțe judecătorești, 
cu atât mai dificil este de asigurat 
integritatea) 

Expertiză Selectarea judecătorilor cu expertiză 
specială și capacitatea de a înțelege 
cazurile financiare complexe (rotația 
regulată ar putea fi un obstacol, 
dacă nu există un grup de astfel de 
specialiști) 

Instruire direcționată  

Competența 

Resurse umane  

Management: constituirea și 
menținerea grupului de experți  

 

6.1 Eficiența  
 

Literatura de specialitate rezumă potențialul instanțelor anticorupție de a spori eficiența după 

cum urmează:  

 
149 Tabel preluat din: U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 

20, https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf. 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
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“Probabil că cel mai frecvent argument pentru crearea unor instanțe 

anticorupție specializate ține de dorința de a spori eficiența cu care sistemul 

judiciar soluționează cazurile de corupție. Într-adevăr, în majoritatea 

jurisdicțiilor care au adoptat o instanță specializată anticorupție, dorința de a 

accelera procesarea cazurilor a fost una din principalele justificări publice. […]  

Acest fapt este de înțeles: multe țări – în special, deși nu neapărat în mod 

exclusiv, țările în curs de dezvoltare sau țările în tranziție – se confruntă cu 

restanțe substanțiale și întârzieri în cadrul întregului sistem judiciar. Și deși 

ineficiența judiciară nu este de dorit în toate cazurile, aceasta ar putea fi în 

special de dăunătoare cu privire la cazurile anticorupție, din două motive.  

În primul rând, urgența de a înregistra progres în lupta împotriva corupției 

înseamnă că întârzierile judiciare extensive în procesarea cazurilor de corupție 

sunt îndeosebi de problematice, în special din cauza faptului că astfel de 

întârzieri pot submina încrederea publică în angajamentul guvernului și 

capacitatea acestuia de a combate corupția în mod efectiv. 

În al doilea rând, întârzierile substanțiale în procesarea cazurilor sporesc riscul 

ca inculpații sau aliații lor ar putea exercita influență nejustificată asupra 

martorilor, manipularea frauduloasă cu dovezile sau întreprinderea de alte 

acțiuni de imixtiune în activitatea imparțială și ordinară a sistemului de justiție; 

deși astfel de preocupări nu sunt unice doar pentru cazurile de corupție, 

acestea sunt în special de acute în privința unor astfel de cazuri.”150 

Cele trei mecanisme propuse pentru a atinge eficiență sunt următoarele:  

- Un număr rezonabil de cazuri per judecător, ceea ce va permite instanțelor să 

proceseze cazurile mai rapid.  

- Selectarea celor mai capabili judecători de a examina cazurile de corupție și/sau celor 

care sunt instruiți continuu în specialitate.  

- Pentru a accelera procesarea cazurilor de corupție, multe jurisdicții impun termeni 

limită speciali (o astfel de practică fiind mai cu seamă în afara Europei).  

GRECO a observat în cazul Slovaciei o creștere a eficienței prin Curtea Specială pentru corupție 

și alte infracțiuni grave:  

 
150 U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 10, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
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“GET [Echipa de evaluare GRECO] a observat cu interes existența unei Curți 

Speciale pentru corupție și alte infracțiuni grave, care, conform rapoartelor, a 

dus la o creștere a numărului de cazuri procesate […].”151 

6.2 Expertiza 
 

O altă justificare pentru crearea instanței anticorupție specializate ține de dorința de a crea 

un tribunal cu o experiență mai mare:  

“De fapt, multe cazuri de corupție, mai cu seamă cele care implică tranzacții 

financiare complexe sau scheme minuțioase, ar putea fi mai complicate decât 

cazurile deloc ieșite din comun care formează portofoliul penal al multor 

judecători generaliști.”152  

În acest scop, s-ar putea de investit într-un mod mai direcționat în instruirea mai bună pentru 

judecătorii din instanțele anticorupție, în special privind aspectele financiare, contabilitatea 

criminalistă și regulile anti-spălare de bani. GRECO a observat în cazul Slovaciei o creștere 

aparentă în expertiza deținută în cadrul Curții Speciale pentru corupție și alte infracțiuni 

grave:  

“GET [Echipa de evaluare GRECO] a observat cu interes existența unei Curți 

Speciale pentru corupție și alte infracțiuni grave, care, conform rapoartelor, a 

dus la […] o abordare mai armonizată în procesarea cazurilor de corupție.”153 

6.3 Integritatea  
 

Aspectul de integritate este de o importanță deosebită. Este posibil de sporit eficiența și 

expertiza în cadrul instanțelor de ordin general, de exemplu prin atribuirea cazurilor de 

corupție judecătorilor cu instruire specială sau prin oferirea acestora unui personal adițional 

cu expertiză în domeniu, sau prin impunerea termenilor limită pentru cazurile de corupție. 

Totuși, doar într-o instanță anticorupție separată ar fi posibil de delimitat judecătorii 

anticorupție de un mediu care este perceput ca fiind unul corupt sau chiar este în realitate 

afectat de corupție.  

 

 
151 Greco Raport de Evaluare III (2007) 4E (Slovacia), § 101, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

152 U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 10, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

153 Greco Raport de Evaluare III (2007) 4E, § 101, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
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GRECO a observat în cazul Slovaciei o creștere în nivelul de integritate a procedurilor realizate 

prin intermediul Curții Speciale pentru examinarea cazurilor de corupție și alte infracțiuni 

grave:  

“Pe parcursul vizitei în teritoriu, s-a evidențiat în mod repetat că existența unui 

lanț de instituții specializate și practicieni în poliție, procuratură și sectorul 

judiciar (care să fie supuși unor măsuri specifice de screening) a redus enorm 

‘scurgerile’ la diverse etape de proceduri penale […].”154 

Mai mult ca atât, un motiv central pentru crearea Curții Penale Speciale  

“a fost preocuparea precum că rețelele locale de elite (și elemente criminale) 

ar putea să interfereze cu sau să distorsioneze luarea deciziilor judiciare în 

cadrul curților regionale; CPS, drept o instanță judecătorească națională 

localizată în capitală, este percepută ca fiind mai puțin susceptibilă la această 

problemă […].”155 

În mod corespunzător, literatura comparativă citează drept o “justificare standard”156 pentru 

crearea instanțelor anticorupție, faptul că acestea oferă  

“un tribunal imparțial și independent, liber de corupți și de influență 

nejustificată din partea politicienilor și altor actori puternici.”157 

7. Concluzii privind cadrul instituțional  

7.1 Competența  
 

Pentru definirea competenței există următoarele opțiuni:  

Tipul de 
infracțiune  

- Corupția (după cum este definită de UNCAC). 

- Infracțiunile conexe corupției (de ex. fals în declarația averii sau 

nedeclararea averii). 

 
154 Greco Raportul de Evaluare III (2007) 4E (Slovacia), § 101, https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

155 U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 13, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

156 U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 12, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf (accente 

plasate de autorii prezentului studiu). 

157 U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 12, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf. 

https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
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- Crima organizată, deoarece de obicei se referă la corupție și rețelele 
de corupție, și deseori implică provocări similare în complexitatea 
financiară. 

- Spălarea de bani. 

Magnitudinea 
infracțiunii  

- Plafoane monetare (privind mita și/sau daunele). 

Identitatea 
inculpatului  

- Funcționari publici superiori. 

- Anumiți funcționari de rang înalt (miniștri, deputați, judecători, etc.). 

 

Următoarele aspecte pro și contra pot fi aplicate pentru a exclude unele cazuri de corupție și 

pentru a limita competența:158 

 

Pro Contra 

Reducerea numărului de cazuri 

îmbunătățește coraportul de cazuri per 

judecător.  

S-ar putea de asemenea de sporit numărul 

judecătorilor pentru a îmbunătăți 

coraportul de cazuri per judecător. 

Publicul general ar putea să-și dorească să 

vadă un accent pe impunitatea oficialilor de 

rang înalt. 

Chiar și cazurile de corupție “minoră” ar 

putea fi importante, de ex. deoarece în mod 

cumulativ au impact mare asupra societății. 

Dacă toate cazurile – și cele minore și cele 

mari – sunt abordate în mod efectiv, publicul 

va fi și mai satisfăcut.  

Divizarea cazurilor anticorupție în cele mai 

mici și cele mai mari ar putea crea probleme 

în atribuirea cazurilor și managementul 

acestora, atunci când divizarea nu este clară.  

Statisticile ar putea fi umflate cu multe 

cazuri mici și înșela privind succesul 

adevărat al instanței.  

Statisticile pot face distincția între cazurile 

mai mici și mai mari. 

Chiar și mitele mici pot face parte din rețele 

corupte mai mari sau de crimă organizată.  

Cheltuielile mai mari pentru o instanță 

anticorupție (cum ar fi salarii mai mari și/sau 

Prea puține cazuri ar putea să facă dificilă 

justificarea menținerii instituției în general. 

 
158 În baza standardelor și literaturii internaționale menționate mai sus, cât și în baza exemplelor ambelor țări.  
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securitate) sunt justificate doar pentru 

cazurile de nivel înalt. 

7.2 Numărul de judecători  
 

Competența poate fi atât de vastă cât o permite bugetului pentru un număr corespunzător 

de judecători care să lucreze asupra acestor cazuri. Noi locuri pot di create prin finanțarea de 

funcții noi, adiționale de judecători sau prin realocarea funcțiilor existente de judecători din 

instanțele generale de judecată, în corespundere cu reducerea respectivă a volumului de 

lucru prin scoaterea cazurilor de corupție din competența instanțelor de drept comun. O 

lecție învățată din Ucraina ține de faptul că atribuirea competenței și identificarea numărului 

de judecători sunt strâns legate:  

“Numărul de judecători necesari pentru o instanță anticorupție trebuie să fie 

calculat cu grijă în corespundere cu volumul de lucru în viitoare jurisdicție a 

instanței anticorupție. O lecție însușită din Ucraina ține de supraîncărcarea 

inițială cu cazuri, care a fost corectată de legislator imediat după crearea Înaltei 

Curți Anticorupție.”159  

7.3 Selectarea judecătorilor  

7.3.1 Standardul de integritate  

O neînțelegere frecventă în procedurile de selectare în sistemul judiciar este următoarea: un 

candidat este perceput ca fiind integru “până la proba contrarie”. Acesta este un mit 

distorsionat creat de candidații corupți și colegii lor corupți din organele de auto-administrare 

judiciară. Conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, doar dubiile sau 

aparența lipsei de integritate este deja suficientă pentru a exclude un candidat, căruia îi 

aparține sarcina probei de a dovedi contrariu: 

“Solicitanta niciodată n-a fost supusă urmăririi penale. De ar fi fost așa, dânsa 

avea să beneficieze de astfel de garanții precum prezumția nevinovăției și 

soluționarea îndoielilor în favoarea sa în privința unor astfel de proceduri. 

Descalificarea impusă de secțiunea 5(6) Legii din 1995 constituie o măsură 

specială de drept public, ce reglementează accesul la procesul politic la cel mai 

înalt nivel. În contextul unei astfel de proceduri, dubiile ar putea fi interpretate 

împotriva unei persoane ce-și dorește să candideze, sarcina probei ar putea fi 

deplasată asupra persoanei vizate, iar aparențele ar putea fi considerate de a 

 
159 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 9, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
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fi importante. Conform celor observate mai sus, Curtea crede că autoritățile din 

Letonia au avut dreptul, în cadrul marjei lor de apreciere, să presupună că o 

persoană în poziția solicitantei a expus opinii care sunt incompatibile cu 

necesitatea de a asigura integritatea unui proces democratic, și să declare 

persoana drept ineligibilă de a candida. Solicitanta n-a infirmat validitatea 

acestor aparențe în fața instanțelor naționale; dânsa nu le-a infirmat nici în 

contextul prezentei proceduri.”160 

Deținătorii oricărei funcții judiciare trebuie să dețină reputație impecabilă și încredere 

publică. O astfel de reputație și încredere ar fi subminată nu doar de încălcările reale ale 

integrității sau regulilor de etică, dar chiar de aparența sau percepția unei încălcări. Funcțiile 

judiciare într-un mediu corupt necesită niște standarde de integritate personală chiar mai 

înalte, deoarece instanțele de judecată vor fi factorii finali de decizie privind cazurile de 

corupție. În ochii publicului nu trebuie să existe niciun dubiu privind integritatea, încrederea 

și alte calități personale ale judecătorilor. Judecătorii trebuie să întrunească cerințe înalte de 

integritate, standarde care sunt mai înalte decât pentru majoritatea altor funcționari publici; 

mai cu seamă în contexte în care încrederea în ramura judiciară și în reformele justiției 

rămâne a fi foarte redusă. Din aceste considerente, standardele internaționale se referă la 

“încrederea” în candidați și “aparența” acestora:  

“Judecătorii, care fac parte din societatea pe care o deservesc, nu pot înfăptui 

justiția în mod efectiv fără încrederea publică”.161  

În cazul judecătorilor care dau dovadă de aparență sau percepție greșită, o astfel de încredere 

publică în sistemul judiciar este imposibilă, în special într-o instanță anticorupție specializată. 

Din aceste considerente, “aparența” și “percepția” reprezintă leitmotivul standardelor 

internaționale privind integritatea judiciară. De exemplu, Principiile de la Bangalore privind 

Conduita Judiciară (2002)162 utilizează cuvântul “a apărea” sau “aparență” de șapte ori (de ex. 

Valoarea 4 “Bunele maniere și respectarea lor în mod aparent, sunt esențiale în îndeplinirea 

tuturor activităților desfășurate de către judecător”). În mod similar, Opinia nr. 3 (2002) a 

Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europenei (CCJE)163 prevede în nr. 50 iii și xii precum 

că judecătorii “trebuie mereu să adopte o abordare care atât este, cât și pare să fie 

imparțială”; “trebuie să se abțină de la orice activitate politică care ar putea […] fi în 

detrimentul imaginii lor de imparțialitate”. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei 

 
160 Zdanoka v. Letonia [Marea Cameră], nr. 58278/00, 16 martie 2006, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

72794 (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

161 Recomandarea Consiliului Europei CM/Rec (2010) 12, nr. 20; a se vedea și nr. 18, 30, 72 (accente plasate de 

autorii prezentului studiu). 

162 https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

163 https://rm.coe.int/168070098d (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72794
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72794
https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf
https://rm.coe.int/168070098d
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“Recomandarea CM/Rec (2010) 12 privind judecătorii: independența, eficiența și 

responsabilitatea”164 face apel față de judecători “să evite conflictele de interes reale sau 

percepute” (la nr. 21). Comisia de la Veneția recomandă recuzare dacă există “o percepție 

rezonabilă de conflict de interes sau părtinire, indiferent de faptul dacă judecătorul este 

părtinitor în practică”.165 Rețeaua Europeană de Consilii pentru Sectorul Judiciar consideră 

“percepția de imparțialitate a populației” drept “esențială pentru un proces echitabil” 

(Declarația de la Londra privind etica judiciară).166 Mai mult ca atât, Rezoluția Curții Europene 

a Drepturilor Omului privind etica judiciară (2008)167 menționează că: “Judecătorii trebuie să-

și exercite funcția în mot imparțial și să asigure aparența imparțialității. Aceștia trebuie să 

aibă grijă să evite conflictele de interes, cât și situațiile care ar putea fi percepute în mod 

rezonabil ca situații ce pot genera conflicte de interese” (la nr. II).  

În acest scop, Ghidul din partea Consiliului Public al Experților Internaționali (CPEI) din Ucraina 

menționează următoarele:  

“Un candidat nu întrunește condiția atunci când incompatibilitatea este 

dovedită sau când există dubii rezonabile privind compatibilitatea.”168 

7.3.2 Implicarea experților internaționali  

Într-un mediu cu un nivel înalt de corupție, indiferent dacă aceasta este reală sau percepută, 

încrederea din partea publicului în integritatea judecătorilor este un element cheie pentru 

succesul unei instanțe anticorupție. În ordinea dată de idei, procedura de selectare a 

judecătorilor este cel mai important aspect, în special în privința integrității. Dificultatea în 

astfel de situații este următoarea: cine trebuie să facă parte din panelul de selectare, dacă nu 

există încredere (deplină) în integritatea oricăruia din cei trei piloni ai puterii: executiv, 

judiciar și legislativ? Ucraina a soluționat această provocare prin implicarea experților 

internaționali, care în mod firesc sunt în afara oricăror rețele naționale de corupție, influență 

și dependențe. În 2019, Comisia de la Veneția a salutat această abordare:  

“Acest organ nou constă din trei persoane alese de Consiliul de Judecători din 

Ucraina din rândul membrilor săi și trei persoane din rândul experților 

internaționali propuși de organizațiile internaționale cu care cooperează 

 
164 https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d 

(accente plasate de autorii prezentului studiu). 

165 CDL-AD(2010)004 la nr. 63, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e. 

166 https://www.encj.eu/node/258.  

167 https://www.echr.coe.int/Documents/Resolution_Judicial_Ethics_ENG.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

168 Comparați https://globalanticorruptionblog.com/2020/03/02/ukraines-bold-experiment-the-role-of-

foreign-experts-in-selecting-judges-for-the-new-anticorruption-court/; a se vedea mai sus capitolul 5.3 lit. 

5.3.6 (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e
https://www.encj.eu/node/258
https://www.echr.coe.int/Documents/Resolution_Judicial_Ethics_ENG.pdf
https://globalanticorruptionblog.com/2020/03/02/ukraines-bold-experiment-the-role-of-foreign-experts-in-selecting-judges-for-the-new-anticorruption-court/
https://globalanticorruptionblog.com/2020/03/02/ukraines-bold-experiment-the-role-of-foreign-experts-in-selecting-judges-for-the-new-anticorruption-court/


 

 

82 

 

Ucraina în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Astfel, componența 

Consiliului de Selectare pare să se bazeze pe avizele anterioare ale Comisiei de 

la Veneția, în special în ceea ce privește participarea experților internaționali. 

În avizul său privind curtea anticorupție din Ucraina, Comisia a menționat că 

‘temporar, organizațiile internaționale și donatorii activi în oferirea suportului 

pentru programele anticorupție din Ucraina ar trebui să dețină un rol crucial în 

organul, care va fi competent să selecteze judecătorii anticorupție 

specializați...’.”169 

U4 a salutat “rolul experților externi în procesul de selectare judiciară” din Ucraina drept “o 

modalitate foarte inovativă”.170  

7.3.3 Suveranitatea națională  

Un argument onest – poate chiar și unul abuziv – împotriva unei astfel proceduri de selectare 

ar putea ține de aspectul de suveranitate națională. O obiecție ar putea fi formulată după 

cum urmează: “Cum ar putea un popor suveran să-și delege în favoarea străinilor prerogativa 

de numire a judecătorilor, una din cele mai fundamentale funcții într-o societate democratică 

și stat de drept?” Totuși, o astfel de obiecție n-ar fi susținută:  

- Implicarea străinilor ar avea aprobarea din partea celui mai superior organ într-o 

democrație, parlamentul (prin intermediul legislației respective);  

- Criteriile de selectare sunt prevăzute în lege, care este adoptată de parlament; 

- Străinii sunt membri ai unui organ național de selectare, dar nu membri au unui organ 

internațional de selectare;  

- Prin urmare, dânșii acționează ca orice cetățean național – drept membri 

independenți, și nu ca ambasadori ai țărilor lor sau a altor grupuri de interes; 

- Comisia de la Veneția a susținut constituționalitatea suplinirii unui organ național de 

selectare cu membri de origine internațională, atâta timp cât un astfel de organ nu 

este permanent:  

“Este important de notat faptul că astfel de organe trebuie să fie create 

pentru o perioadă de tranziție până ce rezultatele scontate sunt atinse. 

 
169 CDL-AD(2019)027, Opinia privind amendamentele aduse cadrului legale privind Curtea Supremă și organele 

de guvernare judiciară, nr. 23-24 (notele de subsol și nr. sunt omise), 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)027-e (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

170 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 4, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)027-e
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
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Un sistem permanent ar putea induce probleme de suveranitate 

constituțională.”171 

Comisia de la Veneția aparent n-a avut obiecții cu privire la mandatul de 6 ani al CPEI 

din Ucraina.  

7.4 Procedura 
 

Este posibil de prevăzut anumite reguli procedurale pentru cazurile anticorupție în instanțele 

anticorupție.172 Totuși, astfel de reguli nu sunt o trăsătură specifică a instanțelor anticorupție 

(inclusiv completul anticorupție din instanțele judecătorești de drept comun), și ar putea pur 

și simpli să fie aplicate cazurilor anticorupție în instanțele judecătorești de drept comun. Dar 

acestea nu sunt întrebări care trebuie acoperite în prezenta analiză. Prevederea unui număr 

minim de judecători în fiecare panel a unei instanțe anticorupție,173 într-un final, nu este o 

regulă atât de specială – căci ar putea fi aplicată și într-o instanță de drept comun. 

Argumentarea care stă la baza numărului minim de judecători este următoarea: unde, din 

punct de vedere statistic, este ușor de mituit un singur judecător care examinează un caz de 

corupție, este mai puțin probabil să fie cu succes într-un complet de 3 judecători.  

7.5 Statutul judecătorilor 
 

Este evident că statutul judecătorilor include toate garanțiile pe care le deține oricare 

judecător ordinar cu privire la “numire, eliberare sau supraveghere, iar termenii și condițiile 

de lucru sunt aceeași ca și pentru alți judecători la un nivel comparabil din ierarhia 

judiciară.”174 În dependență de riscul securității, se recomandă de oferit judecătorilor 

instanțelor anticorupție unele garanții adiționale în domeniul securității.175  

  

 
171 CDL-AD(2019)027, Opinia privind amendamentele aduse cadrului legale privind Curtea Supremă și organele 

de guvernare judiciară, nr. 23-24 (notele de subsol și nr. sunt omise), 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)027-e (accente plasate 

de autorii prezentului studiu). 

172 Exemple de astfel de reguli a se vedea în detaliu în U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o 

cartografiere comparativă, pagina 11, https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-

comparative-mapping.pdf.  

173 A se vedea un exemplu de astfel de reguli în secțiunea de mai sus 5.3 (Ucraina). 

174 U4 Ediția 2016:7, Instanțe anticorupție specializate: o cartografiere comparativă, pagina 22, 

https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf. 

175 A se vedea secțiunea 5.3 pentru Ucraina. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)027-e
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping.pdf
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7.6 Apel și casație  
 

Atunci când lipsa reală și/sau percepută a integrității în sistemul judiciar este unul din 

motivele de bază pentru constituirea unei instanțe anticorupție, o unitate delimitată de apel 

și casație pare a fi fără alternativă. Nu prea are rost de facilitat condamnări adecvate și 

robuste în judecătoriile de primă instanță, dacă astfel de succese sunt anulate în apel. Într-un 

final, toate argumentele pentru constituirea unei instanțe anticorupție la nivel de primă 

instanță se aplică și următorului nivel.176  

8. Pro și contra 

8.1 Specializarea anticorupție  
 

Mai jos sunt oferite argumentele pro și contra pentru specializarea anticorupție în general, 

fie în camere/complete anticorupție în cadrul instanțelor judecătorești de drept comun, fie 

drept o instanță anticorupție separată: 

Contra Pro 

Cu cât mai desfășurată și mai extinsă este 

instanța anticorupție, cu atât mai 

costisitoare va fi aceasta.  

Examinarea mai efectivă a cazurilor de 

corupție ar putea, într-un final, să 

economisească multiple extra-costuri ale 

unei instanțe anticorupție. Donatorii 

internaționali ar putea acoperi o bună parte 

din costuri. 

Relațiile strânse între judecătorii specializați 

și alți actori (avocați, experți) ar putea 

induce dependențe, conflicte de interes sau 

chiar să faciliteze coruperea țintită.  

Selectarea precaută a judecătorilor și a altor 

opțiuni conceptuale de natură instituțională 

ar putea crea o insulă de integritate în 

cadrul unui mediu foarte corupt. Fără o 

instanță anticorupție, impunitatea celor 

corupți, în special în interiorul sistemului 

judiciar nu se va opri.  

Salariile mai mari ar putea duce la invidie 

socială în rândul judecătorilor. 

Discrepanțele salariale în cadrul sistemului 

judiciar sunt frecvente (de ex. între 

judecătoriile de primă instanță și cele de alt 

nivel). Concursul pentru funcțiile din cadrul 

instanței anticorupție este deschis pentru 

 
176 A se vedea pentru Slovacia și Ucraina secțiunile 5.2 și 5.3. 
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toți judecătorii. Expertiza sporită și 

expunerea din perspectiva securității sunt 

argumente acceptabile pentru publicul 

general pentru salariile mai mari. 

Există riscul ca instanța anticorupție să fie 

constată ca fiind neconstituțională fie 

parțial fie în totalitate.  

Acest risc există în principiul în toate 

reformele anticorupție. Contribuția 

organizațiilor internaționale ar putea oferi 

măsuri corective împotriva oricăror atacuri 

nefondate sau abuzive privind 

constituționalitatea unei instanțe 

anticorupție. 

Există riscul eșuării creării unei insule de 

integritate în cadrul sistemului judiciar și ca 

cel puțin unii judecători din cadru instanței 

anticorupție să fie percepuți ca coruptibili și 

ineficienți.  

Acest risc există în principiu în toate 

reformele anticorupție. Dacă acest risc este 

real, atunci este și mai necesar de încercat 

de creat insula de integritate, căci aparent 

mediul mai vast este foarte predispus 

corupției. 

O instanță anticorupție nu este o soluție 

miraculoasă: fără investigări și procese 

penale efective, nu vor fi atinse rezultate 

semnificative.  

Fără investigări și urmări efective în justiție, 

nu vor fi atinse rezultate semnificative nici în 

instanțele judecătorești de drept comun 

(fără o instanță anticorupție).  

O instanță anticorupție ar putea crea 

așteptări nerealiste de a pronunța 

condamnări rapide a unor figuri puternice 

(“publicul vrea sânge”). Totuși, rolul unei 

instanțe judecătorești este cel de a înfăptui 

justiția.177 

Într-un final, publicul deja va fi satisfăcut 

dacă doar se va realiza actul de justiție (fără 

a condamna fiecare suspect, indiferent de 

caz).  

Un accent excesiv asupra unei instanțe 

anticorupție ar putea distrage de la 

necesitatea de a implementa reforme în alte 

instituții, cum ar fi poliția și procuratura 

generală, și a sectorului judiciar ca un tot 

întreg.178  

Crearea unui instanțe anticorupție 

complementează toate celelalte eforturi de 

reformă și de fapt le poate facilita prin 

curmarea impunității pentru corupție.  

 
177 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovații pentru justiție imparțială, pagina 2 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf. 

178 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovații pentru justiție imparțială, pagina 2, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf. 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
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Specializarea anticorupție la nivel judiciar nu 

va funcționa dacă organele de drept sau 

procurorii nu vor “alimenta” noul sistem cu 

cazuri bine-procesate, inclusiv cele de profil 

înalt.  

O introducere a instanțelor anticorupție se 

bazează pe conlucrare cu unele organe 

specializate de drept și/sau procuraturi 

specializate. Pe lângă acest fapt, existența 

unui sistem judiciar cu o bună funcționare ar 

putea să pună capăt blamărilor reciproce în 

rândul actorilor cointeresați, cel puțin la 

nivelul judiciar. 

8.2 Cameră/complet vs. instanță  
 

Avantajele unei specializări anticorupție prin intermediul unei camere/complet sau a unei 

instanțe separate sunt după cum urmează (cu unele argumente utilizate din secțiunea de mai 

sus 3.5.1 fiind de asemenea relevantă în acest context): 

Cameră/complet Instanță judecătorească  

Constituirea unor camere anticorupție 

distinse necesită eforturi mai mici și este 

mai puțin costisitoare decât o întreagă 

instanță anticorupție.  

Posibila eficacitate mai înaltă a unei 

instanțe separate ar putea să (supra) 

compenseze extra-costurile suportate.  

Camerele ar putea fi constituite mai ușor în 

toate regiunile. 

O instanță separată la un nivel central sau în 

foarte puține locații regionale vor perturba 

legăturile problematice și tipice între 

judecători și avocați sau elitele în teritoriu.  

Relațiile strânse între judecătorii specializați 

și alți actori (avocați, experți) ar putea duce 

la dependențe, conflicte de interese sau 

chiar ar putea facilita mituirea țintită.  

Selectarea precaută a judecătorilor și a altor 

opțiuni de design instituțional ar putea crea 

o insulă de integritate în cadrul unui mediu 

foarte corupt. Fără o instanță anticorupție, 

impunitatea infractorilor corupți, în special 

în sistemul judiciar nu se va opri.  

Salariile mai mari ar putea duce la invidie 

socială în rândul judecătorilor. 

Discrepanțele salariale în cadrul sistemului 

judiciar sunt frecvente (de ex. între 

judecătoriile de primă instanță și cele de alt 

nivel). Concursul pentru funcțiile din cadrul 

instanței anticorupție este deschis pentru 

toți judecătorii. Expertiza sporită și 

expunerea din perspectiva securității sunt 
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argumente acceptabile pentru publicul 

general pentru salariile mai mari. 

Există riscul ca instanța anticorupție să fie 

constată ca fiind neconstituțională fie 

parțial fie în totalitate.  

Acest risc există în principiul în toate 

reformele anticorupție. Contribuția 

organizațiilor internaționale ar putea oferi 

măsuri corective împotriva oricăror atacuri 

nefondate sau abuzive privind 

constituționalitatea unei instanțe 

anticorupție. 

Există riscul eșuării creării unei insule de 

integritate în cadrul sistemului judiciar și ca 

cel puțin unii judecători din cadru instanței 

anticorupție să fie percepuți ca coruptibili și 

ineficienți.  

Acest risc există în principiu în toate 

reformele anticorupție. Dacă acest risc este 

real, atunci este și mai necesar de încercat 

de creat insula de integritate, căci aparent 

mediul mai vaste este foarte predispus 

corupției. 

O instanță anticorupție nu este o soluție 

miraculoasă: fără investigări și procese 

penale efective, nu vor fi atinse rezultate 

semnificative.  

Fără investigări și urmări efective în justiție, 

nu vor fi atinse rezultate semnificative nici în 

instanțele judecătorești de drept comun 

(fără o instanță anticorupție).  

O instanță anticorupție ar putea crea 

așteptări nerealiste de a pronunța 

condamnări rapide a unor figuri puternice 

(“publicul vrea să vadă sânge”). Totuși, rolul 

unei instanțe judecătorești este cel de a 

înfăptui justiția.179 

Într-un final, publicul general deja va fi 

satisfăcut dacă doar se va realiza actul de 

justiție (fără a condamna fiecare suspect, 

indiferent de caz). 

Un accent excesiv asupra unei instanțe 

anticorupție ar putea distrage de la 

necesitatea de a implementa reforme în alte 

instituții, cum ar fi poliția și procuratura 

generală, și a sectorului judiciar ca un tot 

întreg.180  

Crearea unui instanțe anticorupție 

complementează toate celelalte eforturi de 

reformă și de fapt le poate facilita prin 

curmarea impunității pentru corupție.  

 

  

 
179 Comparați U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovații pentru justiție imparțială, pagina 

9, https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf 

180 U4 Nota 2020:3, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei – Inovație pentru justiție imparțială, pagina 9, 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf. 

https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
https://www.u4.no/publications/ukraines-high-anti-corruption-court.pdf
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9. Sectorul justiției din Moldova  
 

Necesitatea, chiar și una ipotetică, a unei instanțe anticorupție în Moldova este subiectul unor 

dezbateri curente, în care se exprimă poziții contrare asupra întrebării dacă sistemul judiciar 

ar trebui să prevadă vreo specializare în cazuri anticorupție; ar trebui oare judecătorii 

specializați sau, mai degrabă complete specializate formate în instanțele de drept comun sau, 

dacă ar fi preferabilă o instanță separată anticorupție181. Majoritatea din experți și practicieni 

intervievați în timpul elaborării acestui studiu182 erau sceptici sau se opuneau ideii creării unei 

instanțe separate anticorupție. Un sondaj recent în rândul profesioniștilor din domeniul 

juridic a ajuns la următoarea constatare: „Întrebați despre inițiativa recent anunțată de a 

înființa instanțe anticorupție, 75% dintre judecători, 65% dintre procurori și 61% dintre 

avocați nu susțin această inițiativă.”183 Un sondaj similar în alte sectoare sau în rândul 

publicului nu a fost realizat sau nu a fost publicat. 

9.1 Provocări  

9.1.1 Eficiența  

Reforma recentă a sistemului judiciar184 a fuzionat câteva instanțe de judecată, inclusiv cele 

mai supra-solicitate instanțe din municipiul Chișinău. Ideea a fost cea de a distribui volumul 

de lucru și de a eficientiza administrarea justiției. Încă nu s-a evaluat faptul dacă reforma a 

fost una reușită.  

 

Astfel până la moment nu sunt date statistice concluzive care să dovedească că examinarea 

cazurilor de corupție durează mai mult decât alte procese de judecată. În orice caz, ar părea 

discutabil de comparat procesele de judecată doar după criteriu duratei; invers conform 

naturii lor, unele examinarea unor infracțiuni poate dura mai mult ca proces de adjudecare 

obișnuit.  

 

Totuși, există cel puțin un aspect calitativ și anume faptul că instanțele de drept comun sunt 

copleșite în special cu dosare de corupție de anvergură: inculpații notorii în dosarele de 

corupție angajează în medie 6 avocați diferiți. Ei utilizează orice modalitate posibilă de a 

 
181 Critic în acest sens: Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Daniel Goinic and Sorina Macrinici, Instanța 

Anticorupție – Este Oare Aceasta Necesară În Republica Moldova? Document de Politici Publice (2020), 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf. 

182 A se vedea nota de subsol 1, pagina 7 

183 CRJM, Sondajul „Percepția judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea 

corupţiei” – Sumar, 16 decembrie 2020, https://crjm.org/en/sondaj2020-judecatori-procurori-si-avocati-

reformare-anticoruptie-autoadministrare/ (accente plasate de autorii prezentului studiu).  

184 Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești 2016. 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
https://crjm.org/en/sondaj2020-judecatori-procurori-si-avocati-reformare-anticoruptie-autoadministrare/
https://crjm.org/en/sondaj2020-judecatori-procurori-si-avocati-reformare-anticoruptie-autoadministrare/


 

 

89 

 

tergiversa și obstrucționa procesul de judecată.185 Este evident faptul că o instanță de drept 

comun cu un volum mare de dosare și un orar restrâns pentru judecarea cauzelor este 

suprasolicitată și predispusă să cedeze cel puțin unor tactici utilizate de “armate” a avocaților 

apărării.  

 

Pe lângă acest fapt, ineficiența generală a instanțelor de judecată este chiar și mai puțin 

tolerată în dosarele de corupție, comparativ cu alte tipuri de cauze. Banca Mondială 

menționează următoarele în acest sens:  

“Percepția privind performanța instanțelor de judecată moldovenești diferă în 

rândul cetățenilor și mediului de afaceri, pe de o parte, și utilizatorii profesionali 

ai serviciilor instanțelor de judecată și angajaților sectorului justiției, pe de altă 

parte. Respondenții care dețin experiență directă cu instanțele de judecată 

expun diverse opinii privind performanța instanței: 76% din publicul general și 

76% din mediul de afaceri au exprimat viziuni negative. Majoritatea 

respondenților din cadrul grupurilor intervievate tind să menționeze că n-au 

perceput careva schimbări tangibile pe parcursul anilor 2015-2017.”186 

9.1.2 Expertiza 

Moldova se bucură de specializare de-a lungul lanțului organelor de urmărire penală: există 

CNA, cât și o procuratură specializată anticorupție. Aparent, legislatorul vede o necesitate 

clară pentru abordarea tipului dat de infracțiuni de un grup de profesioniști cu un grad înalt 

de specializare. În această ordine de idei apare întrebarea de ce acest raționament de 

specializare este întrerupt în sistemul judiciar? Aprecierea corespunzătoare a tuturor 

probelor, plasarea acestora în contextul procedural sunt niște exerciții cu tot atât de 

provocatoare cum este și procesul de investigare sau punere sub acuzare pentru fapte de 

corupție. În fapt este îndoielnic, sunt oare instanțele de judecată de drept comun capabile să 

mimeze această specializare în cazurile anticorupție, fiind nevoite să jongleze între dosarele 

de cruzime față de animale, accidentele rutiere și furturi din magazine.  

 

Lăsând deoparte acest aspect și conform celor menționate mai devreme, în toate studiile 

privind practica judiciară din 2010,187 CNA a identificat un șir de modalități prin intermediul 

cărora judecătorii au făcut, inter alia, uz excesiv de circumstanțe atenuante și alte măsuri. 

 
185 A se vedea drept exemplu Mariana Rață și Cristina Țărnă, Raport privind monitorizarea selectivității justiției 

penale, paginile 59-60, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Judicial_Integrity_Selective-

Criminal_Justice_ENGLISH_FINAL.pdf.  

186 http://documents1.worldbank.org/curated/en/683491537501435060/pdf/Moldova-JSPEIR-English-Version-

Sep-13-2018.pdf.  

187 A se vedea mai sus nota de subsol 63. 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Judicial_Integrity_Selective-Criminal_Justice_ENGLISH_FINAL.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Judicial_Integrity_Selective-Criminal_Justice_ENGLISH_FINAL.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/683491537501435060/pdf/Moldova-JSPEIR-English-Version-Sep-13-2018.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/683491537501435060/pdf/Moldova-JSPEIR-English-Version-Sep-13-2018.pdf
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Dacă acestea nu se datorează mitei sau favoritismului, atunci trebuie să fie din cauza lipsei de 

expertiză. Mai mult ca atât, strategiile naționale vizând lupta împotriva corupției au evidențiat 

în mod continuu lipsa specializării judecătorilor în dosarele de corupție.188 

9.1.3 Integritatea  

Probabil că nu există vreun actor de monitorizare în Moldova și în afară care să nu perceapă 

sistemul judiciar ca fiind unul foarte corupt. De exemplu:  

- Comisia de la Veneția: “Într-un final, ține de competența autorităților moldovenești 

să decidă dacă sau nu nivelul înalt de corupție din sistemul judiciar moldovenesc 

creează o bază suficientă pentru a supune toți judecătorii în exercițiu din cadrul Curții 

Supreme unei reevaluări extraordinare, după cum se prevede în proiectul de lege. […] 

Moldova este una din țările în care nivelul real și/sau perceput al corupției în sistemul 

judiciar reprezintă o problemă de preocupare majoră în rândul populației […].”189 

- Comisia Internațională a Juriștilor: “CIJ consideră că, în Moldova […] percepția 

corupției în sistemul judiciar este extrem de înaltă […].”190 

- Fundația Bertelsmann: “Sistemul judiciar din Moldova este predispus corupției și 

servilității față de mediul de afaceri și grupurile politice. În ultimii ani, un șir de hotărâri 

pronunțate de Curtea Constituțională s-a dovedit a fi motivate din punct de vedere 

politic. […]  

Sectorul judiciar române a fi unul din cele mai puțin reformate sectoare din Moldova. 

Este foarte corupt și servil față de grupurile politice și de afaceri de la guvernare. […] 

Către finele anului 2017, nivelul de lipsă de încredere în sistemul justiției în rândul 

populației din Moldova a atins 80%, și doar 14% din populație consideră că judecătorii 

și procurorii sunt independenți.”191 

 
188 Parlamentul Republicii Moldova, Hotărâre nr. 56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei naționale 

de integritate şi anticorupție pentru anii 2017-2020: “Lipsa unei specializări a judecătorilor şi/sau a instanţelor 

în examinarea actelor de corupţie, a celor asimilate ori conexe corupţiei nu permite îmbunătăţiri rapide ale 

practicii judiciare pe marginea acestor dosare, dosarele de corupţie de rezonanţă nefiind examinate cu celeritate 

din cauza supraîncărcării instanţelor de drept comun, iar pedepsele aplicate în cazul condamnărilor rareori pot 

fi considerate descurajante. Societatea își pierde interesul pentru dosarele de corupţie de rezonanţă, a căror 

examinare este lentă şi dezvoltă percepţia impunităţii figuranţilor din acele dosare, calificând acţiunile 

întreprinse la etapa de urmărire penală drept ‘show-uri mediatice’ fără finalitate judiciară.” 

189 CDL-AD(2019)020, la nr. 46 și 76, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2019)020-e (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

190 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Moldova-Only-an-empty-shell-Publications-Reports-

Mission-reports-2019-ENG.pdf, pagina 22 (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

191 https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-MDA-2020.html (accente plasate de autorii 

prezentului studiu). 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)020-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)020-e
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Moldova-Only-an-empty-shell-Publications-Reports-Mission-reports-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Moldova-Only-an-empty-shell-Publications-Reports-Mission-reports-2019-ENG.pdf
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-MDA-2020.html
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- Centru de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Decembrie 2020: “în timp ce 22% din 

judecători, 40% dintre procurori și 61% dintre avocați consideră că în această perioadă 

(din 2011 până la moment) corupția în justiție a rămas la același nivel sau a crescut. 

Referitor la răspândirea corupției în mai multe instituții: […] judecătorii […],în 21% - că 

fenomenul corupției este răspândit într-o măsură foarte mare și mare în sistemul 

judecătoresc, […] Procurorii consideră […] în 45% consideră că fenomenul corupției 

este răspândit într-o măsură foarte mare și mare în sistemul judecătoresc […] Avocații 

[…] în 69% consideră că fenomenul corupției este răspândit într-o măsură foarte mare 

și mare în sistemul judecătoresc și în sistemul procuraturii […].”192  

Necesitatea de a crea o “insulă a integrității”, care să fie îngrădită de acest mediu discutabil, 

dacă nu chiar toxic, este evidentă.  

9.1.4 Lipsa încrederii  

Cel mai important: chiar “doar” lipsa percepută a integrității și eficacității în sistemul judiciar 

va prejudicia încrederea cetățenilor de rând. Dacă cetățenii de rând n-au încredere în sistemul 

judiciar, dânșii mai degrabă nu vor raporta cazurile de corupție. Fără raportarea din partea 

persoanelor, nu există nicio șansă de responsabilizare. Iar fără responsabilizare, corupția va 

prospera. Doar o instanță de judecată separată anticorupție, cu o integritate și eficacitate 

vizibilă, ar putea fi percepută ca un “nou început”. Publicul trebuie să vadă că 

responsabilizarea funcționează și pentru aceasta se are nevoie de o nouă referință.  

 

Încercarea de a ridica nivelul încrederii în justiție cu o nouă instanță anticorupție ar fi cu 

certitudine un experiment în sine, la fel cum și încercările de a forma această încredere fără 

o asemenea instanță, lăsând-o pe seama instanțelor de drept comun. Cu toate acestea, există 

potențialul creării unei „insule de integritate” cu o astfel de instanță anticorupție, care ar 

putea, într-o perspectivă medie și lungă, să se extindă asupra întregului sistem judiciar. 

Credibilitatea nu este obține doar de rata înaltă a condamnării, care sunt destul de bune în 

cazurile de corupției. Pentru a ridica nivelul de credibilitate este necesar, de asemenea, ca 

justiția să fie administrată prin judecări prompte și coherente. O instanță anticorupție ar avea 

avantajul că s-ar putea concentra asupra procedurilor de corupție și ar putea planifica 

procesele cu o flexibilitatea necesară, nefiind limitată de necesitățile procedurale impuse 

instanțelor de drept comun printr-o altă gama, mai largă, de examinare celorlalte infracțiuni. 

9.1.5 Concluzie  

Există semne clare precum că deficiențele de integritate în sistemul judiciar din Moldova sunt 

un factor cheie care susține necesitatea constituirii unei instanțe de judecată anticorupție. 

 
192 https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/CRJM-Perceptia-judecatorilor-procurorilor-si-avocatilor-

2020-web.pdf (accente plasate de autorii prezentului studiu). 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/CRJM-Perceptia-judecatorilor-procurorilor-si-avocatilor-2020-web.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/CRJM-Perceptia-judecatorilor-procurorilor-si-avocatilor-2020-web.pdf
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Adițional, mai sunt și preocupări privind eficiența sau expertiza instanțelor de judecată. Cea 

mai eficientă modalitate de a îngrădi un organ judiciar de un mediu foarte corupt ar fi crearea 

unei instanțe anticorupție separate.  

 

Crearea unor camere anticorupție sau complete de judecători anticorupție în cadrul 

instanțelor de judecată existente ar putea aborda orice provocări posibile legate de eficiența 

și expertiza necesară. De asemenea, complete de judecători și/sau camere specializate 

anticorupție la toate nivelele de instanță pot fi create relativ ușor, și fără modificări legislative 

majore. Totuși, problema cheie privind lipsa de integritate nu se va schimba semnificativ 

printr-un astfel de model. Mai mult ca atât, Comisia de la Veneția a criticat vehement acest 

model în avizul său pentru Ucraina (a se vedea mai sus în secțiunea 4 ). 

9.2 Riscurile privind instanța anticorupție 

9.2.1 Tendința instanțelor judecătorești generale  

Din 2016, reformele au optimizat sistemul judiciar curent al Republicii Moldova prin 

fuzionarea unui număr de judecătorii de primă instanță și abolirea instanțelor judecătorești 

specializate militare și comerciale.193 Acesta a fost rezultatul unui proces destul de complex 

cu scopul de a îmbunătăți eficiența generală a sistemului judiciar. Mai mult ca atât, această 

reformă a fost realizată în contextul dezbaterilor publice privind rolul instanțelor 

judecătorești comerciale și celor economice de apel. Crearea unei instanțe de judecată 

anticorupție separate ar putea fi percepută ca o măsură care este contrară acestor reforme. 

9.2.2 Nivelul de apel și cel de recurs  

Constituția Republicii Moldova permite judecătorii specializate doar la nivelul de primă 

instanță.194 Existența acestora nu este obligatorie și ar fi nevoie de motive imperative pentru 

a scoate din nou o instanță specializată din cele recent unificate.195 

 

Dacă se va introduce o instanță anticorupție specializată, atunci nivelul doi și trei al ierarhiei 

sistemului judiciar nu va putea prelua aceeași idee de specializare anticorupție. Moldova 

dispune de instanțe judecătorești în trei nivele, iar Curtea Supremă și Curțile de Apel dețin 

competența de a anula orice hotărâre din primă instanță. Astfel, nu este o opțiune potrivită 

 
193 Articolul 1 Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. 

194 Hotărârea nr. 5 din 26 ianuarie 1998 despre controlul constituţionalităţii legislaţiei în vigoare privind 

instanţele judecătoreşti economice; Hotărârea nr. 3 din 9 februarie 2012 pentru controlul constituţionalităţii 

unor prevederi din Legea nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

195 Critic în acest sens: Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Daniel Goinic and Sorina Macrinici, Instanța 

Anticorupție – Este Oare Aceasta Necesară În Republica Moldova? Document de Politici Publice (2020), 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf. 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
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pentru Moldova de a avea o judecătorie specializată anticorupție doar la nivelul de primă 

instanță. Introducerea unei astfel de instanțe separate cel puțin la cel de-al doilea nivel – de 

apel - ar putea fi realizată doar în baza unor amendamente constituționale.196  

 

O specializare anticorupție la nivelul Curții Supreme ar fi un exercițiu și mai controversat. La 

moment, rolul și locul Curții Supreme în sistemul judiciar moldovenesc este disputat și nu 

există un consens. Curtea Supremă este supusă unor viziuni strategice și încercări de 

reformare la care instanța supremă a rezistat cu succes și în trecut. Este și principalul element 

al reformei judiciare curente.197 În sensul mai strict, Curtea Supremă din Moldova este o 

instanță cu o competență, formal, limitată în materie de casație și recursuri extraordinare. În 

realitate, totuși, ea rămâne of instanță care deseori apelează la dreptul de a se pronunța pe 

fondul cauzelor, acționând mai cu seamă cu funcții de apel prin anularea hotărârilor curților 

de apel și judecătoriilor de primă instanță.  

9.2.3 Distribuția aleatorie a dosarelor  

Trebuie de conștientizat faptul că pentru o instanță anticorupție mică, posibil doar una-trei 

camere în primă instanță, alocarea aleatorie a dosarelor va juca un rol mic sau chiar niciun 

unul.198 Totuși, sistemul moldovenesc de alocare aleatorie a dosarelor practic elimină 

implicarea factorului uman.199 Sistemul a fost actualizat recent, incorporând recomandările 

 
196 Articolul 115 (2) Constituția Republicii Moldova. 

197 Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul 

justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia: “Calitatea actului de 

justiție este determinată și de existența unei practici judiciare unificate și predictibile care constituie un 

deziderat generat de necesitatea asigurării securității raporturilor juridice prin evitarea pronunțării unor hotărâri 

divergente privind probleme identice. Lipsa unității soluțiilor jurisprudențiale continuă să persiste în hotărârile 

pronunțate de instanțele judecătorești. Deși Curtea Supremă de Justiției ar trebui să fie acel ultim for care 

remediază ilegalitățile admise de instanțele inferioare, cu regret hotărârile emise în mod arbitrar nu sunt o 

excepție nici pentru această instanță, iar generarea dar și acceptarea unei practici judiciare neuniforme, fapt 

confirmat inclusiv prin hotărârile Curții Europene versus Republica Moldova, condiționează o inconsecvență per 

sistem […]”. 

198 Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Daniel Goinic și Sorina Macrinici, Instanța Anticorupție - Este Oare 

Aceasta Necesară În Republica Moldova? Document de Politici Publice (2020), https://crjm.org/wp-

content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf, page 16: “În același timp, inițiativa 

ar putea reduce beneficiile repartizării aleatorii a dosarelor de corupție, care este o măsură importantă de 

prevenire a corupției în sistemul judecătoresc. Cu cât este mai mic numărul de judecători cu competenţe de a 

judeca o anumită categorie de cauze, cu atât sunt mai previzibile rezultatele unei eventuale distribuiri aleatorii 

a dosarelor, devenind mai facilă o eventuală presiune asupra acestora.” 

199 A se vedea Ministerul Justiției: “O nouă versiune a PIGD-ului, lansată pentru testare în 3 instanțe” , 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4092; Portal informativ privind sectorul justiției, “Noul 

sistem de management integrat al dosarelor duce la eficientizarea și transparentizarea sistemului judiciar 

 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4092
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din partea CNA.200 În Slovenia de exemplu, acest aspect nu s-a dovedit să fie o problemă 

datorită nivelului similar de computerizare.201  

9.2.4 Integritatea  

S-ar putea de argumentat că concentrația cazurilor de corupție în rândul unui număr mic de 

judecători ar crea un alt risc de integritate, deoarece acești judecători ar devine o țintă 

primară pentru corupere.202 Totuși, dacă va fi posibil de corupt acești judecători selectați cu 

atâta precauție, și care ar acționa într-un mediu special izolat și vor fi extremi de expuși 

publicului, atunci este și mai ușor să corupi un “judecător ordinar” dintr-o altă parte a 

sistemului judiciar, deja corupt cum este? Vorbind la figurat, este oare rațional să argumentezi 

că vei rămâne mai bine pe un vas care naufragiază, deoarece și barca de salvare ar putea să 

se scufunde ulterior? Cu o astfel de argumentare nicio reformă n-ar putea fi realizată.  

9.2.5 Suport din partea altor organe de stat  

Este evident faptul că nivelul de cooperare, capacitate, susținere sau, din perspectiva 

contrarie, gradul de obstrucționare din partea altor actori va influența enorm eficacitatea 

unei instanțe anticorupție; printre acești actori s-ar număra și organele de drept, sistemul 

procuraturii, Curtea Constituțională, Ministerul Finanțelor (drept ordonator de buget).  

 

moldovenesc – portal informațional privind sectorul justiției din Republica Moldova”, 31 decembrie 2019, 

https://www.justitietransparenta.md/en/noul-program-integrat-de-gestionare-dosarelor-asigura-cresterea-

transparentei-si-eficientei-sistemului-judecatoresc/. 

200 CNA, Studiul analitic privind deficiențele înregistrate în cadrul sistemului de repartizare aleatorie a 

dosarelor “Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)” (2016), 

https://www.cna.md/public/files/studiu_pigd.pdf. 

201 GRECO, Prevenirea corupției, deputați, judecători și procurori, concluzii și tendințe (2017), pagina 19, 

https://rm.coe.int/corruption-prevention-members-of-parliament-judges-and-prosecutors-con/16807638e7: 

“Curtea Supremă din Slovenia răspunde de computerizarea sistemului judiciar și a introdus noi tehnologii în 

instanțele judecătorești, pentru a implementa regulile privind desemnarea dosarelor și cele privind publicitatea 

acestui pas, printre altele. Registrele instanțelor sunt completamente computerizate și disponibile în mod public. 

Circa 95% de cazuri sunt înregistrate și alocate în mod electronic. Orarul anual pentru toate instanțele este 

publicat pe site-ul web al sistemului judiciar. Această trăsătură pozitivă a sistemului garantează că nimeni nu va 

putea să manipuleze desemnarea aleatorie a dosarelor către judecători. Computerizarea a sporit în mod vizibil 

încrederea publică în sistemul de alocare a dosarelor– apropare că nu mai sunt plângeri din partea părților”.  

202 Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Daniel Goinic and Sorina Macrinici, Instanța Anticorupție – Este Oare 

Aceasta Necesară În Republica Moldova? Document de Politici Publice (2020), page 18, https://crjm.org/wp-

content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf: “specializarea judecătorilor într-un 

domeniu restrâns al dreptului îi poate expune unui risc real de influență secretă și de orientare a hotărârilor lor, 

în special ca rezultat al unei apropieri excesive între judecători, avocați și procurori”.  

https://www.justitietransparenta.md/en/noul-program-integrat-de-gestionare-dosarelor-asigura-cresterea-transparentei-si-eficientei-sistemului-judecatoresc/
https://www.justitietransparenta.md/en/noul-program-integrat-de-gestionare-dosarelor-asigura-cresterea-transparentei-si-eficientei-sistemului-judecatoresc/
https://www.cna.md/public/files/studiu_pigd.pdf
https://rm.coe.int/corruption-prevention-members-of-parliament-judges-and-prosecutors-con/16807638e7
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
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9.2.6 Competența 

Moldova (cu o populație de 3,5 milioane) nu poate fi comparată unu-la-unu cu niște state 

mult mai mari, cum ar fi Ucraina (cu o populație de 42 milioane), unde numărul total de cazuri 

de corupție este cu mult mai mare. Astfel, probabil este mai dificil de justificat extra-costurile 

ce derivă din crearea unei instanțe specializate, dacă numărul cazurilor de corupție ar justifica 

doar una sau două camere ale unei astfel de instanțe. O soluție ar putea fi competența 

specială extinsă pentru infracțiunile conexe, după cum e cazul în Slovacia pentru crimă 

organizată și corupție (populație de 5,5 milioane). S-ar putea să fie dublată competența CNA 

și a procuraturii anticorupție, care include infracțiunile de spălare de bani. În orice caz, 

jurisdicția trebuie să fie definită strict de lege și fără nicio discreție adăugătoare pentru ca 

procurorii să canalizeze cazurile în afara competențelor instanței anticorupție. 

10. Propuneri  
 

Recomandarea 17:  În mod ideal, o curte anticorupție trebuie să fie trebuie instituită ca fiind 

structural separată de sistemul judiciar ordinar, actualmente (perceput) 

foarte corupt. Pentru constituirea unei asemenea curți separate, 

trebuie să fie luate în considerație următoarele riscuri:  

a) În lumina unei rate înalte de apeluri în a două instanță, o curte 

anticorupție va avea impact doar dacă cel puțin a doua instanță 

de asemenea este îngrădită de riscurile sistemul judiciar 

ordinar. În acest scop, în lumina jurisprudenței Curții 

Constituționale, un amendament constituțional ar putea fi 

necesar pentru a permite crearea curților specializate la nivel de 

apel. În articolul 115 (2) din Constituție, cuvântul “judecătorii” 

poate fi schimbat în “instanțe”.  

b) În lumina ratei înalte de recursuri în a treia instanță, mai rămân 

riscuri pentru condamnările adecvate de succes să fie inversate 

de ultima instanță, Curtea Supremă, asumând că deficiențele 

sale de integritate vor rămâne chiar și după reforma curentă. De 

exemplu, Curtea Supremă ar putea să stabilească sau să 

mențină niște criterii nerealist de înalte a sarcinii probării în 

cazurile de corupție. Acest risc ar putea fi atenuat prin crearea 

unui Colegiu specializat anticorupție în cadrul Curții Supreme. O 

“Curte Supremă Anticorupție”, chiar dacă pare să fie o inițiativă 

dorită, totuși rămâne una speculativă și fără precedent.  
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c) În orice caz, chiar și la următorul pas, rămân riscurile pentru 

condamnări să fie declarate neconstituționale, din perspectiva 

jurisprudenței Curții Constituționale aparent independentă dar 

deseori percepută ca fiind mai degrabă obstructivă. Un risc 

similar există dacă Curtea Constituțională ar ridica standardele 

urmăririi penale și a examinării judiciare la un asemenea nivel, 

unde în rezultat condamnările efective ar devine mai puțin 

probabile pentru oricare instanță judiciară, inclusiv și o 

potențială curte anticorupție.  

d)  Costul unei curți anticorupție separate este considerabil: luni de 

dezbateri de politici și creație legislativă, selectarea 

judecătorilor, configurarea organizațională, salarii posibil mai 

mari pentru judecători anticorupție, protecție, etc. Un astfel de 

efort ar putea funcționa doar cu un suport financiar considerabil 

din partea comunității internaționale.  

e) Competența jurisdicțională unei astfel de curți anticorupție 

probabil că va trebui să treacă dincolo de cazurile de corupție.  

f) Succesul unei astfel de curți va depinde mai cu seamă de 

selectarea judecătorilor “potriviți”, în special cu referire la 

integritatea lor actuală și păstrarea integrității pe viitor. Un risc 

pentru procesul de selectare a judecătorilor ar putea fi 

oportunitatea pentru Curtea Constituțională să constate “cu 

zel” că orice implicare a internațională în acest proces, chiar și 

dacă cu titlu de recomandare, este neconstituțională.  

g) O curte anticorupție va schimba lucrurile doar dacă dosare 

penale vor ajunge până la această instanță și într-un mod care 

să faciliteze judecarea lor corespunzătoare. Astfel, ca în orice 

jurisdicție, o astfel de reformă trebuie însoțită de reformarea 

tuturor treptelor de-a lungul lanțului de implementare a legii și 

cel a procesului penal în special. Oricum, chiar și pentru dosarele 

reprezentative care totuși vor ajunge până la acest nivel, o curte 

anticorupție separată ar putea schimba lucrurile semnificativ.  

h) Trebuie conștientizat faptul că o astfel de curte va fi un 

experiment în sine. Totuși, abținerea de la crearea unei curți 

anticorupție, de asemenea, riscă să fie prin sine un experiment - 

conducând la ani sau chiar decenii de încălcări sistemice și 
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insuportabile ale drepturilor omului în rândul justițiabililor din 

cauza unui număr semnificativ de judecători corupți în 

Republica Moldova la toate instanțele.  

i) Un aviz pozitiv al Comisiei de la Veneția privind curtea 

anticorupție de două nivele, cum a fost în Ucraina, ar securiza 

din punct de vedere juridic un astfel de experiment; nu în ultimul 

rând, deoarece Curtea Constituțională este obișnuită să “copie” 

din avizele Comisiei (uneori cu unele manipulări perceptibile).203 

j) Este de așteptat să fie o rezistență sporită și creativă din partea 

diverșilor actori interesați în menținerea status quo curent – 

atât la crearea a unei astfel de curți, cât și la etapa de conlucrare 

(sau nu) cu o astfel de curte în practică. 

 

 
203 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comitetul de onorare a obligațiilor și angajamentelor statelor 

membre ale Consiliului Europei “Comitetul de monitorizare” (mai 2015), Onorarea obligațiilor și angajamentelor 

de către Republica Moldova Notă informativă din partea co-raportorilor din vizita lor de documentare în Chișinău 

și Comrat, AS/Mon(2015)20 rev, la Nr. 37/footnote 27: “Transparency International Moldova a incriminat o 

traducere proastă a avizului amicus curiae și o ‘manipulare’ de către Curtea Constituțională pentru a respinge 

legea”, http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2015/amondoc20rev_2015.pdf. 

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2015/amondoc20rev_2015.pdf

