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H O T Ă R Â R E A nr.1-40/2021 

cu privire la organizarea executării instituționale a Planului de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării 

banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 

  

 

1 aprilie 2021                                                                                    municipiul Chişinău  

 

 

 Examinând Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și 

finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 

acesteia, audiind informația prezentată de către domnul Andrei Roșca, Consiliul Superior 

al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărârea Parlamentului nr.239/2020 au fost aprobate Strategia națională de 

prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 

și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. 

În context, din conținutul acestor documente de politici rezultă că lupta împotriva 

spălării banilor și finanțării terorismului solicită conjugarea tuturor eforturilor la nivel 

național și internațional. Comunitatea internațională, alertată de amploarea și consecințele 

fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, se află permanent în proces 

de perfecționare a cadrului legal, menit să prevină și să combată aceste amenințări. Prin 

urmare, lupta împotriva acestor fenomene este parte integrantă a eforturilor de reducere a 

riscurilor în sectorul financiar. 

Consiliul Superior al Procurorilor reține că modificările efectuate până în prezent 

în legislația națională cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului și schimbările sistemice operate au fost determinate de noile recomandări și 

standarde internaționale în domeniul respectiv, aprobate de către Grupul de Acțiune 

Financiară Internațională (FATF/GAFI) și de Parlamentul European și Consiliul Europei.1 

Implementarea eficientă a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și 

finanțării terorismului atenuează efectele negative ale activității economice criminale și 

promovează integritatea și stabilitatea pieței financiare. 

Scopul Strategiei în speță rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem național 

eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului conform 

standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, diminuarea acestor vicii în 

economia Republicii Moldova. 

Potrivit conținutului Strategiei, în calitate de componente-cheie, sunt prevăzute 4 

obiective generale, reflectate în Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, după 

cum urmează: 

 
1 Raportul celei de-a V-a runde de evaluare privind gradul de implementare a celor 40 de Recomandări FATF/GAFI, aprobat 

la sesiunea plenară MONEYVAL (2019)6, iulie 2019; Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului 

(UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului  și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 
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- reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin 

politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional; 

- împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării 

terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și 

raportarea acestora; 

- identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind 

spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile 

infracționale; 

- identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea 

teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul. 

Subsecvent fiecărui obiectiv general îi sunt stabilite obiective specifice și măsurile 

care trebuie întreprinse ținând cont de situația actuală a sistemului de prevenire și 

combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova. Pentru 

evaluarea eficacității rezultatelor prognozate sunt utilizați indicatori de monitorizare. 

În egală măsură, potrivit prevederilor referitoare la implementarea, monitorizarea 

și evaluarea implementării Strategiei, stabilite în capitolului V din Strategie, Consiliul 

Superior al Procurorilor, în calitate de instituție responsabilă de implementarea unor 

acțiuni, va prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, semestrial, 

până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul 

de realizare a acțiunilor. 

La rândul său, raportul de implementare elaborat de Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor va include obligatoriu sinteza realizării acțiunilor din Plan, 

date privind realizarea totală, parțială și/sau nerealizarea acestora, precum și sinteza 

detaliată privind instituțiile responsabile care au înregistrat restanțe și cele care nu au 

prezentat rapoartele de progres sau au prezentat rapoarte incomplete. 

Pentru fiecare măsură pot fi raportate activitățile specifice realizate sau planificate, 

dar poate fi și furnizată o estimare a eficacității și eficienței acestora. În cazul în care 

activitățile au fost finalizate, iar eficiența s-a constatat a fi scăzută, se vor elabora 

recomandări corespunzătoare pentru activitățile ulterioare, cu includerea acestora în 

propunerile de actualizare a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei. În mod 

similar, în cazul în care sunt identificate alte obiective necesare pentru atingerea 

obiectivelor generale, acestea vor fi propuse pentru a fi incluse în Planul de acțiuni 

actualizat. 

Este important să menționăm că ținând cont de dispozițiile Strategiei referitoare la 

resursele financiare necesare realizării acțiunilor stabilite, Consiliul Superior al 

Procurorilor, urmează să identifice și să planifice, în funcție de necesitate, fondurile 

necesare realizării Planului de acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea 

asistenței oferite de partenerii de dezvoltare. 

Din analiza spectrului de activități incluse în Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului pentru anii 2020-2025, remarcăm că aportul Consiliului Superior al 

Procurorilor este cooptat, în esență, pe dimensiunea formării profesionale a 

colaboratorilor organelor de urmărire penală, procurorilor și judecătorilor, în domeniul 

investigării și judecării cauzelor penale de spălare a banilor și finanțare a terorismului 

(acțiunile 3.2.4, 3.3.4 și 4.1.2). 
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Pe această dimensiune, notăm că potrivit art.70 alin.(1) lit.l) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură, aria de competențe a Consiliului Superior al Procurorilor 

prevede, inclusiv, examinarea și prezentarea opiniei asupra programelor didactice și a 

planurilor de învățământ pentru cursurile de formare inițială și continuă a candidaților la 

funcția de procuror și a procurorilor în funcție din cadrul Institutului Național al Justiției. 

Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că aplicarea cadrului normativ, 

investigarea, urmărirea penală și judecarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a 

terorismului reprezintă domenii sensibile pentru autoritățile naționale, inclusiv pentru 

instituția Procuraturii, în contextul realizării dezideratului general, declarat la nivel 

național, de eradicare a acestor fenomene și asigurare a securității sistemului financiar-

bancar al statului. 

Ținând cont de standardele profesionale și cerințele ce derivă din statutul funcției 

de procuror, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază și susține eforturile tuturor 

autorităților publice și a partenerilor de dezvoltare în prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului, accentuând că formarea profesională adecvată reprezintă 

una dintre garanțiile fundamentale ale independenței procurorilor. 

Prin urmare, Consiliul Superior al Procurorilor, din perspectiva sa de garant al 

independenței și imparțialității procurorilor, va continua supravegherea acestei 

dimensiuni valoroase referitoare la formarea profesioniștilor din domeniul dreptului, 

inclusiv și din perspectiva promovată prin Strategia națională de prevenire și combatere a 

spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025. 

Astfel, în contextul organizării executării instituționale a Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului pentru anii 2020-2025, Consiliului Superior al Procurorilor consideră 

justificată includerea măsurilor, privind instruirea colaboratorilor organelor de urmărire 

penală, procurorilor și judecătorilor, în domeniul investigării și judecării cauzelor penale 

de spălare a banilor și finanțare a terorismului în proiectul Planului de dezvoltare 

strategică a Consiliului Superior al Procurorilor. 

Totodată, în cadrul ședinței, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, Consiliul 

Superior al Procurorilor, în rezultatul discuțiilor și analizei profesionale, a decis 

încredințarea domnului Andrei Roșca, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, a 

sarcinii de monitorizare a raportării, semestriale, a executării instituționale a Planului de 

acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării 

banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025. 

În aceeași ordine de idei, pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru 

examinare, demersul directorului Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor, 

Vasile Șarco, prin care se solicită informații, potrivit competențelor instituționale, despre 

progresele în realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de 

prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025.  

Ținând cont de necesitatea realizării acțiunilor specificate în Planul de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și 

finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 

nr.239/2020, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.77 Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor -  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A include în proiectul Planului de dezvoltare strategică a Consiliului Superior al 

Procurorilor măsurile corespunzătoare din Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 

pentru anii 2020-2025, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.239/2020.  

2. A dispune domnului Andrei Roșca, membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, monitorizarea raportării semestriale a executării instituționale a Planului de 

acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării 

banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr.239/2020. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent 

4.  Victor CÎLCIC semnat 

5.  Adrian BORDIANU semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU semnat 

10.  Ion GUCEAC absent 

11.  Dumitru PULBERE semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                                Angela MOTUZOC 


