
 Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÂRE nr._______  

    din ____________ 2020 

 

 

pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și 

valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 684/2018 

-------------------------------------------------------- 

  

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea 

bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395, 

art. 1020) se modifică după cum urmează: 

1) punctul 10: 

la spb. 1) după textul „valută străină” se completează cu textul „liber 

convertibilă”; 

la spb. 2) textul „valută străină convertibilă” se substituie cu textul „valută 

străină liber convertibilă” 

 se completează cu sbp. 3) și 4) cu următorul cuprins: 

„3)  Mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de 

plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție. În 

cazul depozitelor bancare, acestea vor fi transferate pe conturile 

trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul 

depozitelor bancare va fi dispus prin act judecătoresc. Banca comercială 

licențiată va informa Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe 

conturile trezoreriale. 

4)  La sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora 

va fi transferată pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul va fi 

dispus prin act judecătoresc”; 

 

 

2) punctul 12 va avea următorul cuprins: 



„12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora 

prin vânzarea la preț mai mare, egal sau mai mic (în condițiile pct. 36 din 

prezentul Regulament) decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art. 

11 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor 

Infracționale, art. 2071 și 2297 din Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122/2003 și ale prezentului Regulament, după cum urmează: 

a)  bunurile sechestrate vor fi vândute în baza unui contract de comision 

încheiat de către Agenție cu agenții economici care comercializează 

bunuri similare. Contractul va fi încheiat conform prevederilor art. 5 

alin. (1) lit. i) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

b)   în cazul imposibilității contractării agenților economici sau 

neexecutării obligațiilor contractuale de către aceștia, bunurile vor fi 

vândute prin intermediul licitațiilor publice.  

c)  în situația în care bunurile sechestrate nu au fost vândute după 

organizarea a două licitații publice cu strigare, vânzarea lor are loc în 

cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului inițial de 

vânzare sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. 

 Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de 

legislația privind piaţa de capital. 

3) punctele 13 și 14 vor avea următorul cuprins: 

„13. În cazul aplicării sechestrului în scopul recuperării prejudiciului 

cauzat sau garantării achitării amenzii, persoana bănuită, învinuită, 

inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, bunul căruia a fost pus 

sub sechestru, poate să transfere o contravaloare egală cu valoarea bunului 

indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în termen 

de 15 zile de la data aducerii la cunoștință. După atestarea transferării 

contravalorii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau 

civilmente responsabilă, solicită eliberarea bunului indisponibilizat și 

ridicarea măsurii de asigurare. Agenția în termen de 5 zile dispune 

ridicarea măsurii de asigurare. 

14. În cazul în care persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau 

civilmente responsabilă nu solicită și nu achită contravaloarea egală cu 

prețul evaluat de către Agenție în termen de 15 zile, bunurile se expun 

spre comercializare în baza contractului de comision sau este organizată 

licitația publică de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu pct. 12 

din prezentul Regulament. Agentul economic (comisionarul) și Agenția 

(comitentul) vor stabili valoarea comisionului de comun acord, care nu va 

depăși 10% din prețul de vânzare a bunului. Comisionarul poate vinde 

bunul sechestrat cu reducere. Reducerea este admisă din contul 



comisionului prevăzut de contractul de comision. În dependență de factorii 

sezonieri, economici, sociali, Agenția poate diminua prețul bunului cu cel 

mult 10% din prețul inițial pentru bunurile vândute în baza contractului de 

comision. Valoarea cumulativă a diminuării prețului bunului sechestrat 

vândut, reducerii de preț și comisionului nu va depăși 10% din prețul 

inițial. Din momentul primirii bunurilor, răspunderea pentru păstrarea și 

integritatea lor o poartă agentul economic care le-a preluat.”; 

4) se completează cu punctul 141 cu următorul cuprins: 

“141. Serviciul Fiscal de Stat va comercializa bunurile sechestrate prin 

licitație cu strigare sau cu reducere”. 

5) la pct. 16 sbp. 9) va avea următorul cuprins: 

“9) informaţia despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din preţul 

iniţial de comercializare a bunurilor şi contul trezorerial, gestionat de 

Serviciul Fiscal de Stat, la care acesta urmează a fi depus;” 

6) pct. 19 va avea următorul cuprins: 

”19. Licitaţia a doua cu strigare are loc dacă este înscris cel puțin un 

participant. În cazul înregistrării la a doua licitaţie cu strigare a unui singur 

participant, Comisia este în drept să vândă acestuia bunul solicitat la prețul 

inițial”. 

7) pct. 22 se completează cu subpunct nou cu următorul conţinut “71. In cadrul 

licitaţiei cu strigare se stabileşte pasul licitării”. 

8) pct. 23 se completează în final cu textul „ , care va fi gestionat de către 

Serviciul Fiscal de Stat. La finalizarea procedurii de licitație, mijloacele 

bănești obținute din valorificarea bunurilor sechestrate vor fi transferate pe 

conturile trezoreriale gestionate de Agenție”; 

9) pct. 32 se completează în final cu textul “Contractul cu licitantul este 

încheiat pentru fiecare lot în parte expus spre licitare.” 

10) pct. 36 se completează în final cu textul: „Mărimea pasului se stabilește 

de către comisia de licitație. Pasul de licitare nu va fi mai mic de 1 la sută 

din preţul de expunere, dar nu mai mare de 10 la sută”. 

11) la pct. 42 cuvintele “şi 41” se substituie cu „ , 41 şi 45” şi cuvântul 

“Agenţie” se substituie cu „Serviciul Fiscal de Stat”. 

12) Pct. 48 va avea următorul cuprins: „Dacă la licitaţia cu reducere nu s-a 

înscris niciun participant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, 

Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data expirării 

termenului de înscriere la licitaţia la care nu s-a înscris niciun participant sau 

de la data organizării licitaţiei cu reducere, anunţă o licitaţie repetată. Dacă 

şi de data aceasta nu se înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sânt 

comercializate, Serviciul Fiscal de Stat va informa Agenția despre 



rezultatele obținute și aceste bunuri urmează a fi administrate conform 

principiilor generale ale prezentului Regulament.” 

13) La punctul 53 textul „elaborate în acest sens” se substituie cu textul 

„aprobate de către Centrul Național Anticorupție”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru               Ion CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru 

Ministru al finanțelor           Serghei PUȘCUȚA 

 
 

 

 

 

 

 

 

     



l Denumirea autorului gi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Finanlelor, ceea ce corespunde

prevederilor art. 23 alin. (2) lit. e) din Legea nr.10012017 cu privire la actele normative.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitilile
urmirite

Legea nr. 4812017 privind Agen{ia de Recuperare a Bunurilor Infracjionale
reglementeazd crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infraclionale.

Agenlia de Recuperare a Bunurilor Infiaclionale activ eazd in conformitate cu
prevederile Constitu{iei, ale Legii ru. 4812017, Codului penal, Codului de procedurd
penalS. precum si ale altor acte normative.

Examinarea cadrului legal ce reglementeazi activitatea Agenliei de Recuperare a

Bunurilor Infraclionale denotd constatarea unor dificult6ti, precum qi a unor lacune in
organizarea qi desldgurarea eficienti a activitelii de evaluare, administrare qi valorificare
a bunurilor infraclionale reglementatd in Regulamentul cu privire la evaluarea,
administrarea gi valorificarea bunurilor infraclionale (sechestrate), aprobat prin
Hotdr6rea Guvernului nr. 684i20 I 8.

Astfel, elaborarea proiectului este determinat6 de necesitatea imbunltdlirii procedurii
de organizare gi desfrEurare a procedurii de evaluare, administrare qi valorificare a

bunurilor infrac!ionale (sechestrate).

Nu in ultimul r6nd menlionem ce elaborarea proiectului este in conformitate cu
recomanddrile expuse in cadrul raportului privind evaluarea Republicii Moldova in
domeniul prevenirii qi combaterii spdldrii banilor qi finanldrii terorismului efectuat de

cdtre exper{ii Comitetului Moneyval al Consiliului Europei in cadrul rundei a V-a de

evaluare care statueaze necesitatea intreprinderii misurilor necesare pentru sporirea
eficacitilii sistemului de recuperare a bunurilor infracfionale, precum Ei a capacitdlilor
de gestionare a bunurilor sechestrate.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislafiei nafionale cu legisla{ia Uniunii Europene

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaliei nafionale cu legislalia Uniunii
Europene, ceea ce denot6 lipsa necesitblii descrierii gradului de compatibilitate a

proiectului in acest sens.

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul hot6rArii de Guvem prevede modificarea Regulamentului cu privire la

evaluarea, administrarea Ei valorificarea bunurilor infraclionale (sechestrate), aprobat
prin HotdrArea Guvemului nr. 684/2018.

Se propune completarea punctului 10 cu doud subpuncte noi (3) qi 4)) in vederea

fortificdrii capacitdlilor Agen{iei de a administra eficient bunurile sechestrate, si anume.

Noti informativi Ia proiectul hotirArii de Guvern pentru modificarea
Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea qi valorificarea bunurilor

infrac(ionale (sechestrate), aprobat prin HotirArea Guvernului nr, 684/2018



mijloacele bdneqti sechestrate pe conturile bancare. Actualmente, mijloacele bdnegti
sechestrate pe conturile bancare rdm6n in gestiunea bdncilor care obtin venituri in urma
gestiondrii acestora, or, veniturile obfinute din gestiunea bunurilor infraclionale, de
asemenea, sunt pasibile confisc6rii speciale. Totodati, din momentul sechestr6rii
banilor pe conturile bancare, organul de urmdrire penali qi, implicit statul, urmeazd si
asigure conservarea valorii gi integritdlii bunurilor sechestrate. in cazurile delapidirii
acestor active, statul va achita contravaloarea bunurilor sechestrate pe conturile bincilor
comerciale insolvabile. Reieqind din aceste circumstanle, se impune ca mijloacele
bdneqti sechestrate pe conturile bancare sd fie trecute in custodia statului pentru a
asigura gestionarea eficientd a acestora si asigurarea conservirii valorii bunurilor
sechestrate.

La fel, acest mecanism va permite valorificarea efectivi a creantelor sechestrate,
sporind in acest fel capacitatea de recuperare a bunurilor infraclionale de cdtre Agenfie.

Redaclia nou5 a nonnei punctului l2 va permite instr6inarea bunurilor sechestrate in
baza contractelor de comision, care, pe de o parte, va diminua costurile aferente
administrdrii qi valorificdrii, iar pe de altd parte, va eficientiza procesul de
comercializare a bunurilor sechestrate, deoarece 1a moment procedura de comercializare
este anevoioasa qi implicd resurse umane considerabile.

Propunerea de modificare a punctului l3 prevede acordarea posibilitelii persoanei
bdnuite, invinuite, inculpate, condamnate sau civilmente responsabile, de a transfera o
contravaloare egale cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale
gestionate de Agenlie in schimbul bunului care a fost pus sub sechestru.

Prin modificarea punctului 14 se va acorda posibilitatea instrdinSrii bunurilor
sechestrate in baza contractelor de comision care, pe de o parte, va diminua costurile
aferente administrdrii qi valorificdrii, iar pe de altb parte, va eficientiza procesul de

comercializare a bunurilor sechestrate. Norma punctului l4 stabileqte condilii generale
privind contractul de comision.

La punctul l9 considerdm oportun modificarea norrnei pentru a permite ca licitalia cu

strigare si se des{Egoare dace este inscris cel puJin un participant. in redaclia actuale,
norma creeazl obstacole suplimentare in vederea instrdindrii bunului sechestrat, fapt ce

tergiverseazd vdnzarea bunului, care la rdndul sdu duce la deprecierea bunului.

Modificirile la punctul 23, vor eficientiza procesul de vdnzare a bunurilor sechestrate

Ei definesc procedurile aferente,, deoarece la moment, pe de o parte, Serviciul Fiscal de

Stat este responsabil de vdnzarea bunurilor sechestrate, iar pe de alt6 parte, aconturile
sunt gestionate de cetre Agenlia de Recuperare a Bunurilor Infrac[ionale, fapt care duce

la cregterea volumului de lucru aferent procedurii de licitalie, precum Ei tergiverseazd

rambursarea aconturilor citre participanlii licitaliei care nu au procurat bunul.

La punctul 53 se considerd necesar eliminarea confuziei in ceea ce privegte stabilirea
autorite|i competente de elaborarea gi aprobarea Instrucliunii. Astfel, modificarea
unctului 53 vine sd reclzeze ex res in sarcina cui este use elaborarea ta robarea



Instrucliunii privind gestionarea conturilor trezoreriale

5. Fundamentarea economico-fina ncia ri
Reiegind din scopul proiectului qi din sfera de reglementare a acestuia,

implementarea proiectului hotdrArii de Guvem pentru modificarea Regulamentului cu
privire la evaluarea, administrarea Ei valorificarea bunurilor infraclionale (sechestrate)
nu necesitd alocarea mijloacelor financiare.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Urmare a aprobbrii proiectului, in vederea implement6rii acestuia nu va fi necesard

promovarea altor proiecte de acte normative.

7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului
Proiectul, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10012017 cu privire la actele

normative este remis spre avizare autoritellor publice responsabile cu atribujii in
domeniul de reglementare al proiectului.

in scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenta in procesul decizional, proiectul urmeazd a fi plasat pe pagina oficiald a

Ministerului Finanlelor gi pe portalul www.particip. gov.md.

8. Constati rile expertizei anticorup(ie
Expertiza anticorupfie urmeaz6 sd fie efectuatd potrivit art. 28 alin.(4) din Legea nr.

2812017 asupra proiectului definitivat in baza propunerilor ;i obiecjiilor expuse in
procesul de avizare qi/sau consultare a pd4ilor interesate.

9. Constatirile expertizei iuridice
Urmeazi a fi completat dupd receplionarea avizului din partea Ministerului Justiliei.

Viceprim-min istru,
Ministru al Finan(elor

/l
t/, n"tr1- serghei pugcurA



MINISTERUL FINANTELOR
AL REPTIBLICII NIOLDOVA

MIIHI,ICTEPCTBO OI{HAHCO B

PECTIYEIITKI{ MONAOBA

MD-2005. mun.Chiiineu. str.Constantin Tinase nr. 7

uty|.luigov. md. tel.(022) 26-25-23. fax 022-26-25 -17

Ce. C4. QLL-O,,. 26-12/2-16/ SqCp
Cancelaria de Stat

CERERE
privind inregistrarea de citre Cancelaria de Stat a proiectului Hotirflrii Guvernului

pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea ;i valorificarea
bunurilor infraclionale (sechestrate), aprobat prin Hot[rArea Guvernului nr.684/2018

Viceprim-m inistru,
Ministru al Finantelor

Nr.
crt.

Criterii de inregistrare Nota autorului

I Categoria si denumirea proiectului Proiectul Hotirdrii Guvernului pentru modificarea
Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea
qi valorificarea bunurilor infractionale (sechestrate),
aprobat prin Hoterirea Guvernului nr. 68,1/2018

2 Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Finantelor
l Justifi carea depunerii cererii Examinarea cadrului legal ce reglemenleazA

activilatea Agentiei de Recuperare a Bunurilor
Infractionale denola constatarea unor dificult6!i.
precum gi a unor lacune in organizarea;i desfX;urarea
eficienta a activitAlii de evaluare, administrare Ei

valorificare a bunurilor infraclionale reglementata in
Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea
qi valorificarea bunurilor infraclionale (sechestrate),

aprobat prin Hotararea Guvernului nr.684/20 I 8.

Astfel, elaborarea proiectului este determinata de

necesitatea imbunAta!irii procedurii de organizare qi

desliqurare a procedurii de evaluare, administrare pi

valorifi care a bunurilor infraclionale (sechestrate).

{ Lista auloritalilor fi instituliilor a cdror
avizare este necesara

Ministerul Justiliei
Centrul Na!ional Anlicoruplie

TermenulJimild pentru depunerea
avizelor/expertizelor

l0 zile lucrdtoare

6 Persoana responsabi16 de promovarea
proiectului

Marin Morcov, $efal Seclieinr.2 din cadrulDirecliei
expertizi juridicn a SFS

tel: (022) 82-33-98
e-mail: marin.morcov sfs. md

7 Anexe l. Proiectul HotSrdrii Guvemului
2. Nota informativS.

li Data gi ora depunerii cererii
9 Semnatura

il^__ Serghei PU$CUTA/,
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