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REZUMAT
În pofida eforturilor de combatere a fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor și a 

corupției, milioane de lei sunt scoși din țară în fiecare an și ascunși în alte țări sub formă de 
bunuri. Fenomenul de crimă frontalieră este în creștere, iar legislația în acest domeniu rămâne 
în stagnare. Prevederile legislative fiind prezente parțial în diferite legi sau convenții, unele preve-
deri necesare lipsesc. Astfel, necesitatea unei sistematizări și completări a legislației în domeniul 
asistenței juridice internaționale în materie penală rămâne una dintre priorități. 

Practica altor state s-a dovedit a fi cea mai potrivită sursă de inspirație pentru îmbunătățirea 
și completarea legislației Republicii Moldova, fapt elucidat în această cercetare.

Criminalitatea transnațională a arătat necesitatea unor mecanisme îmbunătățite pentru 
combaterea impactului acesteia, iar facilitarea recuperării bunurilor infracționale au determinat 
comunitatea internațională și Republica Moldova să adopte numeroase convenții și tratate care 
rămân a fi incomplete și insuficiente pentru țara noastră.
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Prevenirea și combaterea eficientă a fenomenelor de crimă transnațională care implică di-
verse forme de manifestare, precum trafic ilicit de droguri, terorism și finanțarea terorismului, 
corupție, trafic de persoane, migrațiune ilegală, contrabandă și alte tipuri de crimă organiza-
tă suscită nu doar identificarea infractorilor și tragerea lor la răspundere, în sensul realizării 
scopului procesului penal, or, la fel de important este să se recupereze prejudiciile materiale 
cauzate prin infracțiunile săvârșite, pentru a le îndepărta de infractori și pentru a compensa 
victimele care au suferit în urma acestor infracțiuni. 

Există diverse baze legale pentru recuperarea activelor, însă ele ar trebui diferențiate unele 
de altele. Prima dintre acestea se bazează pe dreptul penal. Aici, diferențiem între acordarea 
de sprijin unui proces penal străin și desfășurarea procedurilor proprii în Republica Moldova 
din cauza infracțiunilor comise în străinătate. În al doilea rând, transferul bunurilor obținute 
în mod ilegal într-o țară străină poate fi obținut printr-un proces în conformitate cu dreptul 
civil și prin executarea unei hotărâri străine. Sunt posibile atât inițierea unui proces în Repu-
blica Moldova cu executare ulterioară, cât și executarea unei hotărâri judecătorești străine în 
Republica Moldova. 

Considerăm totuși dificil pentru practicieni din Republica Moldova acumularea parțială a 
prevederilor cu privire la recuperarea bunurilor infracțional și anume cooperarea internațională 
în acest domeniu din diferite tratate, convenții sau legi. Analizând legislația statelor europene, 
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am constatat că țările care se bucură de reușite excelente în domeniul recuperării bunurilor 
infracționale, au și o legislație clară și sistematizată în acest sens. 

Astfel, scopul acestei lucrări este identificarea lacunelor în legislația națională și compara-
rea prevederilor naționale cu cele internaționale (tratate și convenții) sau a altor state pentru 
a veni cu propuneri de îmbunătățire a legislației Republicii Moldova, prin completarea cu noi 
prevederi indispensabile practicienilor care luptă cu infracționalitatea. 

Am considerat legislația Germaniei un exemplu bun, care au prevăzut până la cele mai mici 
detalii procedura de recuperare a bunurilor infracționale, în special în domeniul cooperării 
internaționale. 

Germania are la bază Legea privind asistența juridică internațională în materie penală care 
reglementează modul și condițiile preliminare de acordare a sprijinului procesului penal din-
tr-o  altă țară. Aceasta constituie baza pentru asistența juridică reciprocă. Ceea ce prezintă 
interes pentru noi, sunt numeroasele paragrafe cu privire la confiscare și extrădare a bunurilor 
infracționale [7, p. 4].

Deși Germania a devenit un semnatar al acordurilor multilaterale internaționale importan-
te, menite să faciliteze recuperarea transfrontalieră a activelor, cum ar fi Convențiile Uniunii 
Europene, ale Consiliului Europei (cum ar fi Convenția Europeană de asistență juridică în 
materie penală, adoptată la Strasbourg la 20.04.1959 cu protocoalele adiționale, în vigoare 
și pentru Republica Moldova din 05.05.1989; Convenția privind spălarea banilor, depistarea, 
sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională, 08.11.1990, în 
vigoare și pentru Republica Moldova din 01.09.2002), Convențiile Națiunilor Unite (cum ar fi 
Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000, 
New York, , în vigoare și pentru Republica Moldova din 16.10.2005). 

Cu toate acestea, în conformitate cu normele juridice germane, executarea asistenței ju-
ridice reciproce este posibilă fără un acord de drept internațional existent. Secțiunea 59 din 
Legea privind asistența juridică a Germaniei sus-enunțată este o dispoziție cu cadru larg care 
permite chiar și efectuarea acțiunilor de investigație în vederea urmăririi activelor. Pe lângă 
această lege, dispozițiile legii generale germane privind procedura penală se aplică și actelor 
de asistență juridică reciprocă. Obiectivul recuperării bunurilor în temeiul dreptului penal 
German nu este de a-l penaliza pe infractor, ci de a restabili circumstanțele financiare legale. 
Cu toate acestea, o condiție prealabilă de bază este întotdeauna aceea că bunurile care trebuie 
recuperate și inclusiv extrădate să provină dintr-o infracțiune sau să fie procurate pentru o 
astfel de infracțiune [7, p. 13].

Făcând o comparație în acest sens cu Legea Nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asistenţa ju-
ridică internațională în materie penală din Republica Moldova similară cu cea germană, acesta 
dă o claritate mai bună în materia asistenței juridice ce ține de persoane și mai puțină claritate 
la capitolul bunuri infracționale. Astfel, dacă în legea Republicii Moldova este prevăzut art. 
31 cu următorul conținut ,,Bunurile provenite din săvîrșirea infracţiunii care face obiectul 
cererii de comisie rogatorie se confiscă ori se ridică potrivit legislaţiei în vigoare” [4, art. 31], 
atunci, Legea similară din Germania prevede o procedură mai detaliată în acest sens, în prima 
etapă, instanța regională emite un ordin care declară că decizia străină finală și obligatorie este 
executorie (secțiunile 54, 55 al Legii privind asistența juridică a Germaniei). Dacă un astfel de 
ordin este emis, asistența la executare va fi acordată într-o a doua etapă. Dacă asistența este 
acordată, decizia străină va fi echivalată cu o decizie germană care impune confiscarea sau 
sechestrarea (secțiunea 56 al Legii privind asistența juridică a Germaniei). Mai mult ca atât, 



76

R E L AȚI I  I N T E R NAȚIONA L E .  Plus

Academia de 
Administrare  Publică

există și secțiunea 76 al Legii privind asistența juridică a Germaniei care specifică în a cărei 
competență va fi cea de-a doua etapă, adică executorie. În acest sens este prevăzut de regulă, 
Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorilor, împreună cu Oficiul de Externe 
decid în acest sens, pentru anumite măsuri și în relațiile cu anumite state, această competență 
este delegată altor birouri (de exemplu, ministerele de justiție sau procuraturile din cele 16 sta-
te federale), de regulă aceasta are loc în asistența ce nu ține de tratate internaționale, cu toate 
acestea, competența rămâne, de regulă, guvernului federal [7, p. 15].

 Revenind la legea Republicii Moldova, termenul de „potrivit legislației în vigoare”, 
cum rămâne cu prevederile care lipsesc în legislația noastră? Cercetând tratatele internaționale 
enunțate mai sus care sunt în vigoare și pentru Republica Moldova, putem vedea un meca-
nism nou pentru țara noastră de confiscare ,,confiscare care nu se bazează pe o sentință de 
condamnare” sau ,,confiscare civilă”. Astfel, potrivit art. 54 par. 1 lit. (a) al Legii nr. 158-XVI 
pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei ,,...fiecare stat 
parte, conform dreptului său intern: a) ia măsurile necesare pentru a permite autorităţilor sale 
competente să dea efect unei decizii de confiscare a unei instanţe judecătorești aparţinând 
altui stat parte”; iar mai apoi lit. c) prevede ,,...fiecare stat parte, conform dreptului său intern: 
are în vedere să ia măsurile necesare pentru a permite confiscarea unor asemenea bunuri în 
absenţa unei condamnări, atunci când autorul infracţiunii nu poate fi urmărit din cauza de-
cesului, evadării sau absenţei ori în alte cazuri corespunzătoare” [4, art. 54]. Astfel, rezultă că 
recunoașterea unei decizii de confiscare străine în absența unei condamnări are loc doar în 
cazul infracțiunilor de corupție? Atunci, cum rămâne cu statele europene care au un spectru 
mai larg de infracțiuni pentru care este prevăzută această măsură? Considerăm oportun com-
pletarea legislației în vigoare, pentru început, cu recunoașterea confiscărilor unor bunuri în 
absența unei condamnări, preluând la capitolul dat prevederile enunțate în secțiunea 73, lit. 
d) și secțiunea 74 lit. a) Cod Penal German, dispozițiile privind confiscarea extinsă potrivit 
cărora recuperarea activelor poate fi întreprinsă separat de o condamnare în conformitate cu 
dreptul penal, măsură cunoscută la nivel internațional „confiscarea civilă”. O condiție preala-
bilă pentru executarea deciziilor străine luate în acest tip de procedură este aceea că o proce-
dură penală a fost inițiată într-o țară străină și că au fost dovedite elemente substanțiale ale 
unei infracțiuni. Prin urmare, în practică, este important să furnizați detalii despre procedura 
concretă și detaliile ei din statul solicitant pentru a permite o evaluare de către autoritățile și 
instanțele participante din Germania. 

Pe baza suspiciunii de activitate ilegală legată de fonduri, organele de forță din Marea Bri-
tanie pot sechestra în numerar, inclusiv soldurile bancare din Marea Britanie începând cu anul 
2018. Cererea de sechestru trebuie înaintată instanței magistratului și organele de forță pot 
solicita confiscarea bunurilor, dacă acestea sunt în măsură să demonstreze probabilitatea că 
banii au provenit din activitate criminală [8]. Ceea ce demonstrează că o confiscare civilă poa-
te avea loc nu doar în cazurile de corupție, dar Republica Moldova nu este pregătită din punct 
de vedere legislativ pentru recunoașterea unor hotărâri străine și mai mult ca atât procedural 
nu este pregătită de o eventuală extrădare a bunurilor infracționale. 

Considerăm un bun exemplu de derulare a procedurii de recunoaștere și extrădare a bunu-
rilor infracționale prezentate în  Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea 
și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională care este în vigoare și pentru 
Republica Moldova. Însă, considerăm că prevederile acesteia necesită a fi aplicate și pentru 
alte infracțiuni, nu doar cele de spălarea de bani. Legea sus menționată conține un capitol 
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dedicat cooperării internațională și până la cele mai mici detalii descrise asistența în faza cer-
cetării penale, chiar și procedura detaliată cu privire la conturile bancare, măsuri provizorii, 
procedura de confiscare (obligația de a confisca, executarea măsurii de confiscare, bunurile 
confiscate și valoarea lor maximă), motivele de refuz și amânare a confiscării, protejarea drep-
turilor terțelor părți, autoritatea centrală, cheltuieli, daune-interese [2]. Însă chiar și aceasta o 
considerăm incompletă.

Recuperarea activelor se încheie substanțial cu confiscarea activelor, astfel acesta este 
motivul pentru care considerăm Legea sus-enunțată incompletă. Ne punem totuși întreba-
rea despre ce se întâmplă cu aceste bunuri ulterioare? Întrebarea, care este prevăzută și ea 
procedural în exemplul de care ne ghidăm, cel al Germaniei. Astfel, în Germania, carac-
teristic procedurilor penale, care decurg din monopolul puterii de stat, este că, în general, 
încasările se duc în primul rând la stat. Dacă se execută o decizie de confiscare sau seches-
trare emisă de o instanță străină în procesul penal, bunurile rămân în general în statul care 
execută decizia. Există două excepții în acest sens: Compensarea victimelor și împărțirea 
bunurilor, sau mai exact banii din valorificarea acestora  între statele participante. Mai mult 
ca atât, acestea având bază legislativă, în ceea ce privește utilizarea bunurilor confiscate în 
cele din urmă, legea penală germană prevede transferul proprietății către statul german 
(secțiunile 73e, 74e Cod Penal German). Recunoașterea unei hotărâri străine de executare 
a unei sancțiuni pentru recuperarea activelor are un efect corespunzător (secțiunea 56 (4) 
al Legii privind asistența juridică a Germaniei). În ceea ce privește secțiunea 56b al Legii 
privind asistența juridică a Germaniei, legislația germană prevede posibilitatea de a trata 
mai flexibil utilizarea încasărilor din recuperarea bunurilor prin asistență juridică reciprocă 
în materie penală. În conformitate cu aceasta, statele participante pot conveni să distribuie 
activele recuperate. În opinia germană, dacă un acord poate fi încheiat trebuie să fie decis 
de la caz la caz. O condiție prealabilă este asigurarea reciprocității (secțiunea 56 (1) al Legii 
privind asistența juridică a Germaniei) [7, p. 10].

Legea germană privind asistența juridică consideră că sunt obligatorii ordinele străine care 
pot fi clasificate ca sechestrare, confiscare, de asemenea, cu valoare echivalentă sau confiscare 
de la un terț [1, art. 12]. O condiție prealabilă în conformitate cu secțiunea 49 (4) al Legii pri-
vind asistența juridică a Germaniei, este că terții au la dispoziție oportunități adecvate pentru 
a-și asuma drepturile. În plus, decizia nu poate fi contrară unei decizii de drept civil german 
în aceeași chestiune. În sfârșit, decizia nu trebuie să se refere la drepturile terților asupra unui 
bun imobil din Germania [7, p. 14].

În cazul unei proceduri străine în derulare, secțiunea 66 al Legii privind asistența juridi-
că a Germaniei prevede posibilitatea predării obiectelor care pot servi drept probă. Predarea 
produselor și instrumentelor infracțiunii nu este exclusă (a se vedea secțiunea 66 (1) nr. 2-4 al 
Legii privind asistența juridică a Germaniei). Cu toate acestea, trebuie să se asigure că preda-
rea nu afectează drepturile terților și, dacă este predat, să aibă loc în condiții că obiectele vor 
fi returnate la cerere fără întârzieri nejustificate [1, art. 12]. Acest lucru necesită de obicei o 
asigurare expresă din partea statului solicitant.

Astfel, putem observa că Germania a introdus prevederile cu privire la persoane terțe din 
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, doar că po-
trivit legislației lor i-au oferit un caracter general și nu au limitat aceste prevederi doar la 
infracțiuni din categoria criminalității organizate. Convențiile și tratatele sunt o sursă per-
fectă de inspirație pentru completarea legislațiilor naționale. Însă considerăm că ele pot avea 
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o valoare și mai mare dacă nu vom limita prevederile acestora, oferindu-le o viață nouă în 
contextul legislației naționale, preluând unele prevederi și ajustând la ceea ce ne trebuie nouă. 

Pornind de la deziderate practice, bazate pe considerente de ordin politic, instituția confis-
cării extinse se vrea a fi un instrument juridic coerent și mult mai eficient în lupta împotriva 
infracționalității, de regulă organizate.

Deși reprezintă un gen de confiscare, care presupune o trecere forțată și gratuită în folosul 
statului a anumitor bunuri, confiscarea extinsă se deosebește de confiscarea specială, atât după 
conținut, natura sa juridică, cât și după condițiile de aplicare [6, p. 135].

În doctrina de specialitate, s-a promovat ideea precum că confiscarea extinsă nu prezintă 
trăsăturile unei măsuri de siguranță și, în special, pe cea care privește caracterul preventiv al 
acestora, iar caracterul său puternic represiv o apropie mai mult de specificul pedepselor com-
plementare [3, p. 98], părere care pare a fi întemeiată. 

Anume în acest context, ținând cont că în legislația Republicii Moldova se regăsește confis-
carea extinsă, ea inevitabil atinge și interesele terțelor părți. Astfel, considerăm absolut necesar 
introducerea unor prevederi care ar apăra cetățenii statului nostru în cazul unei eventuale ho-
tărâri de confiscare parvenite dintr-un stat străin prin care vor fi atinse interesele și drepturile 
unor părți terțe. 

Articolul 12, paragraful 8, din Convenția împotriva criminalității transnaționale organi-
zate prevede în mod specific necesitatea protejării terților de bună credință. În cazul confis-
cării automate, terți nevinovați ar trebui să utilizeze acest instrument în calitate de salvare 
post-confiscare pentru a-și proteja interesele asupra bunurilor confiscate. Notificarea terțelor 
persoane ar permite acestora să participe la procedurile de confiscare penală, astfel încât aces-
tea să poată prezenta probe împotriva confiscării și să fie în stare să-și protejeze interesul lor 
asupra proprietății. În mod alternativ, dacă instanța ia în considerare și respinge o cerere a 
unei părți terțe împotriva confiscării, ar trebui lăsată posibilitatea ca partea terță ulterior să 
înainteze aceeași cerere într-un alt stat care răspunde unei solicitări de executare a unui ordin 
de confiscare străină.

Totodată, odată ce o parte terță ridică întrebarea cu privire la un bun ce le aparține, tre-
buie stabilit faptul dacă dreptul său asupra acestui bun a fost înregistrat înainte de comiterea 
infracțiunii sau dacă persoana cunoștea că bunul acesta a fost dobândit din venituri provenite 
din comiterea unor infracțiuni. De multe ori problema principală care apare în practică este 
că infractorul procură un bun în comun cu o terță persoană, investind partea sa cu veni-
turi provenite din comiterea de infracțiuni, pe când cealaltă parte a investit venituri care au 
proveniență legală. 

Proprietatea comună poate fi inacceptabilă într-un proces de confiscare bazată pe o hotărâ-
re străină. O modalitate de a rezolva această problemă ar putea fi introducerea unor prevederi 
prin care persoanei terțe i se vor propune două soluții: 1. valorificarea la o valoare justă de 
piață, în urma căreia persoana terță va primi contravaloarea cotei sale părți, sau; 2. în mod 
alternativ, într-un caz în care terțul dorește să păstreze proprietatea, acesta poate răscumpăra 
cota parte a infractorului de la stat la o valoare justă de piață. 

Ajungând astfel la ideea valorificării bunurilor, nu putem lăsa fără atenție și această fază a 
recuperării bunurilor. Potrivit Manualului privind cooperarea internațională în scopul confis-
cării produselor infracțiunii publicat de către Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate, 
acesta ne oferă câteva soluții la capitolul costurilor de valorificare. 

Indiferent de decizia adoptată cu privire la proprietatea confiscată, vor exista numeroase 
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cazuri în care proprietatea întru final va trebui să fie vândută. Existența unui administrator de 
bunuri sau de active ar permite statului să răspundă imediat la acest tip de scenariu. Astfel, un 
administrator de active ar avea competența de a dispune de bunurile confiscate tot așa cum 
și să le înstrăineze rapid în cazul constatării deprecierii acestui bun. Un administrator poate 
utiliza licitațiile publice în acest scop sau oarecare alte proceduri prevăzute de legea națională. 
În multe cazuri, bunurile care au trecut în proprietatea statului necesită să fie îmbunătățite 
înainte de valorificare. Administratorul de active poate avea competența  de  a utiliza fondurile 
statului pentru restabilirea sau îmbunătățirea bunurilor pentru a fi înstrăinate la un preț mai 
înalt. În asemenea caz, costurile pentru această perfecționare vor fi deduse din veniturile par-
venite din înstrăinarea bunului [5, p. 87].

La ziua de azi în acest scop există Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în a 
cărui competență intră evaluarea și administrarea bunurilor infracționale, însă nu există pre-
vederi legale care ar impune efectuarea unei evaluări a bunurilor care sunt obiectul unei ho-
tărâri emise de o instanță din stat străin. Aceasta fiind necesar, în special în cazurile în care 
vorbim despre confiscare bazată pe contravaloare. Astfel, dacă valoarea prejudiciului cauzat de 
infractor este de 20 000 euro, iar instanța străină solicită confiscarea unui bun aflat pe teritoriul 
Republicii Moldova al cărui valoare este de 60 000 euro, apare întrebarea: întru apărarea drep-
turilor cetățenilor noștri, nu ar fi corect din punct de vedere legislativ să includem oportuni-
tatea emiterii de către organul competent a unui raport de evaluare a bunului care ar confirma 
legalitatea recunoașterii acestei hotărâri? 

În concluzie, considerăm că grupurile criminale nu au pierdut timp în îmbrățișarea economiei 
globalizate de astăzi și a tehnologiei sofisticate care merge cu ea. Dar eforturile noastre de comba-
tere a acestora au rămas până acum foarte fragmentate, iar armele noastre sunt aproape învechite. 

Problema gravă a criminalității transnaționale și necesitatea unor mecanisme îmbunătățite 
pentru combaterea impactului acesteia și facilitarea recuperării bunurilor infracționale au de-
terminat comunitatea internațională să adopte numeroase convenții și tratate. Dacă statele 
care fac parte la aceste tratate, inclusiv și Republica Moldova ar fi la fel de organizate precum și 
organizațiile criminale sofisticate, nu ar fi nevoie de numeroasele ghiduri și manuale în dome-
niu recuperării bunurilor infracționale. Realitatea este că cooperarea internațională nu este la 
fel de eficientă, și nu reușește să împiedice profitabilitatea crimei organizate. 

Recomandările pe care le-am propus la fiecare etapă a recuperării bunurilor nu sunt noi, 
dar problemă constă în faptul că ele nu sunt la locul lor. Există o strictă necesitate în suplinirea 
Legii Nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, cu 
noi prevederi, care vor oferi o procedură clară care necesită a fi respectată în vederea recupe-
rării bunurilor infracționale în cadrul unei cooperări internaționale, pentru ca orice procuror 
sau judecător să poată iniția o procedură de extrădarea a bunurilor infracționale aflate în alt 
stat sau invers, extrădarea bunurilor aflate pe teritoriul țării noastre către alt stat, fiind sigur în 
fundamentul legislativ pe care stă și că deciziile luate de el au o bază legală, clară, care nu lasă 
lacune sau căi de ocoliri.   
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