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OPINIE 

Privind oportunitatea introducerii în legislație a institutului confiscării civile  

 

EXPEDIATĂ PRIN E-MAIL ȘI PLASATĂ PE SITE-UL WWW.IPRE.MD  

Data:    20 octombrie 2021   

Adresată:  Președinția Republicii Moldova, email: cancelaria@prm.md 

 Dnei Olesea Stamate, Președintei Comisiei juridice pentru numiri și 
imunități, Parlamentul Republicii Moldova, email: 
olesea.stamate@parlament.md  

 Ministerului Justiției, email: secretariat@justice.gov.md  

   Centrul Național Anticorupție (ARBI), email: secretariat@cna.md  

 Autoritatea Națională de Integritate, Email: info@ani.md   

 

Prezentată de:  Iulian Groza, Director Executiv, IPRE. Email: iulian.groza@ipre.md  

Elaborată de:  Iulian Groza, Director Executiv, IPRE. Email: iulian.groza@ipre.md  

Ecaterina Popșoi, expert juridic. Email: ecaterina.popsoi@ipre.md  

Iulian Rusu, ex-Director Executiv adjunct, IPRE1 

Prezenta opinie se expune cu privire la mecanismul actual de confiscare aplicat față de 
bunurile rezultate din activitate infracțională și averea nejustificată. Constatăm că 
instrumentele actuale de confiscare sunt preponderent legate de procesul penal și nu pot 
fi aplicate în afara acestuia decât în cazul constatării de către ANI a unei averi nejustificate 
și doar față de persoanele care dețin funcții publice sau de demnitate publică și doar față 
de diferențele identificate pe perioada deținerii mandatelor respective. 

Recomandăm extinderea categoriilor de infracțiuni față de care ar putea fi aplicată 
confiscare extinsă, precum și introducerea mecanismului de confiscare civilă pentru 
averea care nu este justificată. Sarcina probației rămâne în continuare în 
responsabilitatea autorităților publice, iar sursele pentru a demonstra diferențele 
substanțiale sunt legate de declarațiile pe venit ale persoanelor fizice și declarațiile de 
avere și interese ale funcționarilor publici și persoanelor cu funcții de demnitate publică. 
Mecanismul de confiscare civilă ar pute implica autoritățile deja împuternicite cu funcții 
de supraveghere, investigații și control precum ARBI, ANI și SPCSB în procesul de 
identificare și confiscare a averii nejustificate, cu concursul Ministerului Finanțelor și al 
Serviciului Fiscal de Stat. 

 
1 Notă: Prezenta opinie a fost elaborată în perioada 23-29 septembrie 2021 
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Context 

Confiscarea averii este destul de intens discutată în Republica Moldova în ultima 
perioadă. Argumentul principal care aduce în actualitate subiectul confiscării este că nu 
doar condamnarea și ispășirea pedepsei sub formă de privațiune de libertate sunt 
esențiale. Recuperarea produselor generate de activitatea infracțională sunt la fel de 
importante. Acest exercițiu a avut o aplicare practică destul de restrânsă în Republica 
Moldova. Averi confiscate în procesul recuperării bunurilor infracționale s-au înregistrat 
pe un număr foarte mic de cauze. În acest context, interesul sporit cu privire la procedura 
de confiscare a averilor este cu adevărat mare în Republica Moldova dat fiind o serie de 
episoade legate de frauda bancară, „laundromatul” rusesc, concesionarea aeroportului 
internațional Chișinău, activitatea Metalferos S.A., dar și cele mai recentele episoade în 
cauze de fraudă în sectorul de asigurări, cu împrumuturi oferite de către societățile de 
asigurări către întreprinderi aflate în paradisuri fiscale, jurisdicții care nu implementează 
standarde internaționale de transparență, sau așa numitele întreprinderi „off-shore”. 

În contextul în care interesul de recuperare a prejudiciilor cauzate de frauda bancară și 
alte dosare de rezonanță este mare, considerăm importantă revizuirea cadrului actual de 
aplicare a confiscării față de rezultatele activității infracționale. Prezenta opinie vine să 
ofere o serie de recomandări pentru a  crește eficiența mecanismului confiscării prin 
promovarea institutului de confiscare civilă.  

 

1. Cadrul legal actual privind aplicarea confiscării 

Articolele 106 și 1061 din Codul Penal utilizează termenul de confiscare specială și 
confiscare extinsă. Astfel, confiscarea specială presupune trecerea gratuită în 
proprietatea statului a bunurilor (sau a contravalorii lor dacă nu mai există) care: a) au 
fost utilizate sau destinate pentru comiterea unei infracțiuni, b) sunt rezultatul unei 
infracțiuni sau c) sunt venituri din acest rezultat, sau d) au fost oferite pentru a fi comisă 
o infracțiune. 

Articolul 1061 din Codul Penal stabilește că procedurile de confiscare extinsă se aplică și 
față de bunurile care au fost obținute cu cinci ani înainte și cinci ani după comiterea 
infracțiunii, fiind stabilită o listă de infracțiuni prevăzute de Codul Penal, cu condiția că se 
depășește substanțial valoarea bunurilor obținute legal și că instanța de judecată a 
stabilit, în baza probelor de la dosar, că aceste bunuri provin din activități infracționale. 

Atât în cazul articolului 106 cât și 1061 din Codul Penal confiscarea (specială sau extinsă) 
se aplică atunci când este demonstrat prin probe că aceste bunuri au fost obținute în 
legătură cu comiterea infracțiunilor, diferența dintre confiscarea specială și cea extinsă 
fiind că se vor lua în calcul și veniturile obținute legal pentru o perioadă de 5 ani înainte 
și 5 ani după comiterea infracțiunii. Sarcina probației în acest caz este stabilită doar 
pentru organul de urmărire penală. 

Curtea Constituțională s-a expus cu privire la caracterul constituțional al normelor din 
articolului 1061 din Codul Penal. Astfel, Curtea Constituțională a constatat că prevederile 
articolului 1061 sunt constituționale, prin prisma următoarelor argumente principale: 

a) confiscarea extinsă se aplică în baza unei sarcini a probației din partea autorității 
publice, astfel fiind conformă cu prevederile articolului 46 din Constituție; 

b) confiscarea extinsă se aplică pentru infracțiuni grave, care afectează în mod 
substanțial relațiile sociale; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127791&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=49025&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128016&lang=ro
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c) confiscarea extinsă este utilizată în calitate de instrument de prevenire și 
descurajare a comiterii infracțiunilor. 

Curtea Constituțională a emis și o adresă în atenția Parlamentului prin care a accentuat 
asupra necesității de a clarifica termenul de „valoare care depășește substanțial 
mijloacele dobândite” utilizat în articolul 3302 din Codul Penal – îmbogățire ilicită. 

Pe lângă formele de confiscare specială și confiscare extinsă prevăzute în Codul Penal, 
și Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate confiscarea averii 
nejustificate în cazul constatării unei diferențe substanțiale între veniturile obținute pe 
perioada deținerii funcției publice sau de demnitate publică și averea deținută în aceeași 
perioadă. 

Confiscarea averii nejustificate în acest caz se referă doar la averea obținută în timpul 
deținerii funcției publice sau de demnitate publică și doar după ce actul de constatare 
rămâne definitiv. Însuși acțiunea de confiscare are loc în baza unei acțiuni separare a 
ANI în instanța de judecată iar confiscarea se execută de Ministerul Finanțelor. 

 

2. Autoritățile implicate în procesul de aplicare a confiscării 

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), care este o subdiviziune din 
cadrul CNA, asigură colectarea informațiilor necesare pentru a stabili bunurile obținute 
de persoanele pe numele cărora sunt intentate dosare de urmărire penală. Acțiunile ARBI 
presupun, printre altele, efectuarea investigațiilor financiare paralele și evaluarea, 
administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate. De asemenea, 
ARBI aplică prin ordine de înghețare pe bunurile identificate și solicită aplicarea 
sechestrului în instanța de judecată în cauze penale pendinte. 

Astfel, deja la etapa de efectuare a investigațiilor financiare paralele, ARBI exercită acțiuni 
de identificare a bunurilor ce pot constitui produse ale infracțiunii pentru a se asigura că 
odată cu rămânerea definitivă a sentinței de condamnare, să fie posibilă executarea părții 
sentinței ce ține de confiscarea specială sau cea extinsă. 

Acțiunile ARBI au loc la solicitarea organului de urmărire penală în conformitate cu 
prevederile articolului 258 din Codul de Procedură Penală. 

ANI și Ministerul Finanțelor sunt implicate în procesul de confiscare a averii nejustificate, 
însă care este limitată doar față de funcționarii public și persoanele cu funcții publice și 
doar față de diferența depistată dintre averea deținută și veniturile obținute pe durata 
mandatului. 

 

3. Limitele mecanismului actual de confiscare a bunurilor infracționale 

Cadrul actual stabilit în Codul Penal implică o serie de limitări cu privire la masa bunurilor 
ce pot fi supuse confiscării speciale sau a celei extinse. În consecință, confiscarea se 
limitează doar la bunurile care au fost stabilite prin probe și sentință a instanței de 
judecată ca fiind rezultatul sau legate de activitatea infracțională.  

De asemenea, confiscarea extinsă se aplică pentru un termen limită în decursul căreia 
acestea au fost dobândite – 5 ani înainte și 5 ani după comiterea infracțiunii. ARBI, 
organele de urmărire penală și procurorii urmează să întreprindă mai multe acțiuni legate 
de analiza bunurilor disponibile, inclusiv înregistrate prin persoane interpuse și să 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=49025&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125109&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126190&lang=ro
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demonstreze că aceste persoane știau sau urmau să cunoască că aceste bunuri sunt 
rezultatul sau sunt în alt mod legate de comiterea unei infracțiuni. 

O altă limitare importantă este că sarcina autorităților impune și o stabilire a cazurilor 
când unele bunuri au fost obținute atât legal cât și ilegal, fiind necesară determinarea 
părții din bunuri care au fost obținute ilegal și respectiv să fie confiscată contravaloarea 
lor. 

În final, confiscarea extinsă se aplică doar față de un grup de infracțiuni, prevăzute de 
articolele 158, 165, 206, 2081, 2082, 217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 
2603, 2604, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302, 332–3351 din Codul Penal. 

Respectiv, confiscarea nu se extinde asupra altor infracțiuni prevăzute de Codul Penal, 
cum ar fi spre exemplu răpirea unei persoane (articolul 164 din Codul Penal), sclavia și 
munca forțată (art. 167 și 168 din Codul Penal), coruperea alegătorilor (articolul 1811), 
finanțarea ilegală a partidelor politice (articolul 1812), încălcarea drepturilor de autor și a 
drepturilor de proprietate industrială (articolul 1851 și 1852), escrocheria (articolul 190), 
delapidarea averii străine (articolul 191), dobândirea sau comercializarea bunurilor 
despre care se știe că au fost obținute pe cale ilegală (articolul 199), poluarea apei, solului 
și tăierea ilegală a vegetației forestiere (articolele 228-231), practicarea ilegală a activității 
de întreprinzător (articolul 241), organizarea ilegală a jocurilor de noroc (articolul 2423), 
manipularea pe piața de capital (articolul 2451), limitarea concurenței libere (articolul 246), 
executarea necalitativă a construcțiilor (articolul 257), frauda informatică (articolul 2606), 
falsificarea elementelor de identificare a autovehiculelor (articolul 275) etc. 

În concluzie, confiscarea extinsă nu se aplică pentru: 

a) bunurile față de care autoritățile publice nu au prezentat probe că ar fi rezultatul 
infracțiunii sau sunt într-un alt mod legate de comiterea infracțiunilor; 

b) este limitată în timp de 5 ani înainte și 5 ani după comiterea infracțiunii; 
c) nu se aplică față de un spectru larg de infracțiuni, care sunt comise din interes 

material; 
d) pentru bunuri care au fost constituite din venituri legale și ilegale, autoritatea 

publică trebuie să demonstreze părțile din bun care sunt formate din activități 
ilegale. 

Pe de altă parte, confiscarea averii nejustificate solicitată de ANI este limitată doar la 
diferența dintre averea deținută și veniturile obținute identificată în perioada aflării în 
funcția publică sau de demnitate publică. 

 

4.  Confiscarea civilă - Soluție pentru a crește eficiența mecanismului de confiscare 

Articolul 106 din Codul Penal prevede că confiscarea specială este aplicabilă și pentru 
cazul în care nu sunt aplicate pedepse penale față de făptuitor. Astfel, urmând conținutul 
normei penale, confiscare specială va fi posibilă chiar și atunci când sentința nu va 
prevedea careva forme de pedeapsă penală. Vinovăția totuși va urma să fie stabilită prin 
intermediul instanței de judecată și în baza probelor prezentate de organul de urmărire 
penală. 

Trebuie accentuat că mecanismul de confiscare în afara constatării vinovăției prin 
sentință definitivă a instanței ar permite un caracter arbitrar al aplicării confiscării, dacă 
nu este stabilită în continuare obligația organului de urmărire penală pentru determinarea 
caracterului ilegal al bunurilor deținute. 
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Prin urmare, cadrul actual este prea concentrat pe aspectul de aplicare a pedepsei penale 
și mai puțin pe opțiunile alternative de a stabili caracterul ilegal al bunurilor, care sunt 
deținute de persoane care nu au fost condamnate pentru comiterea de infracțiuni 
concrete. În acest sens, o prevedere aparte ține de articolul 3302 îmbogățirea ilicită, care 
însă și acesta ar putea să nu fie aplicabil, dacă nu sunt întrunite toate condițiile – spre 
exemplu subiectul special (persoane cu funcție publică sau de demnitate publică). 

Pe de altă parte există normele Codului Fiscal, care permit Serviciului Fiscal de Stat să 
aplice impozitarea pentru bunuri prin estimarea indirectă a veniturilor persoanelor fizice. 
Aceste norme sunt totuși insuficiente pentru a asigura o aplicare eficientă a constrângerii, 
care este de altfel posibilă în cazul confiscării, pentru că aceste bunuri nu sunt analizate 
prin prisma legalității deținerii lor, ci prin prisma aplicării legislației fiscale. 

În concluzie, spectrul de cazuri care nu este acoperit nici de legea penală dar nici de 
legea fiscală națională ține de bunurile deținute ilegal, dar față de care organul de 
urmărire penală, din varii motive nu a reușit să demonstreze că sunt legate într-un careva 
mod de comiterea unei infracțiuni. Aceste cazuri sunt multiple, dat fiind atât capacitățile 
slabe ale autorităților, dar și numărul mare de infracțiuni care sunt comise și care nu sunt 
descoperite. Cu toate acestea, scopul general al legii penale de prevenire nu este 
asigurat, pentru că confiscarea bunurilor ilegale nu se aplică pentru cazurile când prin 
intermediul instanței de judecată nu s-a reușit demonstrarea comiterii infracțiunii. 

Recomandări 
Astfel, în contextul celor expuse în prezenta opinie, considerăm necesară includerea în 
legislație a formei de confiscare civilă, atunci când cauza penală nu a fost cu o sentință 
de condamnare, însă confiscarea nemijlocit poate fi aplicată întrucât a fost stabilit 
caracterul ilegal al bunurilor. Pentru aceasta recomandăm spre examinare următoarele 
componente ale normei care va descrie confiscarea civilă: 
 

1. Aplicarea confiscării nu este limitată în timp și nici legată de careva infracțiuni 
specifice, după cum este cazul pentru confiscarea extinsă; 

2. Este în continuarea sarcina autorității care urmează a fi desemnată să demonstreze 
caracterul ilegal al bunurilor, însă verificarea urmează a fi făcută în baza obligațiilor 
de declarare – venit sau avere în sensul legislației fiscale și respectiv de integritate, 
stabilite pentru persoanele fizice. Orice diferență dintre declarațiile depuse și bunurile 
real existente vor fi considerate drept bunuri ilegale și confiscate prin intermediul 
confiscării civile, dacă persoana fizică nu aduce probe contrarii; 

3. Instrumentul de confiscare civilă nu urmează a fi plasat în arealul legislației penale, 
pentru a evita orice limitări pe care le impune legea penală legate de neretroactivitate. 
În schimb, confiscarea civilă ar urma să constituie o parte componentă a procedurilor 
administrative; 

4. Confiscarea civilă poate fi pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat, ANI și Ministerul 
Finanțelor. Mecanismul de confiscare civilă urmează să aibă loc prin intermediul unei 
hotărâri a instanței de judecată. 

5. Normele privind confiscarea civilă urmează a fi inserate în Codul Fiscal, cu referințe 
separate pentru normele conexe, precum prevederile din Codul Penal, legislația cu 
privire la ANI, ARBI etc.; 

6. ANI, ARBI, SPCSB pot fi cooperate pentru a asigura un instrument eficient de 
confiscare civilă a bunurilor. 
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Această opinie a fost elaborată în perioada 23-29 septembrie 2021, în cadrul proiectului 
„Sporirea rezilienței față de cleptocrația sistemică din Republica Moldova”, implementat 
de IPRE și susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Conținutul documentului 
reprezintă opinia experților IPRE responsabili de elaborarea acesteia și nu reflectă 
neapărat poziția Fundației Soros Moldova. 
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