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Pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea,  

administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate),  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea 

bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului  

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

art. 1020) se modifică după cum urmează: 

 

1) punctul 10: 

la subpunctul 1), după cuvintele „valută străină” se completează cu 

cuvintele „liber convertibilă”; 

la subpunctul 2), cuvintele „valută străină convertibilă” se substituie cu 

cuvintele „valută străină liber convertibilă”; 

se completează cu subpunctele 3)-5) cu următorul cuprins: 

„3) moneda electronică este convertită în monedă națională sau în valută 

străină liber convertibilă de către entitatea care solicită aplicarea sechestrului 

asupra acestei valute și o administrează; 

4) mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de 

plată sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție. În 

cazul depozitelor bancare, acestea sunt transferate pe conturile trezoreriale ale 

Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare este 

dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licențiată informează Agenția 

despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale; 

5) la sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora 

se transferă pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul este dispus prin act 

judecătoresc.”; 
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2) punctele 12-14 vor avea următorul cuprins: 

„12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora 

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

evaluat în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 48/2017 privind 

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, art. 2071 și 2297 din Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și ale prezentului 

Regulament, după cum urmează: 

1) bunurile sechestrate sunt vândute în baza unui contract de comision 

încheiat de către Agenție cu agenții economici care comercializează bunuri 

similare. În cazul în care bunurile sunt ridicate și sechestrate în cadrul cauzelor 

penale grave, deosebit de grave și excepțional de grave, contractele de comision 

sunt încheiate conform prevederilor art. 5 alin.(1) lit. i) din Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice; 

2) în cazul imposibilității contractării agenților economici sau 

neexecutării obligațiilor contractuale de către aceștia, bunurile sunt vândute prin 

intermediul licitațiilor publice;  

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

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

licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului inițial de vânzare sau, în 

cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. Valorile mobiliare se 

expun spre comercializare în modul stabilit de legislația privind piața de capital; 

4)  dacă în acțiunea civilă înaintată de partea vătămată se face referire la 

bunul pus sub sechestru, până la valorificarea acestuia, se va informa și se va 

solicita acordul părții vătămate.  

13. În cazul aplicării sechestrului în scopul recuperării prejudiciului 

cauzat sau garantării achitării amenzii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, 

sau civilmente responsabilă sau reprezentanții acestora, al cărei bun este pus sub 

sechestru, poate să transfere o contravaloare egală cu valoarea bunului 

indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în termen de  

15 zile de la data aducerii la cunoștință. În cazul persoanei condamnate termenul 

de 15 zile curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii instanței de 

judecată. După atestarea transferării contravalorii, persoana bănuită, învinuită, 

inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, solicită eliberarea bunului 

indisponibilizat și ridicarea măsurii de asigurare. Agenția în termen de 5 zile 

dispune ridicarea măsurii de asigurare. 

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

civilmente responsabilă sau reprezentanții acestora nu solicită și/sau nu achită 

contravaloarea egală cu prețul evaluat de către Agenție în termen de 15 zile, 

bunurile se expun spre comercializare în baza contractului de comision sau este 

organizată licitația publică de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu 

pct. 12. Agentul economic (comisionarul) și Agenția (comitentul) stabilesc în 

comun valoarea comisionului care nu depășește 10% din prețul de vânzare a 

bunului. Comisionarul poate vinde bunul sechestrat cu reducere. Reducerea este 
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admisă din contul comisionului prevăzut de contractul de comision. În funcție 

de factorii sezonieri, economici, sociali, Agenția poate diminua prețul bunului 

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

de comision. Valoarea cumulativă a diminuării prețului bunului sechestrat 

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

De la primirea bunurilor, răspunderea pentru păstrarea și integritatea lor o poartă 

agentul economic care le-a preluat.”; 

 

3) se completează cu punctele 141 și 142 cu următorul cuprins: 

„141. Serviciul Fiscal de Stat comercializează bunurile sechestrate prin 

licitație cu strigare sau cu reducere. 

142. Pentru asigurarea procesului de comercializare, precum și în cazuri 

de securizare a bunurilor sechestrate, Agenția poate înregistra bunurile 

sechestrate pentru perioada de valorificare pe numele său. Cheltuielile suportate 

sunt asigurate din bugetul Centrului Național Anticorupție. Înregistrarea 

bunurilor pe numele Agenției este dispusă prin act judecătoresc. Cheltuielile 

privind reînregistrarea bunurilor pe numele fostului proprietar vor fi suportate 

din bugetul Centrului Național Anticorupție.”; 

 

4) la punctul 16, subpunctul 9) va avea următorul cuprins: 

„9) informația despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din prețul 

inițial de comercializare a bunurilor și contul trezorerial, gestionat de Serviciul 

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

 

5) punctul 19 va avea următorul cuprins:  

„19. Licitația a doua cu strigare are loc dacă este înscris cel puțin un 

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

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

inițial.”; 

 

6) punctul 22 se completează cu subpunctul 51) cu următorul cuprins: 

„51) în cadrul licitației cu strigare/reducere, stabilește pasul licitării care nu 

este mai mic de 1% din prețul de expunere, dar nu mai mare de 10%”; 

 

7) punctul 23 se completează cu textul „ , care este gestionat de către 

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

obținute din valorificarea bunurilor sechestrate sunt transferate pe conturile 

trezoreriale gestionate de Agenție”; 

 

8) punctul 32 se completează cu textul „Contractul cu licitantul este încheiat 

pentru fiecare lot în parte expus spre licitare. Comisia de licitație sau comisionarul 

poate diviza bunurile transmise printr-un lot pentru asigurarea procesului optim de 

comercializare, în cazul în care divizarea bunurilor nu aduce atingere proprietăților 
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acestor bunuri.”; 

 

9)  la punctul 42, textul „și 41” se substituie cu textul „ , 41 și 45”, iar 

cuvântul „Agenție” – cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”; 

 

10) punctul 48 va avea următorul cuprins:  

„48. Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun participant sau dacă 

bunurile nu au putut fi comercializate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de 

zile de la data expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris 

niciun participant sau de la data organizării licitației cu reducere, anunță o licitație 

repetată. Dacă și la licitația repetată nu se înscrie niciun participant sau dacă 

bunurile nu sunt comercializate, Serviciul Fiscal de Stat informează Agenția 

despre rezultatele obținute și aceste bunuri sunt administrate conform principiilor 

generale ale prezentului Regulament.”; 

 

11) la punctul 53, cuvintele „elaborate în acest sens” se substituie cu 

cuvintele „elaborate și aprobate de către directorul Centrului Național 

Anticorupție”.  

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notй informativi la proiectul hоtйririi de Guчеrп репtrч modificarea
Regulamentului сч рriчirе la evaluarea, administrarea 9i valorificarea Ьuпurilоr

infractionale (sechestrate), aprobat рriп Ноtйrirеа Guчеrпului пr. б84120I8

l. Dепчmirеа autorului i, du б caz, а artici lor la еlаьоrаrеа roiectuluiап
Autor al proiectului de act normativ este Ministeгul Fiпап!еlоr, сееа се corespunde

рrечеdеrilоr аrt. 23 alin. (2) lit. е) din Legea nr. l00/2017 cu рriчirе la actele погmаtiче,

2. Condi{iile се ач impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ 9i finaliti{ile
чrmiritе

Legea пr. 4812017 privind Agenlia de Recuperare а Bunurilor lnfraclionale (in
continuare Agenlia) rеglеmепtеаzй сrеаrеа cadrului legal necesar репtru rесчреrаrеа
Ьuпurilоr infrac{ionale.

Agenlia de Rесчреrаrе а Вuпurilоr Infrac{ional e actiyeazб in conformitate cu

рrечеdеrilе Constituliei, аlе Legii пr. 4812017 privind Agenlia de Rесuрегаrе а
Bunurilor Infraclionale, Codului penal, Codului de рrосеdurё репаlб, рrесum gi ale аltоr
acte поrmаtiче.

in procesul aplicйrii cadrului legal се reglementeazё activitatea Agenliei de
Recuperare а Вuпurilог Infraclionale s-au constatat unele lacune in оrgапizаrеа gi
dеsйqurаrеа eficientб а activitatii de evaluare, аdmiпistrаге qi чаlоrifiсаrе а bunurilor
iпfrасliопаIе 1sechestrate).

ЕlаЬоrаrеа proiectului este dеtеrmiпаtй de necesitatea imbunйtйlirii procedurii de
оrgапizаrе qi dеsfiqчгаrе а pIocedurii de evaluare, administrare gi чаlоriГrсаrе а

Ьuпurilоr infrac!ionale (sechestrate).

Мепliопбm сй proiectul este elaborat in conformitate сu rесоmапdйrilе expuse in
cadrul rароrtului privind evaluarea Republicii Moldova in domeniul prevenirii qi

combaterii sрйlйrii Ьапilоr gi finanl5rii terorismului efectuat de сйtrе experlii
Comitetului Moneyval al Consiliului Europei in cadrul rundei а V-а de ечаlчаrе саrе
statueazб necesitatea intreprinderii mйsurilоr песеsаrе pentru sроrirеа eficacitёlii
sistemului de rесuреrаrе а Ьuпurilоr infracfionale, рrесum qi а сарасitйlilоr de
gestionare а Ьuпurilоr sechestrate.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе аu са scop
аrmопizаrеа le епеisla ia uniunii Ечrоislaonale сч lапlе

Proiectul nu are са scop аrmопizаrеа legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii
Ечrорепе.

4. Princi rечеdеri ale roiectului i eviden еrеа elementelor поilele
Proiectul hоtбrАrii de Guчегп prevede modificarea Regulamentului cu рriчirе la

evaluarea, administrarea qi valorificarea Ьuпurilоr infraclionale (sechestrate), арrоЬаt

prin НоtёrАrеа Guvernului пr. 684/2018.

Se рrорчпе completarea punctului 10 cu doui subpuncte noi 3) 9i 4) in vederea

fortificйrii capacitйlilor Agenliei de а administra eficient bunurile infraclionale
mi ti sechestrateloacele Ьйпе(sechestrate l anume!' conturile Ьапсаrе.

I



Actualmente, mij loacele bйneEti sechestrate ре conturile Ьапсаrе rйmбп in gestiunea
Ьйпсilоr саrе oblin venituri in urmа gestionйrii асеstоrа, cu toate сй veniturile oblinute
din gestiunea Ьuпurilоr infraclionale, de аsеmепеа, sunt pasibile сопfisсйrii speciale.
Totodatй, din momentul sechestrёrii Ьапilоr ре conturile Ьапсаrе, organul de urmбrirе
репаlй 9i' implicit statul, uгmеаzй sё asigure сопsеryаrеа valorii qi integritalii bunurilor
sechestгate. in саzuгilе delapidйrii acestor active, statul va achita сопtrачаlоаrеа
bunurilor sechestrate ре conturile Ьбпсilоr comerciale insolvabile. Reieqind din aceste
circumstan}e, se impune са mijloacele bйneqti sechestrate ре conturile Ьапсаrе sё fie
trecute in custodia statului pentru а asigura gestionarea еfiсiепtй а acestora gi asigurarea
сопsеrчйrii valorii bunurilor sechestrate.

Astfel, acest mecanism va mйri capacitatea de rесuреrаrе а Ьuпurilоr infrac{ionale de
сйtrе Agenlie sporind in acest fel valorificarea efectivй а сrеап!еlоr sechestrate.

RedacJia почб а punctelor 12 9i 14 va реrmitе iпstrйiпаrеа bunurilor sechestrate in
baza contractelor de comision, саrе, ре de о раrtе, ча diminua costurile аfеrепtе
administrйrii qi valorificйrii, iаr ре de alta раrtе,, va facilita procesul de соmеrсiаlizаrе а
Ьuпurilоr sechestrate. Prevedeгile punctului 14 stabilesc condiliile generale privind
contractul de comision.

Рrорчпеrеа de modificare а punctului l3 prevede асотdаrеа posibiliteii persoanei
bёnuite, invinuite, inculpate, condamnate sau civilmente rеsропsаЬilе, de а transfera о
сопtrачаlоаrе egalё cu чаlоаrеа bunului indisponibilizat la conturile trеzоrеriаlе
gestionate de Agenlie in schimbul bunului саrе а fost pus sub sechestru.

La punctul l9 se considerd ороrtuпб modificarea поrmеi репtгu а регmitе са licitalia
cu strigare sй se desЙgoare dасб este inscris се1 pulin un participant, in redaclia асtuаlй,
поrmа сгееаzй obstacole suplimentare in чеdеrеа instrйinйrii Ьuпului sechestrat, fapt се
tergiverseazi чбпzаrеа bunului, fapt саrе la rAndul sйu duce 1а dерrесiеrеа bunului,

Modificйrile la punctul 23, чоr eficientiza procesul de vбnzare а bunurilor sechestrate
qi definesc procedurile aferente, dеоаrесе la moment, ре de о раrtе, Serviciul Fiscal de
Stat este гesponsabil de чiпzаrеа bunurilor sechestrate, iar ре de alta parte, aconturile
sunt gestionate de сйtrе Agen{ia de Rесuреrаrе а Вчпurilоr Infraclionale, fapt саrе duce
la сrеqtеrеа volumului de lucru aferent procedufii de licitalie, рrесum si tеrgiчеrsеаzй
rаmЬursаrеа aconturilor сёtrе participanlii licitaliei саrе nu au рrосurаt bunul.

La punctul 5З se сопsidеrй песеsаrй eliminarea confuziei in сееа се priveEte
stabiIirea autoritatii competente de elaborarea qi арrоЬаrеа Instruc{iunii. Astfel,
modificarea punctului 53 vine sй precizeze expres sarcina Centгului Nalional
Anticoruplie, in чеdеrеа elaborбrii qi арrоЬйrii lnstruc{iunii privind gestionarea
conturilor trеzоrеriаlе.

5. Fчпdаmепtаrеа economico-fi папсiаrй
Reie;ind din scopul proiectului qi din sfera de reglementare а acestuia,

implementarea proiectului hоtiririi de Guvem pentru modificarea Regulamentului cu

рriчirе la evaluarea, administrarea gi чаlоrifiсаrеа Ьuпurilоr infractionale (sechestrate)



пu necesita alocarea mijloacelor financiare

6. Modul de iпсоrроrаrе а actului iп cadrul поrmаtiч in vigoare
Urmаrе а арrоЬйrii proiectului, in vederea implementйrii acestuia nu ча Гt песеsаrй

рrоmочаrеа altor proiecte de acte поrmаtiче.

7. Avizarea qi consultarea рuЬliсй а proiectului
Proiectul, in conformitate cu рrечеdеrilе Legii пr. 100/2017 cu privire la actele

nomative а fost remis spre avizare autoritalilor рuЫiсе responsabile cu atribuJii in
domeniul de reglementare al proiectului.

in scopul respectirii рrечеdеrilоr Legii пr. 2Зgl2008 privind trапsраrепlа in рrосеsчl
decizional, proiectul а fost plasat ре pagina oficialб а Ministerului Fiпап!еlоr Ei ре
poПalul www,particip. gov.md.

8. Constat5rile expertizei anticorup(ie
Expertiza anticoruplie а fost efectuatй de сёtrе Centrul Nalional Anticoruplie, asupra

pгoiectului definitivat in baza рrорuпеrilоr Ei obiecliilor expuse in procesul de avizare
gi/sau consultare а рйrlilоr interesate,

9. Constatйrile expertizei juridice

Viceprim-ministru,
Ministru al Fiпап(еlоr /Z*о Serghei PUýCUTA

I

Proiectul hоtйririi Guvemului а fost expertizat de сйtrе Ministerului Justiliei.



SINTEZA
рrорчпеrilоr qi obiecliilor prezentate de citre ачtоritй{ilе administraliei publice сепtrаlе la

Proiectul Hot5ririi Guvеrпului pentru mоdifiсаrеа Regulamentului сu privire la evaluarea, administrarca Ei valorificarea Ьчпчrilоr inlractionalo
(scchestrate), aprobat рriп Ноtйrirеа Gччсrпчlчi пr. б84120l8

Confinutul
articolelor/
рuпсtеlоr

din
proiectul
prezentat

sрrе
ачizаrе

qi
clrordonare

Participantul la avizare
(expertizare)/consuItare

рчЬliсй

Nr, obiec{iei/
рrорuпеrii/

rесоmапdirii

Continutul
obiectiei/

рrорчпеrii/
rесоmапdйrii

Lipsa

рrосurаturа Gепеrаli
а Republicii Moldova

Potrivit avizului rереtаt al Procuraturii Gепеrаlе а Republicii Moldova,
пr. 26-1dl20-Z32 diп 2'7.05,2020. а fost comunicatб lipsa de obiectii qi

сопsidеri песеsаrб ргоmочаrеа in сопtiпчаrе а proiectului.

Lipsй de obiectii si рrорuпеri

Ministerul Alhcerilrlr
Intcrne

Potrivit avizului гepetat al Ministerului Аthссгilоr Interne. пr.44130-
l644 din 27.05,2020, а fost comunicata lipsa de obiec(ii asupra proiectului
hоtiriгii ;i гесоmапdаtе unele ajLrstiri la nota iпfоrmаtiчi. dupi cunr чrmеаzd.

iп саdгul notei informative, la compartimentul 2 este песеsаrб iпdiсагеа
exacth 9i соmрlеtё а actului поrmаtiч la саrе se face trimitere, dupa счm
шrmеаzd: ,,Legea пr.48/20l7 privind Agentia de Rесuреrаrе а Вuпurilог
lnfraclionale", оr potrivit аrt. 55 alin. ( l) din Legea пг. |00lZ0I1 сu privire la
actele поrmаtiче. dacd proiectul actului погmаtiч счргiпdе рrечеdегi се se
regisesc in alte acte normative in vigoare. se face tгimitеге ехрrеsа la actul
normativ саrе le conline.

La compartimentul 4 aI Notei informative este necesara Substituirea
textului "(З)" cu textLrl "3)".

La compartimentul 7, rеГеriп(а la actul поrmаtiч se va expune сопfоrm

рrечеdеri|ог incIuse la art,42 аliп. (5) din Legea пr. l00/20l7 cu рriчirе la
actele normative. Astfel, la iпdiсагеа datei de adoptare а actului normative se
indici пumДrul de оrdiпе са е|еmепt de identificare. la саге se adaugi anul iп
care а fost adoptat, aprobat sau emis acesta.

Lipsa de obieclii qi рrорuпеri аfеrепt
proiectului hotйririi.
РrорLrпеrilе de ajrrstare а Notei infornrative
sunt luale in consideгatie.



мiпistеrчl Justitiei l La pct. l :

La sbp. l ) Ei iп alte cazuri similare" la fоrmulаrеа atrrendamentelor se va {ine
cont са. la Substituirea uпоr cuvinte gi сifrе. cuvinte qi Sеmпе de punctuatie.
cifre gi semne de punctuatie se folose;te cuvintul ,,textul" iаr in celelalte
cazuri, рспtru fоrmulаrеа dispozi{iiloг de modificare, se utilizeazй tеrmепii
,,cuvintul"/,,cuvintele". dupi caz,,cifra"/,,cifrele".

Se accepti
se substituig сшчiпtul "textul" ctl

,,cuvintele",

,)
La рrорuпеrеа de соmрlеtаrе а pct. l0 cu sbp, 3). 4) 9i 5) se va tine cont са.
potrivit art. 54 alin. (l) lit, лi) din Legea пr. 100/20]7 cu privire la ac,lele
поrmаtiуе, in textuI proiectului actului normativ, чеrЬеlе se utiIizeazi Ia
timpul prezent (observalie valabilй 9i репtrч alte саzttгi similare din рrоiесt),

Se accepti
VегЬеlе din proiect au fost indicate la 1impuI
prezent.

з La sbp. 2):
Cuvintele,.din prezentul Regulanrent" se чоr exclude deoarece. potгivit аrt.
55 аliп. (4) diп Legea пr, 100/2017 iп cazul iп саrе se face trimitere la о
погmй juгidici саrе este stabilhб 1п acelaýi act поrmаtiч, pentru evitarea
rерrоduсеrii acesteia, se face trimitere Ia еlеmепtшl Structural sau constittttiv
respectiv. йri а se indica сd elementul respectiv fhce раrtе din acelagi act
поrmаtiче (оЬsегча[iе valabili Ei репtru alte cazuri simiIar din proiect),

Se ассерti
Cuvintele ,.din prezentul Regulament" sunt
excluse din proiect.

,1 La pct. 12 sbp. l) nu este сlаrй rеГеriп!а la iпсhеiегеа contractului de
comision сопfоrm prevederilor art,5 alin. (l) lit. i)din Legea пг, l3l/20l5
privind achiziliile рuЫiсе, оr" prevederea dаtё din lege stabile;te exceplii
cind prevederile legii пu se aplici;i апumе, сопtrасtеlоr de achizilii publice
declarate secrete. сопfоrm legisla{iei. daci ехесutаrеа acestora necesiti
mаSuгi Speciale de sigurап{Ё. stabilile de Iegisla!ie. Totodata, пu Se

considerД judicioasё ор{iuпеа сопtrасtirii directe in baza unui сопtгасt de
comision а agentilor есопоmiсi апtегiоr dеsйqurdrii licitatiei publice.
dеоаrесе prezinti risс de coruptibilitate gi favorizare а unui agent econonric
in rароп ctt alli aBcnli econonlici,

Se accepti
Redactia pct, I 2 sbp. l) este revezuta

Аfеrепt рrэчеdеriIоr art, 5 alin, ( l) lit. i) din
Legea пг. lЗl/20l5 privind achiziliile
publice. соmuпiсi сi поrmа. stabileste
exceptii c?nd prevederile legii пu se aplicб 9i
апumе, сопtrасtеIоr de achizilii publice
declarate secrete. сопfоrIп legislatici. daci
executarea асеslоrа necesitй mёsuri speciale
de sigurап{i. stabilite de legisla{ie,

АstГеl Sintagma,,exccularea aL,aýtora
пе(,е,\itd mйýuri speciule de sigurап|d,
slabilile de legi!;lu|ie" рrеsuрuпе саzuri in
саrе чiпzаrеа Ьuпurilоr iпfrасtiопаlе va fi
егесlllаli iп baza contractLtlui de comision_
аsttёl. in practici Ьuпurilе respective sunt
гidiсаtе qi sechestrate in саdrul cauzelor
репаlе de сrimi oгganizati, tгаfiс de
drоguri, trаfiс de fiinte Llmапе. coruplie.

z



sраlаrе de Ьалi. Subiectii de la саrе aceste
ьuпuri sunt ridicate/sechestrate sunt
investiga!i pentru comiterea сгimеlоr grave
qi deosebit de grаче, in а9а fеl. exista riscul
са agentii economici si fie aпenin_tati de
subiectii invesiigatiilor. viala acestora fiind
рusi in реriсоl, de asemenea. in cazul in саrе
va fi cunoscttt ptrblic agenlLlleconomic саrс
comercializeazё bunuri sechestrate, multc
реrsоапе чоr rеfuzа de а Ie рrосurа. in
acelaýi timp. existб riscul са bunuriIe
sechestrate sa fie identificate ýi deteriorate
sau distruse de persoanele de la саrе acestea
au fost ridicate/sechestrate.

Astfel. pct. 12 sbp. l) este completat сu
urmаtоrul text: ,, in cazul irr саге Ьuпuгilс
sunt ridicate 5i sechestгate in cadrul cauzeIor

репаlе grave. deosebit de grаче ;i
exceplional de grave, сопtrасtеlе de
comision чоr fi incheiate сопfоrm
рrечеdеrilоr аrt, 5 alin.(l) lit, i) din Legea
пr. l3 l /20l 5 privind achizitiile publice."

In partea се (iпе de obiectia privind
contractarea directi in baza uпui сопtrасt dc
comision а аgеп!ilоr economici апlеriоr
dеsй;urбrii licitaliei рuЬliсел deoarece
prezinti гisс de coruptibilitate 9i favorizare
а uпui agcnt economic in гароIt cu al{i
agenti economici. mеп(iопДm са exista
rароrtul Сепtrului National Anticorup!ie
саrе рrечеdе lipsa fасtоri|оr de risc.

5 Мепliопim сd iп redactia поui а proieclului de Ноtiгirе pct. 12 а fost
completat cu sbp. 4, in acest sens, mепtiопаm сi fогmulагеа acestui
suЬрuпсt aduce atingere drepturilor pa(iivatamate. Аtепliопбm cd in cazul
чiпzбrii uпчi Ьuп pus sub sесhсstгu la саrс sc Гасе rеfеrirе in ac{iunea civili
а perlii vatamate, Гоrmulirilе "dасd раrtеа vatanrata insisti sart

рагtеа чаtаmаtй va fi iпfогmаtd аsuрrа соsturilоr iпtгеliпеrii
bunului sunt пеfЪпdаtе in conformitate сu principiile Codului de

Se accepti

Ultima frаzа din pct. 12 sbp. 4) ,pссй
рurlеа чdldп ,!lй iп,ýi,\ld asllPrQ гeSliluirii
Ьttпчlчi iп l1alurd, uсеu,\lа esle
рrеiпtdmрiпаlй despre riscurile
rlimiпudrii pre|ttlui ;i ctlslurile de

з



рrосеduгi репаlа, Amintim са partea vatamata аrе dreptul la
reintoarcerea bunului in паturd- iаr actele погmаtiче trеьuiе si оfеr
garan!ii ?п acest sens

iпll,с|iпеrе ule buпt ui" estc Substituita
сu textttl "Re,\liluil,ea Ьuпurilоr esle
с|'сс,tur й pdriyil поrmсlоr Cclclulцi cle
proc,eclurft рс паlii. "

6 La гсdасliа поuа а pct. |4 se va rеliпе сi, expresia .,iп dependcn{i dc"
герrеziпti о саlсhiеге dupi modelul rusesc. al сiгui echiva|ent in limba
rоmапа este,,in funclie de".

Se acceptй

expresia ,,iп dерепdепld de " est.e

substituitё сч cuvintele ,,iп fiпсуiе de'

1 Аmепdаmепtеlе рrорusе la sbp, 4) qi 5) se чог comasa, dеоаrесе vizeazД
соmрlеtаrеа Regulamentului cu doua puncte succesive.

Se accepti

amendamentele ргорusе la sbp.4) qi 5) sunt
comaSate-

8 La sbp. 5). mеп{iопаm са este песеsага геglеmепtаrеа situa!iei cind Ьuпurilе
scchcstratc саrе аu fost sccurizate. dаr пu au fost vindute. trebLrie rеiпtоаrsе
banuitшlui/invinuitului/incrrlpatului in urmа conStatarii nevinovatiei
acestuia. iп acest SenS cine va suроrtа cheltuielile de reinregistrare а
Ьuпurilоr ре пumеlе fostului рrорriеtаr.

Se accepti

sbp,5) pind la ачizаrе. ultеriоr sbp.4) in
rezultatul comasirii аmепdаmепtеlоr. este
completat cu frаzа "CheltuieIile privind
rеiпrеgistrаrеа Ьuпurilоr ре numele fostului
рrорriеtаr чоr fi supoftate din bugetul
Сепtrului Na{iclnal Anticoruplie,"

9 La sbp, 7) аtспliопап] с6, pct. l9 in varianta рrорusi introduce uп dгерt
arbitгar. Asttbl. пu se consider.1 аrgumепtаtа рrорuпеrеа dеsйЕuriгii primei
licitalii in cazul in саrе а fost inscris uп singur participant. оr. aцloritatile
trсЬuiе sб iпtrергiпdd misuri in vederea аtrаgеrii unui пumёr cit mai Inare
de ofertan!i rpi asigurarea сопсurеп!еi loiale. Adi!ional. propozi]'ia Сопi,;iu
esle iп drept sй vijпсld асеslчiа btпulsolicitat la pre\i iпi!ial lrmеаzб аГl
rеtЬгпlr.rlаti. fie se чоr dеtегmiпа саzuгilе in саrе Comisia ча accepta
чiпzаrеа ЬLlпului unicului participant Ia licitatia cu stгigаrе. Totodata, iп
contextul pct, 22 sbp, 5l). din redactia punctului l9 пu este сlаг daci Comisia
va putea гсduсе рrеlul bunului in cazul рагtiсiрйrii unui singur of'ertant saLr

пu.

Se acceptfi

Pct. l9 se ехрuпе in urmdtоаrеа redaclie:

"l9. Licita(ia а doua ctt strigare аrе loc
daci este'inscris cel putin uп participant,
ln cazul inregistririi la а doua Iicita}ie cu
slrigаге а чпчi singur participant,
Conrisia este in drерt sб vindd acestuia
bLrnuI soIicitat Ia рrеlul ini!ial".

l0 La sbp. 8) cuvintele,,se completeazй cu subpunct nou cu urmitоrul
сопliпut" se чоr substitui cu textul ,,se completeazi cu subpunctul 5l) cu
urmаtоrul cuprins".

Se асссрtй

4



La sbp. 8) cuvintele,,se completeaza ctl
Subpunct поtl 0U urmаtоrul continut" Se

sllbstiluie cll lcxllll _.Se солlрlеlсаZа ctl
subpuncttll 5l) cu urmitоrul сuрriпs".

Centrul Nafional
Anticorup(ic

Potrivit scrisorii СепtгLrlui Nalional Anticoгuptie пr. 0612-287З diп
26.05.2020, а 1'ost prezentat Raportul de expertizб апtiсоruр{iе potrivit caruia
рrоiссtul пu contine factori de risc саrе sб gепеrеzе aparilia risсurilоr de
соruрtiе.

Proiectul este supuS expertizei
anticoruplic de citre CentruIui Nalional
Anticorup(ie.

Viсерrim-m inistru,

Ministru al Fiпап(еlоr а* Serghei PUýCUTA/,
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