NOTA INFORMATIVĂ
cu privire la proiectul legii pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative (Codul penal, Codul contravenţional)
1.

Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului

Necesitatea elaborării proiectului legii privind modificarea şi completarea unor acte
legislative a fost condiţionată atît de necesitatea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie
pentru anii 2011-2015, cît şi de asumarea de către Republica Moldova a mai multor angajamente
faţă de donatorii străini în lupta împotriva corupţiei şi spălării banilor, de implementarea
standardelor naţionale şi internaţionale în aceste domenii.
Astfel, Strategia Naţională Anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.154 din 21.07.2011 prevede la pct.4.4 „Priorităţi de acţiune”, componenta B,
prioritatea 6, măsura „revizuirea sistemului de sancţionare a persoanelor implicate în cazuri de
corupţie prin asigurarea unui efect descurajant”.
Acest subiect se regăseşte şi în Acordul de Asociere RM-UE care prevede adoptarea
măsurilor necesare pentru a se asigura că actele de corupţie se pedepsesc cu sancţiuni penale
efective, proporţionate şi disuasive. De asemenea, Acordul prevede asigurarea eficacităţii în
lupta împotriva corupţiei, îndeosebi în vederea îmbunătăţirii cooperării internaţionale privind
combaterea corupţiei, precum şi a asigurării unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor
juridice internaţionale relevante, cum ar fi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei din 2003.
Potrivit Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2014-2016, nr.808 din
07.10.2014,
- Titlul III. „Justiţie, libertate şi securitate”, capitolul „Prevenirea şi combaterea
criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale”, pct.13 se prevede “Revizuirea
prevederilor Codului penal al Republicii Moldova şi Codului contravenţional al Republicii
Moldova pentru a aplica obiectivul sancţiunii descurajatoare şi concretizarea anumitor
particularităţi privind incriminarea actelor de corupţie ce ţin de competenţa Centrului Naţional
Anticorupţie”;
- pct.13. „Revizuirea prevederilor Codului penal al Republicii Moldova şi Codului
contravenţional al Republicii Moldova pentru a aplica obiectivul sancţiunii descurajatoare şi
concretizarea anumitor particularităţi privind incriminarea actelor de corupţie ce ţin de
competenţa Centrului Naţional Anticorupţie” şi al pct.18 „Spălarea de bani şi finanţarea
terorismului” (măsurile 2, 3 şi 6) ale Planului naţional de acţiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014,
La capitolul „Spălarea de bani şi finanţarea terorismului” Republica Moldova şi-a asumat
responsabilitatea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2005/60/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv prin modificarea
şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum şi transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor
Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare a
Directivei nr.2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia
“persoanelor expuse politic” şi criteriile tehnice de aplicare a procedurile simplificate de
precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare
desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, în mod special prin modificarea şi
completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului.
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2.

Scopul şi obiectivele proiectului

Scopul principal al proiectului constă în incriminarea sancţiunilor descurajante pentru
infracţiunile de corupţie şi infracţiunile de spălare a banilor, deoarece la momentul actual
sancţiunile aplicate nu descurajează persoana coruptă, majoritatea reducîndu-se la amenzi a căror
valoare nu depăşeşte „cîştigul” realizat din activitate coruptorie, confiscarea veniturilor şi a
proprietăţilor obţinute ilicit nefiind aplicată datorită protecţiei oferite de prezumţia
constituţională a legalităţii dobîndirii proprietăţii; Riscul de a pierde locul de muncă nu este prea
înalt, deoarece legea penală limitează posibilitatea de a ocupa anumite funcţii o perioadă, însă nu
exclude totalmente posibilitatea persoanei condamnate pentru infracţiuni de corupţie de a rămîne
în serviciul public.
3.

Elementele novatorii ale proiectului şi rezultatele scontate

Proiectul vine să introducă în Codul penal şi Codul contravenţional mai multe elemente
novatorii, atît în vederea descurajării actelor de corupţie, spălare a banilor şi finanţare a
terorismului.
În Codul penal
1. Se introduc noţiunile de „infracţiuni de corupţie”, „infracţiuni asimilate corupţiei”,
„infracţiuni conexe infracţiunilor de corupţie şi celor asimilate corupţiei” cu identificarea
exhaustivă a articolelor din Codul penal, inclusiv a celor noi introduse.
2. Se incriminează patru infracţiuni noi - delapidarea patrimoniului public (art.1261),
conflictul de interese în sectorul public (art.1262), conflictul de interese în sectorul privat
(art.3351) şi tăinuirea averii şi a intereselor personale (art.3303) – condiţii prevăzute atît în
standardele anticorupţie internaţionale (Convenţia ONU împotriva corupţiei) cît şi în Acordul de
Asociere RM-UE.
3. Se majorează amenda pentru infracţiunile de corupţie. Potrivit legislaţiei, amenda are
marjă, mita - nu. Practica, însă, demonstrează că cu cît este mai mare mita cu atît este mai mică
amenda. Odată cu creşterea mitei, rămîne neînsemnată mărimea amenzii. Şi deoarece sunt puţine
cazurile de privare de libertate pe infracţiuni de corupţie, amenda pentru infracţiunile ce prevăd
mita mare, se transformă doar într-un procent din cheltuieli. Astfel, în perioada 2014-2015
amenzile penale au fost aplicate în 69% din condamnări, fiind stabilită mărimea de 26.885 lei în
mediu pe caz în anul 2014 şi de 43.236 lei în anul 2015. Gruparea amenzilor aplicate faţă de
inculpaţi în dependenţă de mitele primite de către aceştia se poate stabili următoarele concluzii
cu privire la măsura în care pedepsele aplicate descurajează corupţia:
- mita primită pînă la 50 mii lei (echivalent 2.300 Euro) – coraportul dintre mita primită şi
amenda aplicată este de 1 : 4. Inculpatul riscă să achite amendă de 4 ori mai mult decât mita
pretinsă şi primită.
- mita primită între 50.001-100.000 lei (echivalent 2.301-4.600 Euro) - coraportul dintre
mita primită şi amenda aplicată este de 1 : 1. Inculpatul riscă amendă în mărimea mitei pretinse
şi primite.
- mita primită mai mult de 100.001 lei (echivalent 4.601 Euro) - coraportul dintre mita
primită şi amenda aplicată este de 4 : 1. Inculpatul riscă să achite amendă doar ¼ din mita
pretinsă şi primită.1
În sensul dat, se poate deduce o dependenţă invers proporţională între mărimea mitei
primite şi mărimea amenzii aplicate, precum şi o ineficienţă vădită a politicilor penale ale
statului de a descuraja fenomenul corupţiei prin excluderea caracterului profitabil al acestuia.
4.
Proiectul stabileşte excepţie privind aplicarea pedepselor mai blînde pentru
infracţiunile de corupţie. Practica denotă că în aceeaşi perioadă, 2014-2015, instanţele de
În perioada 2014-9 luni 2015, a fost stabilit următorul coraport dintre mita primită şi amenda aplicată: 1:7 în cazul
cînd mita primită a fost de pînă la 10 mii lei si 7:1 în cazul cînd mita a depăşit 100.000 lei.
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judecată au dispus, în 5% din cazuri, liberarea de răspundere penală a inculpaţilor cu tragerea la
răspundere contravenţională (art.55 CP) şi, în alte 4% din cazuri - aplicarea pedepsei mai blânde
decât cea prevăzută de lege (art.79 CP) din totalul condamnărilor. Astfel, potrivit proiectului,
instanţele de judecată nu vor putea aplica sancţiuni mai blînde pentru infracţiunile de corupţie,
decît cele prevăzute în Codul penal.
5.
S-au majorat valoarea amenzilor pentru infracţiunile de corupţie şi cele asimilate
corupţiei. Astfel, amenda a devenit de la 3 la 10 ori mai mare decît valoarea mitei, iar atunci cînd
aceasta nu poate fi evaluată sau determinată (avantaje, valori nepatrimoniale), se aplică mărimea
amenzii care este reglementată actualmente în cod.
6.
S-a mărit pedeapsa pentru ocuparea anumitor funcţii pentru persoanele publice şi
persoanele cu funcţii de demnitate publică pe un termen de la 3 la 15 ani, cu privarea de a ocupa
„funcţii publice” şi nu „anumite funcţii”.
În Codul contravenţional
1. Au fost stabilite sancţiuni pentru infracţiunile de corupţie şi cele asimilate corupţiei.
Deci, pentru astfel de infracţiuni, a fost fixată amenda nu în unităţi convenţionale, ci în număr de
salarii medii ale contravenientului de la 1 la 3 pentru persoana fizica şi de la 3 la 5 pentru
persoana cu funcţie de răspundere.
2. Au fost introduse contravenţii ce ţin de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
Astfel, Republica Moldova trebuie să implementeze pînă în luna mai 2016, prin angajamentul
care şi l-a asumat, potrivit Acordului de Asociere RM-UE - Directiva (UE) 2015/849 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei
2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
Potrivit Convenţiei prenotate, la art.59 se prevede că „Statele membre se asigură că, măsurile şi
sancţiunile administrative care pot fi aplicate includ cel puţin următoarele:
(a) o declaraţie publică în care se identifică persoana fizică sau juridică şi natura încălcării;
(b) un ordin prin care se impune persoanei fizice sau juridice să pună capăt
comportamentului respectiv şi să se abţină de la repetarea acestuia;
(c) retragerea sau suspendarea autorizaţiei sale, în cazul unei entităţi obligate care face
obiectul autorizării;
(d) o interdicţie temporară de a exercita funcţii de conducere în entităţile obligate
împotriva oricărei persoane cu responsabilităţi de conducere într-o entitate obligată sau a oricărei
alte persoane fizice declarate responsabilă de încălcare;
(e) sancţiuni administrative pecuniare cu o valoare maximă de cel puţin două ori mai mare
decât valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi
stabilit, sau de cel puţin 1 000 000 EUR. (3) Statele membre se asigură că, prin derogare de la
alineatul (2) litera (e), în cazul în care entitatea obligată în cauză este o instituţie de credit sau o
instituţie financiară, se pot aplica de asemenea următoarele sancţiuni:
(a) în cazul unei persoane juridice, sancţiuni administrative pecuniare cu o valoare maximă
de cel puţin 5 000 000 EUR sau 10 % din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza
ultimelor situaţii disponibile aprobate de organul de conducere; în cazul în care entitatea obligată
este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă care este obligată să întocmească situaţii
financiare consolidate în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2013/34/UE, cifra de afaceri
anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în
conformitate cu directivele contabile relevante, care se calculează pe baza ultimelor situaţii
consolidate disponibile aprobate de organul de conducere al principalei societăţi-mamă; L
141/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 5.6.2015
(b) în cazul unei persoane fizice, sancţiuni administrative pecuniare cu o valoare maximă
de cel puţin 5 000 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, valoarea
echivalentă în moneda naţională la 25 iunie 2015. (…)”
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Astfel, în conformitate cu prevederile Directivei şi întru implementarea acesteia, în proiect
au fost introduse sancţiuni administrative egale cu 1.250.000 pînă la 2.500.000 unităţi
convenţionale pentru entităţile raportare care săvîrşesc contranţii prevăzute la art.391 2-3919 Cod
contravenţional, (cerinţă ca pragul maxim al amenzii să fie cel puţin 1 mln.euro), iar pentru
instituţiile financiare şi participanţii la piaţa financiară nebancară în mărime de la 2.000.000 la
6.000.000 unităţi convenţionale (cerinţa ca pragulş maxim al amenzii să fie de cel puţin 5 mln.
euro).
Potrivit Acordului de Asociere RM-UE, avem obligaţia de a implementa Directiva
2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv prin
modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi Directiva 2006/70/CE a Comisiei
din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare a Directivei nr.2005/60/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia “persoanelor expuse politic” şi criteriile
tehnice de aplicare a procedurile simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de
exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte
limitată, în mod special prin modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu
privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Între timp, Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului Eeuropean şi a Consiliului din 20 mai
2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a
Directivei 2006/70/CE a Comisiei le-a substituit pe cele două directive enumerate mai sus. Din
acest considerent, este obligatoriu pentru Republica Moldova implementarea ultimei directive
care stabileşte sancţiuni descurajatoare pentru infracţiunile de spălare a banilor, sancţiuni care
sunt reflectate în proiectul de lege prenotat.
Actualmente se elaborează un nou proiect de lege privind prevenirea şi combaterea spălării
banilor, proiect care va înlocui actuala lege-cadru, care este depăşită de timp şi care nu mai
corespunde directivelor şi standardelor UE în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului.
Infracţiunile şi contravenţiile introduce în proiectul de lege nu vor fi afectate de noul proiect de
lege care se elaborează la moment, dimpotrivă, ambele proiecte vor pune în aplicare rigorile
Directivei – în special cele de a introduce sancţiuni descurajatoare pentru infracţiuni de spălarea
de bani şi de corupţie în ansamblu.
3. Proiectul mai prevede contravenţii ce ţin de domeniul integrităţii agenţilor publici. Au
fost introduce sancţiuni contravenţionale ce derivă din Legea integrităţii dar şi din pachetul de
legi privind integritatea (trecute de prima lectură în Parlament). Au fost stabilite contravenţii
pentru nedeclararea sau nesoluţionarea conflictului de interese (art.3143), încălcarea regimului
juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor în ierarhie, limitărilor publicităţii (art.3144), Încălcarea
regimului juridic al restricţiilor şi limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de
muncă sau de serviciu şi migrarea în sectorul privat al agenţilor publici (pantuflaj) (art.3145).
Articolul 3302 stabileşte sancţiuni pentru încălcarea regulilor de depunere a declaraţiei de avere
şi interese personale
Conflictul de interese (art.3146) prevede fapta persoanei publice sau a persoanei cu funcţie
de demnitate publică care a luat o decizie personal sau a participat la luarea unei decizii în
vederea obţinerii, direct sau indirect, a unui folos patrimonial, pentru o rudă sau un afin de gradul
III şi IV, iar în cazul cînd rudele directe sau rudele prin afinitate sunt de gradul I şi II, sancţiunea
este prevăzută în Codul penal.
4. O cerinţă obligatorie prevăzută în Acordul de Asociere RM-UE pentru anii 2011-2016,
la pct. 429 se prevede „Consultarea cu UE privind aplicabilitatea în Republica Moldova a
sancţiunilor impuse în conformitate cu regulamentele UE precum şi examinarea oportunităţii de
actualizare a cadrului general referitor la asistenţa acordată de UE în vederea transpunerii
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prevederilor privind măsurile şi sancţiunile administrative aplicate pentru protecţia intereselor
financiare ale UE”.
Astfel, în Codul contravenţional se stabilesc sancţiuni pentru delapidarea fondurilor
externe, protejarea banilor acordaţi de donatorii străini Republicii Moldova. Proiectul vine să
introducă noi sancţiuni pentru utilizarea contrar destinaţiei, obţinerea frauduloasă sau însuşirea
resurselor materiale şi financiare publice, a mijloacelor din împrumuturile interne sau alocate din
fondurile externe (art.3273), iar în cazul cînd fapta întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii, proiectul prevede sancţiuni corespunzătoare în Codul penal.
4.

Nivelul de compatibilitate a proiectului cu legislaţia UE.

Proiectul este compatibil cu legislaţia UE. Cu atît mai mult, acesta transpune prevederile
directivelor UE ce ţin de spălarea banilor şi finanţarea terorismului, prevederile Convenţiei ONU
împotriva corupţiei, Convenţiei penale privind corupţia ce ţin de crearea şi aplicarea sancţiunilor
descurajante pentru infracţiuni de corupţie, vine să realizeze un şir de acţiuni din Planul naţional
de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014,
precum şi alte angajamente pe care Republica Moldova şi le-a asumat.
5.

Practica altor state în aplicarea sancţiunilor pentru infracţiuni de corupţie.

Deşi fiecare ţară este afectată de acte de corupţie, modalităţile în care acestea acţionează în
vederea combaterii acestui flagel sunt variate în ceea ce priveşte aspectele de detaliu. Cu toate
acestea, pare să existe o anumită consecvenţă în ceea ce priveşte principiile fundamentale de
pedepsire a infracţiunilor de corupţie şi, ceea ce este cel mai important, în ceea ce priveşte
mesajul social care se transmite prin pedepsirea acestui tip de infractori. Modul în care este
sancţionată o persoană fizică sau juridică, nu de către mass-media sau de către opinia publică, ci
de către instanţă, reprezintă mesajul cel mai relevant şi mai puternic care trebuie transmis.
Aplicarea de pedepse solide, proporţionate şi clare de către o autoritate judecătorească echitabilă
şi respectată reprezintă soluţia pentru reducerea eficientă şi, poate, chiar pentru eradicarea
corupţiei.
Modalitatea în care unele state înţeleg să sancţioneze persoanele condamnate pentru
săvârşirea unor infracţiuni de corupţie precum şi paleta de sancţiuni aplicate acestora este
diversă. De exemplu,
I. Franţa
Pentru fiecare tip de infracţiuni, este posibilă aplicarea unor anumite tipuri de pedepse. De
exemplu, pentru infracţiunile grave, se pot aplica pedepse de la 10 ani închisoare până la
închisoarea pe viaţă (de pildă, muncă silnică pe viaţă, detenţiune pe viaţă). Infracţiunilor mai
puţin grave li se aplică sancţiuni ce implică pedeapsa cu închisoarea de la 2 luni la 10 ani sau
amenda în valoare de 1.500 euro. În sfârşit, contravenţiile se sancţionează cu amenzi de până la
1.500 euro, pedepse cu închisoarea de până la 2 luni şi/sau confiscarea bunurilor. Spălarea de
bani simplă este pasibilă de o pedeapsă de 5 ani închisoare şi de o amendă de 375.000 euro.
Forma agravată a acestei infracţiuni este pasibilă de o pedeapsă de 10 ani închisoare şi de o
amendă de 750.000 euro [articolul 324-2, Codul penal]. Actele săvârşite de către o persoană care
ocupă o funcţie publică sau de către un angajat al unei entităţi publice aflat în exerciţiul
funcţiunii şi comise cu intenţia de a încălca legea sunt sancţionate cu o 4 pedeapsă de 5 ani
închisoare şi cu o amendă de 75.000 euro [articolul 432-1, Codul penal]. Dacă infracţiunea a fost
săvârşită cu premeditare de către o persoană care ocupă o funcţie publică sau de către un angajat
al unei entităţi publice aflat în exerciţiul funcţiunii, aceasta este pasibilă de o pedeapsă de 10 ani
închisoare şi cu o amendă de 150.000 euro [articolul 432-2, Codul penal]. Infracţiunile de mită,
îmbogăţire ilicită şi trafic de influenţă sunt cuprinse în articolele 432, 433, 434 şi 435 ale
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Codului penal. În funcţie de gravitatea infracţiunii şi de gradul de culpabilitate, astfel de
infracţiuni sunt pasibile de o pedeapsă de 2 ani închisoare şi de o amendă de 50.000 euro; o
pedeapsă de 5 ani închisoare şi o amendă de 75.000 euro; sau, respectiv, o pedeapsă de 10 ani
închisoare şi o amendă de 150.000 euro. Confiscarea constituie o pedeapsă complementară care
poate fi dispusă prin hotărârea judecătorească de condamnare. Confiscarea poate fi dispusă de
asemenea în cadrul unei proceduri administrative. Potrivit articolului 131-21.4, atunci când un
bun supus confiscării nu a fost confiscat sau nu poate fi determinat, confiscarea se va dispune
asupra contravalorii acelui bun, valoarea acestuia urmând a fi stabilită de către instanţă, de
regulă, în urma consultării unui expert în materie. De asemenea, este posibil să se utilizeze
pedeapsa cu închisoarea în vederea garantării executării obligaţiei de recuperare a valorii
bunului. În practică, şi pentru a simplifica lucrurile, confiscarea se dispune doar asupra bunurilor
care au fost ridicate în prealabil. În caz contrar, se aplică amenzi. [Extras din al doilea Raport de
evaluare a Franţei, adoptat de GRECO în cadrul celei de a 21-a sesiuni plenare din 29 noiembrie
2004, Strasbourg, Franţa].
II. Marea Britanie/„Bribery Act 2010”
Actul normativ conține pedepse pentru cazurile de mituire a funcționarilor publici străini,
ca si pentru reprezentanții companiilor comerciale care apelează la mita pentru satisfacerea
propriilor interese. Chiar si persoanele care nu denunța astfel de practici vor avea de suferit, in
conformitate cu prevederile legii. Noul act normativ stabilește pedepse maxime cu închisoarea
cu o durata de pana la 10 ani, dar si amenzi nelimitate (mărimea cărora este stabilită de către
instanţa de judecată) şi/sau pedeapsa cu închisoarea poate fi de până la 10 ani, plus confiscarea
bunurilor rezultate ca şi consecinţă a mituirii.
III. Statele Unite Ale Americii
Legea privind practicile corupte în străinătate (FCPA)
Încălcarea FCPA poate atrage o pedeapsă cu amenda de până la 2.000.000 USD (pentru o
persoană juridică) sau de 100.000 USD şi o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani pentru o
persoană fizică.
Totuşi, este important de menţionat că, în fapt, amenzile pot fi chiar mai mari, datorită unei
prevederi alternative privind amenzile cuprinsă în Codul Statelor Unite, care stabileşte amenzi de
până la 250.000 USD pentru o persoană fizică şi de până la 500.000 USD pentru o persoană
juridică sau dublul câştigului obţinut sau al prejudiciului victimei.
IV. Kazahstan
Codul penal al Kazahstanului prevede sancţiunea pentru mită de 50 de ori mai mare în
raport cu valoarea mitei sau 5 ani de privaţiune de libertate cu confiscarea averii şi privarea de a
ocupa o anumită funcţie sau de a realiza un anumit gen de activitate pe viaţă.
V. Federaţia Rusă
Codul penal al Federaţiei Ruse stabileşte sancţiuni:
- pentru luarea de mită - persoanelor publice, persoanelor publice străine, persoanelor
publice din organizaţiile publice internaţionale – amendă în mărime de un milion de ruble sau în
mărimea salariului mediu sau a altui venit obţinut pentru doi ani, sau în mărime de la 10 la 50 de
ori mai mare decît valoarea mitei cu privarea de a ocupa o anumită funcţie sau de a desfăşura un
anumit gen de activitate timp de 3 ani;
- pentru luarea de mită în proporţii deosebit de mari - persoanelor publice, persoanelor
publice străine, persoanelor publice din organizaţiile publice internaţionale – amendă în mărime
de la 30 de ori pînă la 60 de ori mai mare decît valoarea mitei cu privarea dreptului de a ocupa o
anumită funcţie sau de a desfăşura un anumit gen de activitate pe un termen de trei ani sau
privarea de libertate pe un termen de pînă la 6 ani şi amendă în mărime mai mare de 30 de ori
decît valoarea mitei.
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6.

Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli suplimentare,
altele decît cele prevăzute din bugetul de stat, deoarece nu vor fi necesare instituirea unor noi
entităţi, majorarea numărului de agenţi publici sau procurări de echipament. Proiectul doar
stabileşte sancţiuni descurajatoare pentru infracţiunile de corupţie, schimbă mărimea amenzii
pentru infracţiunile de corupţie şi de spălare a banilor, introduce patru infracţiuni noi şi, per
ansamblu, vine să realizeze angajamentele Republicii Moldova asumate faţă de donatori şi mai
ales, vine să satisfacă voinţa societăţii – ca organele statului să poată aplica sancţiuni
descurajatoare pentru infracţiunile de corupţie săvîrşite de către funcţionarii publici şi persoanele
cu funcţii de demnitate publică – cei care au fost aleşi să servească poporul.
Director adjunct

Cristina ŢĂRNĂ
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