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bAzA JuriDiCă Şi OrGANizArEA ACTiViTăŢii  
OrGANizAŢiEi iNTErNAŢiONALE  
A pOLiŢiEi CriMiNALE

iurie măRGiNeANU, doctor în drept. conferenţiar interimar

The author of the article considers the activity of the Interpol organization. Further, in the 
text of the article he gives some aims and main duties of the Interpol that changed throughout 
the history of its existence .
The article begins with a short historical overview of the Interpol giving the Interpol’s competences, 
basic principles of its activity, its main bodies and the collaboration between them. The author 
also brings some examples of collaboration with Moldova, Russia, the Ukraine, and s.o.
The author cites some juridical dictionnaries and some papers of Moldovan, Romanian and 
Russian authors, as well as some international decisions and projects regarding the Interpol.

Istoricul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (O.I.P.C.) Interpol

Rolul cooperării dintre organele de drept a fost conştientizat cu mulţi ani în 
urmă, încă în 1889, trei state europene: Austria, Belgia şi Olanda, printr-un acord, îşi 
unesc forţele în domeniul luptei cu criminalitatea. Acesta a fost începutul unei reale 
colaborări poliţieneşti. Mai târziu, în 1905 la Hamburg, în cadrul şedinţei Uniunii 
Criminaliştilor, a fost lansată o adresare către toate statele cu propunerea de a forma 
în departamentele poliţieneşti naţionale unele servicii speciale pentru combaterea 
criminalităţii internaţionale. În 1910, din Buenos-Aires parvine propunerea de in-
stituire a Uniunii Mondiale Poliţieneşti.

Totuşi istoria Interpolului începe în 1914, când juriştii şi funcţionarii de poliţie 
din 14 state s-au reunit la Monaco cu ocazia primului Congres Internaţional al Poliţiei 
Judiciare, cu scopul de a examina posibilitatea întocmirii unui fişier central internaţional 
pe infractori si obiecte căutate internaţional şi perfectării procedurii de extrădare.

După declanşarea 1-ului război mondial, această idee este dată uitării până în 
1923, anul când la Viena are loc cel de-al doilea Congres Internaţional la care s-a 
constituit Comisia Internaţională a Poliţiei Criminale (I.C.P.C.) cu sediul la Viena şi 
a fost adoptat Statutul. Comisia renaşte, din ruinele celui de-al II-lea război mondial, 
pentru a-şi prelua activitatea cu câteva maşini de dactilografiat, un aparat telex şi 
câteva telefoane, sediul fiind transferat la Paris. Se adoptă noul Statut şi acronimul 

„Interpol“ este utilizat pentru prima dată.
În 1956 este adoptată noua denumire: Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale 

(O.I.P.C.) Interpol, iar în 1984 intră în vigoare noua înţelegere cu Franţa referitor la sediu. 
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Adunarea Generală adoptă primele două rezoluţii referitor la terorismul internaţional. 
După transferul de la Saint-Cloud, unde a fost amplasat începând cu 1966, la 27 no-
iembrie 1989 se deschide oficial noul sediu din Lyon, pe Quai Achille Lignu, nr. 50.1

Pe parcursul anilor imaginea, aria de activitate, metodele de acţiune ale Organizaţiei 
au evoluat considerabil. Modernizarea mijloacelor de transport şi de comunicare au 
facilitat cooperarea dintre organele de drept, dar în acelaşi timp, au condiţionat globa-
lizarea crimei cu caracter internaţional. Apare necesitatea de a preveni crima organizată 
ce ameninţa stabilitatea unei societăţi democratice. Stocarea informaţiei cu caracter 
criminal a devenit unul din instrumentele de bază menite pentru lupta împotriva crimi-
nalităţii. Deşi colectarea informaţiei este aplicată de serviciile militare şi securitate de-a 
lungul câtorva secole, utilizarea ei de către organele de drept, ca o metodă importantă 
de contracarare a infracţiunilor, a fost preluată abia odată cu anul 1970. Informaţia cu 
caracter criminal şi analiza au devenit integrale, fiind aplicate de numeroase organe de 
drept din diferite ţări ale lumii precum şi de O.I.P.C. Interpol.

Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale Interpol este un mecanism şi 
intermediar de colaborare practică a serviciilor poliţiei criminale a diferitor state 
în activitatea lor de preîntâmpinare şi descoperire a infracţiunilor, de cooperare şi 
coordonare a acţiunilor comune de urmărire, depistare, reţinere şi extrădare a in-
fractorilor internaţionali.2

În acest context, O.I.P.C. Interpol activează ca un centru mondial unic în elabora-
rea strategiei şi tacticii comune în combaterea criminalităţii cu caracter internaţional 
şi singura organizaţie internaţională care ia parte nemijlocit în activitatea practică de 
preîntâmpinare şi oprimare a criminalităţii internaţionale.

Potrivit Statutului, O.I.P.C. Interpol asigură şi dezvoltă, după cum s-a menţio-
nat, asistenţa reciprocă între autorităţile de poliţie ale ţărilor membre în combaterea 
criminalităţii de drept comun în cadrul legilor naţionale cu respectarea suveranităţii 
şi independenţei fiecărei ţări în spiritul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
a neamestecului în treburile interne, neoferind informaţii pe infracţiuni cu caracter 
politic, militar sau religios şi rasial.3

Competenţa O.I.P.C. Interpol

În competenţa O.I.P.C. Interpol intră:
— anunţarea şi declanşarea urmăririlor internaţionale ale infractorilor, când 

cererea de extrădare a acestora urmează a fi înaintată;
— anunţarea în căutare internaţională a persoanelor date dispărute;

1 „INTERPOL-75 years of international police cooperation“, ed.EMC Corporation, Foreword, 
1998 p. 158.

2 „INTERPOL-75 years of international police cooperation“, ed.EMC Corporation, Foreword, 
1998 p. 2.

3 Dicţionar de Drept Internaţional Public(colectiv), editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1982. p.53
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— solicitarea informaţiei despre cadavre neidentificate şi decedaţi;
— solicitarea informaţiei despre persoane care sînt subiectele unui sau mai multor 

dosare penale, criminali neidentificaţi, martori, solicitarea localizării persoanelor 
în cazurile când înaintarea cererii de extrădare a acestora nu este posibilă;

— solicitarea informaţiei despre persoanele care au săvârşit infracţiuni cu caracter 
internaţional sau sunt bănuiţi în comiterea lor;

— declanşarea căutărilor internaţionale şi difuzarea informaţiei detaliate despre 
toate tipurile de proprietate furată, inclusiv a valorilor culturale şi obiectelor 
de anticariat; solicitarea informaţiei;

— despre deschiderea conturilor bancare, mişcarea mijloacelor băneşti pe aceste 
conturi, date despre înregistrarea firmelor şi activitatea lor, procurarea obiec-
telor de imobil;

— difuzarea informaţiei despre metode noi de acţiune a infractorilor, inclusiv 
şi despre noile procedee de ascundere a infracţiunilor săvârşite;

— pregătirea şi circulaţia studiilor şi rapoartelor referitoare la subiectele juridice 
şi tehnice ce ţin de activitatea de poliţie în ţări aparte şi de relaţii poliţieneşti 
internaţionale;

— compilarea materialului de referinţă generală, privind teritoriul larg de răs-
pândire a fenomenului şi disciplinele ce ţin de Interpol şi obligaţiile forţelor 
de poliţie;

Principiile fundamentale de activitate a Organizaţiei Internaţionale  
a Poliţiei Criminale (O.I.P.C.) Interpol.

1.  Respectarea suveranităţii naţionale. Forţele de poliţie din diferite state-mem-
bre acţionează pe propriul teritoriu şi în conformitate cu legile sale naţionale. 
Domeniul de activitate al Organizaţiei se limitează la prevenirea crimei şi 
persecutarea legislativă a infracţiunilor penale ordinare. Aceasta este unica 
baza în care pot fi încheiate acorduri între statele membre.

2.  Universalitatea. Orice stat-membru poate coopera cu altul şi procesul de 
cooperare nu trebuie să fie împiedicat de factori geografici sau lingvistici.

3.  Egalitatea tuturor statelor membre. Tuturor statelor membre le sunt oferite 
aceleaşi drepturi, independent de mărimea contribuţiei faţă de Organiza-
ţie.

4.  Cooperarea cu alte subiecte. Prin Birourile Naţionale Centrale (subiectul 
abordat mai târziu) cooperarea se extinde către oricare subiecte guverna-
mentale, activitatea cărora ţine de combaterea crimelor penale ordinare.

5.  Flexibilitatea metodelor de lucru. Necătând la faptul că Organizaţia în acti-
vitatea sa se conduce de principiile menite să asigure regularitatea şi conti-
nuitatea, metodele de lucru sunt destul de flexibile, astfel încât se ţine cont 
de varietatea largă a structurilor şi situaţiilor în diferite ţări.
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Respectarea acestor principii exclude prezenţa în Interpol a echipelor de detectivi cu 
împuterniciri supra naţionale care să se deplaseze, investigând cazuri în diferite ţări.

Cooperarea poliţienească trebuie să aibă la bază acţiunea coordonată a forţelor 
de poliţie ale statelor-membre, fiecare putînd livra sau solicita informaţie sau servicii 
cu diferite ocazii.

Ca şi oricare altă Organizaţie, O.I.P.C. Interpol este structurată, iar de conlucrarea efi-
cientă a acestor organe depinde în întregime combaterea criminalităţii internaţionale.

Organele de conducere ale Interpolului sunt Adunarea Generală şi Comitetul 
Executiv, care au împuterniciri de adoptare a deciziilor şi supraveghere, întrunindu-se 
periodic. Departamentele permanente ale Organizaţiei sunt Secretariatul General, 
responsabil pentru implementarea deciziilor şi recomandărilor adoptate de cele două 
organe deliberative şi contactele strânse ale căruia cu Birourile Naţionale Centrale în 
numeroasele state — membre asigură structura cooperării poliţieneşti internaţionale 
zi de zi.

ADUNAREA GENERALĂ — organul suprem compus din delegaţi desemnaţi de 
membrii Organizaţiei (guvernele statelor-membre). Toţi membrii pot fi reprezentaţi 
de unul sau mai mulţi delegaţi. Totuşi, pentru fiecare ţară va fi numai un singur şef 
de delegaţie numit de autoritatea guvernamentală competentă din acea ţară. Datorită 
naturii tehnice a Organizaţiei, Membrii trebuie să ţină cont de includerea în delegaţiile 
lor a unor înalţi funcţionari din departamentele care se ocupă cu problemele de po-
liţie, a unor funcţionari ale căror misiuni, la nivel naţional, sunt legate de activităţile 
Organizaţiei; a unor specialişti în probleme înscrise în ordinea de zi.1

Funcţiile Adunării Generale sunt:
—  rezolvarea sarcinilor ce decurg din statut; 
—  stabilirea principiilor şi măsurilor generale pentru atingerea obiectivelor 

Organizaţiei; 
—  examinarea şi aprobarea programului general de activităţi pregătit de Secre-

tariatul General pentru anul viitor; 
—  stabilirea oricăror alte reguli pe care le consideră necesare; 
—  alegerea persoanelor care să ocupe funcţiile menţionate în statut; stabilirea 

politicii financiare a organizaţiei; 
—  examinarea şi aprobarea oricărei înţelegeri ce trebuie încheiată cu alte orga-

nizaţii.
Membrii Organizaţiei trebuie să facă tot posibilul în măsura în care este compatibil 

cu propriile lor obligaţii, pentru a îndeplini deciziile Adunării Generale. Aceasta se 
întruneşte în sesiuni ordinare, iar la cererea Comitetului Executiv sau a majorităţii 
membrilor se întruneşte în sesiuni extraordinare. Totodată, în cadrul sesiunilor este 
creată şi o comisie specială pentru rezolvarea problemei speciale. La sfârşitul fiecărei 

1 „INTERPOL-75 years of international police cooperation“, ed.EMC Corporation, Foreword, 
1998. p. 204.
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sesiuni, Adunarea Generală va alege locul întrunirii următoarei sesiuni, data fixân-
du-se prin înţelegerea dintre ţara care face invitaţia şi Preşedinte, după consultarea cu 
Secretarul General, în ceea ce priveşte dreptul la vot, menţionăm că doar un singur 
delegat din fiecare ţară îl are, iar deciziile vor fi luate prin simpla majoritate, exceptând 
cazurile în care se cere de statut o majoritate de 2/3 voturi.1

La general vorbind, Adunarea Generală — organul suprem de conducere al 
Interpolului — adoptă toate deciziile majore, ce ţin de politica generală, resursele 
necesare pentru cooperarea internaţională, metodele de lucru, finanţele şi programele 
de activitate. Alegerea ofiţerilor Organizaţiei, de asemenea, este prerogativa Adunării 
Generale.

COMITETUL EXECUTIV este compus din Preşedintele Organizaţiei, trei vi-
ce-preşedinţi şi nouă delegate. Toţi cei 13 membri, aleşi de Adunarea Generală, vor 
reprezenta ţări diferite, acordându-se atenţie repartizării geografice. Pentru alegerea 
Preşedintelui este nevoie de o majoritate de 2/3 voturi, fiind ales pe 4 ani. Anume el: 
prezidează întrunirile Adunării Generale şi Comitetului Executiv, conducând discuţiile, 
urmăreşte implementarea deciziilor adoptate de organele de conducere ale Organizaţiei 
şi menţine, pe cât este posibil, contactul direct şi constant cu Secretarul General. 

Comitetul Executiv se întruneşte, de obicei, de trei ori pe an. El asigură imple-
mentarea deciziilor Adunării Generale, pregăteşte agenda sesiunilor acesteia, aprobă 
programul de activitate şi proiectul bugetului, supraveghează managementul Secre-
tariatului General.2

In timpul executării sarcinilor lor, toţi membrii Comitetului vor acţiona ca re-
prezentanţi ai Organizaţiei şi nu ca reprezentanţi ai ţărilor lor. In cazul demisiei sau 
decesului unuia din membri, Adunarea Generală va alege alt membru, al cărui termen 
va sfârşi la aceeaşi dată ca a predecesorului său. Nici un membru al Comitetului Exe-
cutiv nu poate rămâne în funcţia dată dacă încetează să fie delegat al Organizaţiei.3

SECRETARIATUL GENERAL — organul administrativ şi tehnic permanent 
prin care activează Interpolul. Anume el implementează deciziile adoptate de Adu-
narea Generală şi Comitetul Executiv. La fel, orientează şi coordonează acţiunile de 
combatere a crimelor internaţionale şi centralizează informaţia referitoare la crime 
şi criminali, menţinând legături cu autorităţile naţionale şi internaţionale.

Statele Secretariatului General se compun din Secretarul General şi personalul 
administrativ şi tehnic, necesar pentru efectuarea lucrului Organizaţiei. El este admi-
nistrat de Secretarul General, care este numit de Adunarea Generală pe un termen de 
5 ani. Poartă răspundere în faţa Adunării Generale şi Comitetului Executiv în ceea 
ce priveşte managementul general şi financiar.

1 R. Miga-Beşteliu „Drept Internaţional Public“, editura ALL BECK, Bucureşti 1998. p. 412.
2 Gh. Iancu „Dreptul de azil“, editura ALL BECK, Bucureşti 2002. p. 224.
3 V. V. Pella „Delicte îngăduite“, Bucureşti 1989. p.310.
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Personalul Secretariatului General îl constituie funcţionari din diferite ţări care 
în aşa calitate trebuie să acţioneze doar în interesele Organizaţiei. Ei pot fi divizaţi 
în trei categorii: funcţionari puşi la dispoziţia Organizaţiei de administraţiile naţio-
nale; funcţionari detaşaţi de la Organizaţie de administraţiile naţionale; funcţionari 
angajaţi de Organizaţie în bază de contract pentru îndeplinirea sarcinilor ce nu ţin 
de activitatea poliţienească.

După intrarea în vigoare în anul 1984 a noului acord cu privire la sediul central 
dintre Interpol şi guvernul francez, Regulamentul cu privire la schema de încadrare, 
ce reglementează condiţiile de angajare a personalului, a fost adoptat de Adunarea 
Generală la Nice în 1987. Conform acestui Regulament divergenţele dintre Interpol 
şi angajaţii lui pot fi înaintate spre Tribunalul Administrativ al Organizaţiei Interna-
ţionale a Muncii.

Secretariatul se compune din Biroul Executiv şi 4 servicii, fiecare responsabil 
pentru sarcini specifice. Biroul Executiv, Controlul Financiar şi Biroul European de 
Legătură sunt subdiviziuni subordonate direct Secretarului General. 

Biroul Executiv al Secretariatului General este secţia de asigurare tehnică şi 
administrativă, ce deserveşte Secretarul General ca atare, Departamentul Relaţii 
Publice şi Secretariat.

Controlul Financiar are responsabilitatea de a elabora bugetul, precum şi su-
pravegherea ulterioară, că, odată adoptat, el se implementează în conformitate cu 
regulamentele şi procedurile Organizaţiei.

Administrarea Generală (Serviciul I) are în responsabilitatea sa conturile organiza-
ţiei, statele, echipamentul şi serviciile generale, pregătirea sesiunilor Adunării Generale 
şi altor întruniri organizate de către Interpol, precum şi prelucrarea documentelor 
Organizaţiei (transmiterea, scrierea, imprimarea şi expedierea prin poştă), în cadrul 
Serviciului activează Subdiviziunea Prelucrarea Documentelor, Departamentul Finanţe 
şi Conturi, Serviciul Securitate, Secţia Generală de Serviciu, Subdiviziunea Statele şi 
Bunăstarea Socială, Secţia Conferinţe şi Misiuni.

La sesiunea 5 (Torremolinos, 1982), Adunarea Generală a aprobat crearea Co-
misiei de Supraveghere, compusă din 5 membri din diferite ţări. Datorită Comisiei 
este de a verifica dacă informaţia ce se conţine în arhivele Interpolului este obţinută 
şi prelucrată în conformitate cu prevederile Constituţiei şi interpretarea acesteia dată 
de organele respective ale Organizaţiei, colectată în scopuri specifice şi nu este aplicată 
în modalităţi ce sunt incompatibile cu aceste scopuri, corectitudinea, păstrată un 
termen limită în conformitate cu condiţiile determinate de Organizaţie.1

Reprezentanţii sau persoanele cu reşedinţă permanentă a statelor-membre pot 
adresa comisiei de supraveghere rugămintea de a pune la dispoziţie listele arhivelor 
deţinute de Interpol. Ei, de asemenea, pot solicita verificarea privind respectarea 
condiţiilor enumerate mai sus, aplicate la informaţia personală deţinută de Orga-

1 Dicţionar de Drept Internaţional Public(colectiv), editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1982. p.32.
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nizaţie referitoare la aceste state-membre. Comisia anunţă partea solicitantă despre 
efectuarea verificărilor solicitate.

Comisia se întruneşte de 3 ori pe an şi prezintă Comitetului Executiv un raport 
anual cu privire la activitatea sa. Pe parcursul întrunirilor sale Comisia verifică in-
formaţia din fişiere în baza solicitărilor atât din partea persoanelor individuale, cât 
şi la propria sa iniţiativă.

Pentru asistenţa în problemele specifice, Interpolul poate consulta Consilieri 
numiţi de Comitetul Executiv, în calitate de consilieri, pe un termen de 3 ani, sunt 
numiţi experţi înalt calificaţi cu reputaţie mondială în domeniile de activitate ale 
Organizaţiei.

Comisia permanentă pe tehnologiile informaţionale
Componenţa Comisiei Permanente o constituie experţii care reprezintă un număr 

anumit de B.N.C. —uri Ea se întruneşte de două ori pe an pentru a prezenta Co-
mitetului Executiv opiniile şi recomandările sale referitoare la oricare noi tehnologii 
considerate pentru Organizaţie.

Birourile Naţionale Centrale.
Fiecare ţară membră trebuie să creeze un organ care va funcţiona în calitate de Birou 

Naţional Central. Ele trebuie să asigure legătura cu: diverse departamente din cadrul 
ţării; cu acele organe ale altor ţări care servesc în calitate de B.N.C-uri, Secretariatul 
General.1 Biroul Naţional Central este centrul principal pentru cooperarea poliţienească 
internaţională în cadrul O.I.P.C. Interpol. Totuşi B.N.C. îşi au politica sa proprie.

Politica Biroului Naţional Central (B.N.C.) Interpol  
în Republica Moldova

Pentru atingerea obiectivelor sale, Organizaţia are nevoie de o cooperare constantă 
şi activă a membrilor săi, care vor face tot posibilul, potrivit legislaţiei din ţările lor, 
privitor la combaterea criminalităţii internaţionale şi din teritoriu. În scopul asigurării 
acestei cooperări, fiecare ţară va desemna prin autoritatea guvernamentală competentă 
un organism, care să funcţioneze ca Birou Naţional Central Interpol.

Studiind Statutul Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale Interpol, fa-
cilităţile pe care le poate avea Republica Moldova, activând în această organizaţie 
internaţională, membrii căreia sunt 177 de state ale lumii, Ministerul Afacerilor 
Interne a depus eforturi considerabile, promovând o asistenţă largă de conlucrare 
reciprocă cu organele de poliţie a ţărilor străine în combaterea criminalităţii cu ca-
racter internaţional.2

La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne şi Guvernului Republicii Moldova, 
în scopul unei cooperări mai eficiente în combaterea criminalităţii, la 28 septembrie 

1 I. Moraru „Constituţia României comentată şi adnotată“, Bucureşti 1992. p. 72.
2 Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi crimelor contra umanităţii din 

26.10.1968. p. 2.
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1994, la cea de-a 63 Adunare Generală a Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale 
Interpol, Republica Moldova a aderat la această organizaţie prin vot unanim. Aderând 
la această Organizaţie, Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a respecta Statutul, 
achitarea respectivă a contribuţiilor financiare în termenii stabiliţi (anual Republica 
Moldova plăteşte cotizaţia pentru 2 unităţi bugetare — 24.489,00 Euro), repartizarea 
sediului pentru desfăşurarea activităţii, înzestrarea Biroului cu echipamentul necesar, 
conform cerinţelor înaintate.

Parlamentul Republicii Moldova ia o hotărâre privind unele măsuri în legătură 
cu aderarea Republica Moldova la Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale 
Interpol şi sugerează că Guvernul va asigura achitarea de la bugetul de stat a cotei de 
aderare, a cotizaţiilor anuale de membru, precum şi finanţarea măsurilor ocazionate 
de aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale 
Interpol. Totodată, în termen de o lună, va asigura Biroul Naţional Central Interpol 
în Republica Moldova cu sediu, mijloace tehnice, cu reţele speciale de telecomunicaţii, 
unităţi de transport auto, necesare pentru desfăşurarea activităţii lui eficiente.1

În vederea realizării obligaţiilor ce revin poliţiei, altor organe de drept ale Repu-
blicii Moldova din afilierea la Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale Interpol 
şi pentru valorificarea posibilităţilor oferite de cooperarea poliţienească internaţională, 
în conformitate cu prevederile legale, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a 
fost creat Biroul Naţional Central Interpol în Republica Moldova. Necesitatea creării 
Birourilor Naţionale Centrale poate fi argumentată. Deoarece structura politicii, care 
deseori este foarte complexă, diferă de la ţară la ţară şi există mai mult de o unitate 
de poliţie în cadrul ţării, problemele de competenţă şi jurisdicţie nu sunt uşor în-
ţelese de o a treia parte care solicită ajutor. Cooperarea poliţienească internaţională 
eficientă necesită credinţă, recunoaşterea necesităţii furnizării ajutorului reciproc şi 
dorinţa de a accepta problemele prioritare care derivă din infracţiunile comise peste 
hotare. Interesul faţă de aceste infracţiuni trebuie să fie la nivel cu interesul faţă de 
infracţiunile comise în interiorul ţării. Acest scop poate fi mai uşor atins prin inter-
mediul unui departament, al cărui sarcină este asigurarea soluţionării eficiente şi în 
termenii stabiliţi a tuturor cerinţelor internaţionale. Este nerezonabil de a cere de la 
toate unităţile de poliţie cunoştinţe de limbi străine, necesare pentru conversaţie cu 
colegii de aceeaşi competenţă de peste hotare. Cererile de ajutor reciproc presupun 
unele teme care necesită preluarea unor măsuri corespunzătoare. Acest fapt poate fi 
mai uşor realizat de către un birou Central, personalul căruia posedă cunoştinţe în 
acest domeniu.2

Cooperarea poliţienească internaţională în cadrul Organizaţia Internaţională a 
Poliţiei Criminale Interpol este reglementată de reguli şi se conduce de procedurile 
asupra cărora s-a convenit de comun acord. Coordonarea acestor reguli şi proceduri 

1 Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 20 decembrie 
1988. p. 15.

2 A. Năstase, C. Jura „Drept Internaţional Public“, Ed. ALL BECK, Bucureşti 1999. p. 328.
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poate fi efectuată de un centru specializat. În cazul în care există un singur punct de 
referinţă, aceasta dă posibilitate Organizaţiei de a se concentra şi a dezvolta tehnologia 
în domeniul telecomunicaţiilor şi informaţiilor. Cooperarea internaţională în cadrul 
Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale Interpol poate implica o varietate 
de unităţi sau departamente în aceeaşi problemă, de aceea este nevoie de un Birou 
Central care va asigura cooperarea necesară.

Fiecare ţară în parte decide dacă Biroul Naţional Central va avea rolul numai de 
coordonator al cooperării internaţionale sau va fi însărcinat şi cu alte responsabilităţi. 
Factorii esenţiali care trebuie luaţi în consideraţie sunt:

— crearea unei unităţi în cadrul structurii naţionale diametral opusă cerinţelor 
individuale, în aşa fel ca să reflecte natura permanentă a acestei numiri şi 
caracterul oficial, impersonal al cooperării poliţieneşti internaţionale.

— în momentul în care o acţiune corespunde cu prevederile legilor naţionale, 
Biroul Naţional Central trebuie să investigheze acţiunea poliţiei într-o in-
vestigaţie criminală la cererea Birourilor Naţionale Centrale ale altor ţări, în 
cadrul cărora se conduc investigaţiile.

— Biroul Naţional Central Interpol trebuie să fie dotat cu suficientă autoritate 
pentru a asigura ca cererile de ajutor să fie executate prompt şi în mod eficient 
(acolo unde numirea a fost efectuată sau aprobată la nivel guvernamental, 
aceasta tinde să evite conflictele ulterioare cu privire la funcţii şi competenţă 
şi prin aceasta dă posibilitate Biroului Naţional Central să-şi îndeplinească 
obligaţiile sale).

Iniţial, la l noiembrie 1994, Biroul Naţional Central Interpol în Republica Mol-
dova a fost instituit în cadrul Direcţiei Poliţiei Judiciare a Ministerului Afacerilor 
Interne cu statut de serviciu în componenţa ei de 13 colaboratori. În conformitate 
cu articolul 32 al Statutului, Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale Interpol, 
Biroul Naţional Central Interpol al fiecărei ţări-membre a Organizaţiei date trebuie 
să asigure legătura organelor de drept din Republica Moldova cu cele similare din 
alte ţări prin intermediul Biroului Naţional Central Interpol al acestor state şi cu 
Secretariatul General al Organizaţiei.

Prin urmare, de la bun început era clar că, activând în componenţa unei direcţii 
a Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Naţional Central Interpol nu poate să-şi 
îndeplinească funcţiile conform cerinţelor şi standardelor internaţionale. Din aceste 
considerente, prin ordinul ministrului afacerilor interne, Biroul Naţional Central 
Interpol în Republica Moldova a fost omis din subordine Direcţiei Poliţiei Judiciare 
şi plasat în cadrul Ministerul Afacerilor Interne cu statut de direcţie operativă. Actu-
almente, Biroul Naţional Central Interpol activează în cadrul Inspectoratului general 
al Poliţiei al Ministerul Afacerilor Interne, menţinându-se statutul anterior.

Activitatea B.N.C. Interpol vizează în special infractorii urmăriţi de alte state, da-
lele ce ar putea conduce la descoperirea anumitor crime sau la reţinerea infractorilor, 
identificarea persoanelor, căutarea celor dispăruţi fără urmă, depistarea operelor de 
artă, unităţilor de transport auto furate, precum şi recomandările privind organizarea 
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eficientă a descoperirii diferitor tipuri de crime, evoluţia internaţională a criminali-
tăţii, materialele sesiunilor Adunării Generale ale O.I.P.C. Interpol, ale conferinţelor, 
întrunirilor ofiţerilor de contact, etc.1

Informaţia parvenită la B.N.C. Interpol este disponibilă tuturor subdiviziunilor 
organelor de poliţie, altor organe de menţinere a ordinii de drept, precum şi instituţiilor 
de învăţământ de profil ale ţării, B.N.C.-ul, la rândul său, fiind o direcţie operativă 
destinată asigurării cooperării organelor de drept ale Moldovei cu organele de drept 
ale altor ţări în combaterea criminalităţii. Neparticipând la efectuarea măsurilor 
operative de investigaţie si la acţiuni de anchetă, B.N.C. Interpol asigură îndeplinirea 
următoarelor sarcini:

— prelucrarea si expedierea mesajelor pe cauzele penale de evidenţă operativă, 
pregătirea mesajelor primare;

— schimbul de informaţii operative de urmărire şi de informare criminalistică, 
despre infracţiuni ce se pregătesc sau se săvârşesc şi despre persoanele im-
plicate în ele, precum şi a informaţiei de arhivă;

— contribuie la efectuarea măsurilor operative de investigaţie si acţiunilor pro-
cesuale;

— schimbul de experienţă de lucru, acte legislative şi literatura metodică de 
învăţământ în problemele activităţii poliţiei;

— schimbul de informaţie tehnico-ştiinţifică în domeniul luptei cu criminalitatea 
internaţională.2

Prin intermediul B.N.C. Interpol se efectuează şi expedierea în alte ţâri a diferi-
tor informaţii şi interpelări vizând problemele combaterii criminalităţii în Republica 
Moldova. Cele mai multe documente de acest fel au fast transmise organelor de poliţie 
ale României, Rusiei, Germaniei, Ucrainei, Italiei, Ungariei.

Încadrându-se în activitatea de combatere a criminalităţii internaţionale, B.N.C. 
Interpol în Republica Moldova la început, în 1995, a conlucrat cu 43 de state. Pe par-
cursul anului 1996 au fost desfăşurate acţiuni comune cu 60 de ţări, concomitent fiind 
soluţionate peste 8000 de documente. În 1999, respectiv 148 ţări şi 39577 de documente. 
Pe parcursul anului 2002 aceşti indici au ajuns la 148 ţări şi 50568 documente.

Toată informaţia primită în procesul cooperării cu B.N.C.-ul este destinată utilizării 
numai de către organele de drept în combaterea criminalităţii. Serviciile interesate 
pot obţine informaţia necesară numai în corespundere cu legislaţia în vigoare, în 
procesul desfăşurării măsurilor operative de investigaţie şi a acţiunilor de anchetă 
în descoperirea infracţiunilor, organele de drept pot primi din Secretariatul General 
Interpol sau B.N.C.-urile altor state informaţii în diferite domenii.

În cadrul Interpol-ului există un sistem internaţional de urmărire cu ajutorul 
căruia subdiviziunile organelor de drept, prin intermediul B.N.C., pot primi informaţii 

1 „Judiciar cooperation against corruption and organised crime in south-eastern Europe“, Project 
PACO Networking 2002. p. 78.

2 Костенко Н. И — «Международный угoловный суд», Москва, 2002. p. 15.
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despre locul de aflare în ţările străine şi ocupaţiile persoanelor în urmărire, suspectate 
în comiterea infracţiunilor, precum şi a acuzaţilor şi condamnaţilor.1

La iniţiativa organelor de drept ale Republicii Moldova, urmărirea internaţională 
prin itermediul Interpol-ului se efectuează în cazurile când este dat în urmărire un 
infractor pus în urmărire pentru săvârşirea unor infracţiuni, se dispune de informaţia 
precisă despre plecarea persoanei urmărite peste hotare, persoana urmărită (cu mandat 
de arestare) nu a fost depistată pe teritoriul Republicii Moldova timp de trei luni, se 
dispune de informaţii despre plecarea peste hotare a persoanelor declarate dispărute, 
cadavrele şi persoanele cu identitatea necunoscută care nu au fost identificate timp 
de trei luni şi există presupunerea că sunt străini. Drept temei pentru declanşarea 
urmăririi internaţionale, la iniţiativa organelor de drept din RM, serveşte mesajul 
acestor organe conform formei stabilite în adresa B.N.C.

Reieşind din specificul activităţii B.N.C. Interpol în RM ca intermediar în asi-
gurarea cooperării organelor de drept ale Moldovei cu cele similare ale altor ţări 
în combaterea criminalităţii cu caracter internaţional, practic zilnic se efectuează 
schimbul informaţional în această direcţie. Se menţionează faptul că în ultimii ani 
schimbul informaţional s-a efectuai mai intensiv între B.N.C. Interpol în RM şi 
B.N.C. —urile ţărilor C.S.I., ţărilor Baltice şi ale statelor Europei Centrale şi de Est. 
Lucrătorii B.N.C. Interpol au participat în aceşti ani de activitate la diferite reuni-
uni, seminare internaţionale sub egida Secretariatului General al O.I.P.C. Interpol. 
Conform statutului O.I.P.C. Interpol, o dată pe an se convocă Adunarea Generală si 
Conferinţa Regională Europeană cu participarea obligatorie a reprezentanţilor tuturor 
membrelor Organizaţiei.

Anual, de către B.N.C. Interpol în RM se anunţă în urmărire internaţională 
circa 100 infractori cu mandat de arest, care ulterior necesită extrădarea în favoarea 
organelor de drept ale RM. Dintre ei majoritatea sunt depistaţi în ţările C.S.I. iar în 
ultimul timp tendinţa criminalilor este de a se refugia în ţările Europei Centrale, ceea 
ce necesită cheltuieli financiare considerabile pentru a fi extrădaţi şi a fi aduşi în ţară. 
Sarcina principală a B.N.C. Interpol, în acest domeniu de activitate, este de a asigura 
schimbul informaţional în declanşarea căutărilor internaţionale pe canalele O.I.P.C. 
Interpol a infractorilor pentru aducerea lor în Republică. Numărul infractorilor aduşi 
în ţară anual din afara ţărilor C.S.I. alcătuieşte în mediu anual 15-20 persoane. Luând 
în consideraţie faptul că numărul persoanelor anual extrădate din afara ţărilor C.S.L 
este în creştere şi poate ajunge până la 35, annual, conform pronosticului, această 
problemă devine mai acută. Pe parcursul anului 2002 B.N.C. Interpol în RM, din ini-
ţiativa proprie şi aplicând căi netradiţionale de soluţionare a problemelor financiare cu 
suportul companiilor aeriene din RM, a asigurat extrădarea şi a adus în ţară 7 infractori 
căutaţi internaţional pentru comiterea crimelor, majoritatea cu caracter grav.

În perioada 2000—2003, B.N.C. Interpol în RM a asigurat în permanenţă procesul 
de schimb informaţional în investigarea a 7864 dosare penale şi 1666 dosare operative. 

1 I. Redca „Arestarea în procedura de extrădare“, revista Dreptul, nr. 11 2003.
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Pe căile Interpol au fost difuzate circa 143 însărcinări de anchetă internaţionale. În 
total, informaţia recepţionată şi prelucrată pe căile B.N.C. Interpol în RM în perioada 
anului 2002, se caracteriza prin următorii indici: 

—  căutarea infractorilor, persoanelor bănuite în comiterea crimelor 5063
—  căutarea persoanelor dispărute 1446
—  căutarea transportului răpit 4261
—  fals de monedă şi documente, infracţiuni legate de  

furtul valorilor culturale şi anticariat 174
—  trafic ilicit de droguri 92
—  crima organizată şi terorism 69
—  alte infracţiuni 173

Soluţionarea acestor lucrări au contribuit la descoperirea a 253 infracţiuni, au 
fost reţinuţi 28 infractori. Au fost verificate 1951 persoane bănuite în săvârşirea 
infracţiunilor, din acest număr 36 persoane, cetăţeni ai RM.1 Au fost anunţate în 
căutare 1446 persoane dispărute dintre care 139 cetăţeni ai RM. Asigurând procesul 
de investigaţie şi descoperire a infracţiunilor cu caracter internaţional, de către B.N.C. 
Interpol în RM au fost anunţate în urmărire internaţională 5063 infractori, dintre 
care 264 cetăţeni ai RM.

Conform analizei efectuate, situaţia criminogenă din ţara noastră poate fi calificată 
drept tensionată. În situaţia social-economică creată, un factor negativ, care în mare 
măsură determină această stare de lucruri, este declinul economic, scăderea până la 
limite periculoase a nivelului de trai al populaţiei, creşterea şomajului, diferenţierea 
considerabilă a veniturilor, protecţia socială slabă a cetăţenilor, migraţia necontrolată 
a cetăţenilor, inclusiv şi migraţia infractorilor. Dinamica indicilor statistici determină 
agravarea în continuare a situaţiei criminogene. Dacă, pe parcursul anilor, numărul 
total de infracţiuni comise se menţine la nivel relativ stabil, apoi, urmărind numărul 
crimelor grave, constatăm o creştere stabilă. Criminalitatea capătă un caracter tot 
mai bine organizat şi această tendinţă se menţine pe parcursul ultimilor ani. Pe 
acest fon, consolidarea grupărilor criminale, formarea unui nucleu al criminalilor 
profesionişti, creşterea numărului de crime prin violenţă, caracterizate de o cruzime 
deosebită, sustragerea prin căile criminale a mijloacelor materiale şi financiare de 
proporţii mari şi deosebit de mari, lărgirea sferelor de activitate criminală. Luând în 
consideraţie faptul că structurile criminale cooperează între ele, este foarte important 
rolul cooperării internaţionale între organele de drept în toată lumea.

1 Cunoaşteţi drepturile „172 de cetăţeni ai Moldovei sunt căutaţi de Interpol“, // Buletin infor-
mativ — ED. LADOM, nr. 10. 2000.


