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• Frauda bancară prin care din țară s-a furat 1 miliard de dolari a declanșat criza 
economică și a afectat grav imaginea și credibilitatea Republicii Moldova.

• În ciuda presiunilor din partea publicului și a comunității internaționale, 
autoritățile moldovene nu au reușit să obțină rezultate substanțiale în ancheta 
presupuselor infracțiuni financiare, recuperarea bunurilor furate și pedepsirea 
celor responsabili.

• Retragerea asistenței financiare de către FMI, Banca Mondială și UE ca răspuns 
la frauda bancară nu a produs nicio modificare semnificativă a modului în care 
au răspuns autoritățile moldovenești.

• Implementarea mai multor regimuri internaționale de sancțiuni a fost susținută 
pentru a ajuta Rep. Moldova în lupta sa împotriva cleptocrației. Aceasta a 
inclus campaniile organizate de societatea civilă pentru introducerea Legii 
Magnitsky în Rep. Moldova și impunerea de sancțiuni în stil Magnitsky împotriva 
cleptocraților moldoveni de către UE și SUA. Până în prezent, însă, puțin ce a 
fost adoptat.
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În ultimii ani, Moldova a cunoscut corupție 
masivă la cele mai înalte niveluri de 
guvernare. Actele de corupție au fost de 
facto facilitate de statul moldovenesc 
prin intermediul unora dintre instituțiile 
sale, distrugând credibilitatea fragilă a țării 
în fața partenerilor săi internaționali și ai 
propriilor cetățeni.1 Odată aclamată ca un 
succes al Parteneriatului estic, deținând 
„cea mai mare notă pentru o democrație 
profundă și durabilă”,2 Moldova a devenit un 
stat capturat și o amenințare regională de 
securitate pentru UE.3 

Deși corupția a fost și este răspândită în 
Moldova, două cazuri ieșite din comun 
au șocat publicul moldovenesc și au 
afectat grav imaginea și credibilitatea 
țării: “Spălătoria rusească” și furtul bancar 
de 1 miliard de dolari. În comparație cu 
aceste două cazuri, alte acte de corupție 
par pur și simplu banale. Marea corupție a 
îndreptat țara spre cleptocrație și departe 
de reforme și dezvoltare democratică. În 
doar câțiva ani, țara a înregistrat un derapaj 
dramatic în standardele democratice, 
libertatea de exprimare, libertatea mass-
media, libertatea de întrunire și în special, 
protestele pașnice. Moldova este văzută 
acum ca o sursă de corupție, criminalitate 
organizată și spălare de bani, ceea ce cu 
greu vine ca o surpriză într-o situație în care 
autoritățile moldovenești au adoptat o lege 
care a dezincriminat mai multe infracțiuni 
economice.4 
  
SPĂLĂTORIA RUSEASCĂ
Moldova a fost o piesă centrală în 
“Spălătoria rusească” - o operațiune masivă 
de spălare a banilor în jurisdicțiile UE între 
2010 și 2014, originar concepută în Rusia. 

Judecătorii moldoveni au legitimat peste 
noapte datoriile false ale companiilor 
rusești în favoarea companiilor fictive 
înregistrate în UE - cetățenii moldoveni 
acționând ca mandatari (uneori fără a 
bănui acest lucru). Implicarea cetățenilor 
moldoveni a permis procesarea „datoriilor” 
de către sistemul judiciar moldovenesc. 
Se crede că suma totală a operațiunii de 
spălare a banilor depășește 80 miliarde de 
dolari. 22 de miliarde de dolari au trecut 
doar prin schema moldovenească. 16 
judecători moldoveni au fost implicați în 
Spălătorie și, în timp ce toți au fost reținuți 
pentru 30 de zile în 2016, ulterior au fost 
eliberați. De atunci incoace majoritatea 
judecătorilor au demisionat sau au fost 
suspendați, doi judecători au murit, unul a 
fugit din țară, dar niciunul dintre judecători 
nu a fost condamnat.5 În octombrie 2020, 
toți judecătorii implicați au fost eliberați 
de urmărirea penală, iar unii dintre ei au 
solicitat Consiliului Suprem al Magistraturii 
imediata repunere în funcție.6 Mai mult, 
până acum nu a fost condamnat penal 
niciun funcționar public sau funcționar de 
rang înalt care a avut responsabilitatea de 
a acționa pentru a preveni spălarea banilor. 
Moldindconbank, o bancă comercială 
considerată a fi centrul întregii operațiuni 
din Rep.Moldova, suspectată de spălarea 
a 21 miliarde de dolari prin Rep. Moldova 
și înregistrarea veniturilor din această 
activitate, a continuat să activeze fără 
impedimente. Autoritățile nu au încercat 
să recupereze activele de origine ilicită de 
la Moldindconbank. În comparație, Danske 
Bank a cooperat cu organele de anchetă 
și a renunțat la profiturile înregistrate din 
“spălătorie” în Estonia.7 În Moldova, la 
un deceniu de la începerea operațiunii, 
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ancheta penală bate pasul pe loc.

FURTUL BANCAR DE UN MILIARD DE 
DOLARI
În 2014, aproximativ un miliard de dolari, 
a dispărut peste noapte de la trei bănci 
moldovenești care au acționat în mod 
concertat (Unibank, Banca Socială și Banca 
de Economii), toate deținute de Ilan Șor fie 
direct, fie prin persoane interpuse.8 Banca 
Națională a Moldovei (BNM) a acționat rapid 
pentru salvarea celor trei bănci, alocând 
bani din rezervele naționale în valută. La 
acea vreme, rezervele valutare ale BNM 
reprezentau în jur de 2,8 miliarde dolari. 
O treime din rezervele valutare ale Băncii 
Naționale au fost împrumutate Ministerului 
Finanțelor, care a folosit fondurile pentru a 
acoperi gaura din sistemul bancar. În ciuda 
eforturilor de salvare, băncile oricum au dat 
faliment. Doi ani mai târziu, fără consultări 
mai ample, s-a aprobat legislația conform 
căreia recuperarea banilor urmează a fi pusă 
pe umerii contribuabililor pentru următorii 25 
de ani.9  

Principala critică față de această decizie 
a fost lipsa unei anchete credibile, lipsa 
recuperării activelor și faptul că nimeni nu a 
fost pedepsit pentru infracțiune. Publicarea 
raportului Kroll-210 de către o companie 
independentă de audit a dezvăluit că 
politicienii aflați la putere în momentul 
furtului și partenerii lor de afaceri ar trebui 
să fie și principalii beneficiari suspectați ai 
acestei infracțiuni, și anume Vlad Plahotniuc, 
Vlad Filat și Ilan Șor.11 Un raport al comisiei 
parlamentare efectuat în 2019 a condus la 
concluzii similare și a subliniat subminarea 
investigațiilor efectuate de Procuratura 
Generală în perioada 2015-2019.12 

14% din PIB au fost furate peste noapte și 
imensitatea infracțiunii a zguduit populația. 
Pentru comparație, furtul ar fi echivalent cu 
587 de miliarde de dolari care ar dispărea 
peste noapte de la câteva bănci germane, 
Banca Centrală a Germaniei urmând să 

le salveze cu banii contribuabililor, fără 
vreun control public. Șase ani mai târziu, 
această crimă rămâne nepedepsită. Deși 
au fost înaintate unele învinuiri, nimeni nu 
a fost condamnat. Procesul de judecată 
al deputatului fugar Ilan Șor a fost amânat 
în mod continuu, în timp ce câțiva dintre 
presupușii săi complici și membri ai 
Parlamentului moldovenesc au fost scoși 
de sub urmărire penală de către Procurorul 
General al Republicii Moldova la 2 octombrie 
2020.13 

În anii după furt, Rep. Moldova a coborît cu 
38 de locuri în Indexul Libertății Presei - de 
la poziția 55 în 2013 la poziția 91 în 2020.14 
În Indicele de percepție a corupției al 
Transparency International, Rep. Moldova 
a coborît de la locul 102 în 2014 la 120 în 
2019.15 Moldova a scăzut, de asemenea, 
în mod constant în Indicele Democrației 
al Unității de Informații Economiste, 
schimbându-și clasificarea din „democrație 
defectuoasă” într-un „regim hibrid”, un 
regim non-democratic, pentru prima dată 
în 2017, la trei ani de la frauda bancară.16 De 
asemenea, Republica Moldova prezintă un 
risc considerabil de spălare a banilor, fiind 
clasată pe locul 71/140 în indicele AML al 
Institutului Basel de Guvernare din 2020, 
cu un scor de 5,4 din 10.17 Acestea sunt 
doar câteva clasamente internaționale care 
descriu o tendință generală de înrăutățire a 
standardelor democratice din țară, fapt ce 
nu a putut trece neobservat de comunitatea 
internațională, cu îngrijorări exprimate în mai 
multe rânduri.18 

Efectele pe termen scurt și mediu ale 
crizei provocate de furtul bancar de un 
miliard de dolari au fost drastice: inflația 
de două cifre, cursul național de schimb 
al valutei naționale căzînd cu 30% față de 
dolarul american, prețurile la electricitate 
crescând brusc cu aproximativ 30%, prețurile 
la gazele naturale cu 15%. În câteva luni, 
aceste creșteri s-au prelins în creșterea 
prețurilor la produsele de consum.19 Peste 

2

CIFAR.EU 
info@cifar.eu



PB

noapte, din cauza unui singur act de mare 
corupție, populația a pierdut aproximativ 
o treime din veniturile lor în termeni 
reali. Au izbucnit proteste masive, criza 
economică era în derulare, iar partenerii Rep. 
Moldova (FMI, UE, Banca Mondială) s-au 
îndepărtat.20  Din cauza blocării reformelor, 
a lipsei de progrese în anchetă și înrăutățirii 
standardelor democratice care au culminat 
cu anularea alegerilor locale prin ordin 
judecătoresc, finanțarea UE a fost înghețată 
în mod repetat: în 2015,21 201722 și 2018.23 

Ca urmare a furtului, țara se scufunda într-o 
criză și izolare economică provocată de 
corupție, iar tulburările sociale au crescut, 
sute de mii de oameni ieșind în stradă.24  
Clasa politică s-a confruntat cu o presiune 
internă și externă extraordinară pentru a 
efectua o investigație a furturilor, a recupera 
bunurile și a pedepsi pe cei responsabili. Cu 
toate acestea, după cum s-a dezvăluit cinci 
ani mai târziu, într-un audit independent de 
investigație, cei vinovați erau anume acei 
aflați la putere.25 

Pentru a opri valurile de protest, s-a recurs la 
înăbușire treptată a libertăților democratice. 
Propaganda pentru a reduce la tăcere 
opiniile incomode, defăimarea, atacurile 
asupra societății civile, intimidarea ONG-
urilor și a mijloacelor de informare în masă 
libere și introducerea unei legislații care 
limita transparența și libertățile democratice, 
toate acestea au avut loc.26 Libertatea 
presei, libertatea de exprimare și de întrunire 
pașnică, pluralismul politic, și acestea 
au avut de suferit. Regresul democratic, 
personificat în decizia instanței din 2018 de 
anulare a rezultatelor alegerilor locale, a 
aruncat Moldova într-o nouă izolare, cu noi 
cereri de sancțiuni economice asupra țării.27 

În timp ce democrația retrograda, corupția 
avansa.28 Infracțiunile financiare au aruncat 
Rep. Moldova în captivitatea oligarhului 
Vladimir Plahotniuc și a cercului său 
interior, cu persoane cheie plasate în funcții 
decidente în Guvern, Parlament, instituții de 

supraveghere, forțele de ordine și justiție.29 
S-a aprobat programul de cetățenie 
pentru investiții, în ciuda criticilor dure 
ale societății civile moldovenești și ale 
partenerilor internaționali care se temeau 
că va facilita spălarea banilor. Așa a fost și 
în cazul amnistiei fiscale care a permis în 
mod efectiv grațierea unor cazuri anterioare 
de infracțiuni economice și legalizarea 
veniturilor corupției din trecut.30 Banii publici 
au fost folosiți fără nici o răspundere pentru 
a facilita atît parteneriatele publice private 
(PPP) cît și licitațiile publice.31 Cazurile de 
corupție care indică lipsa supravegherii32  
și chiar complicitatea statului (la fel ca în 
cazul contrabandei cu tutun33) au generat 
cantități substanțiale de fluxuri financiare 
ilicite. Corupția a devenit parte a statului 
și de multe ori s-au luat decizii pentru a 
facilita interesele corupte, în loc să se lupte 
împotriva lor.

Sub presiunea publicului și a comunității 
internaționale, autoritățile moldovenești 
s-au angajat să investigheze infracțiunile 
financiare, să recupereze bunurile furate și 
să-i pedepsească pe cei responsabili pentru 
miliardul furat. Cu toate acestea, chiar 
dacă acțiunile care au urmat sugerează 
careva pași în direcția corectă, nu au reușit 
să aducă rezultate substanțiale. Câteva 
exemple ale măsurilor luate de autoritățile 
moldovenești în urma scandalului furtului 
miliardului sunt enumerate mai jos.

ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI DE RECUPERARE A 
BUNURILOR INFRACȚIONALE
Guvernul s-a angajat oficial să recupereze 
activele furate și a continuat cu cadrul 
instituțional, inclusiv înființarea unei instituții 
dedicate acestei sarcini. A fost necesar să 
treacă trei ani după furtul miliardului până 
la înființarea Agenției de Recuperare a 
Bunurilor infracționale (ARBI) - o autoritate 
specială dedicată investigării, urmăririi 
și recuperării bunurilor furate din orice 
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practică coruptă.34 Înainte de înființarea ARBI 
în 2017, nicio instituție nu avea autoritatea 
sau mandatul unic de recuperare a 
bunurilor de origine infracțională. Această 
problemă a devenit acută după furt, când 
guvernul s-a confruntat cu presiuni privind 
recuperarea miliardului furat. Agenția de 
Recuperare a Bunurilor Infracționale a 
fost înființată ca o subdiviziune a Centrului 
Național Anticorupție (CNA), subordonată 
Parlamentului, iar personalul său fiind 
specializat doar în recuperarea bunurilor 
furate. Cu toate acestea, ritmul ajustării 
instituționale s-a dovedit a fi unul foarte 
lent. Doar finalizarea înființării instituționale 
a ARBI a durat trei ani și, după înființarea sa, 
instituția a rămas nefuncțională - într-un vid 
legislativ și fără finanțare - timp de încă doi 
ani.

PUȚINE ACTIVE AU FOST RECUPERATE 
ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ AR FI FOST 
ÎNGHEȚATE MILIARDE  
După soluționarea problemelor 
administrative inițiale, Agenția de 
Recuperare a Bunurilor Infracționale 
a început sechestrarea activelor din 
activitatea infracțională coruptă, rezultatele 
fiind publicate pe pagina CNA.35 Cu toate 
acestea, ARBI nu a reușit să arate rezultate 
concrete cu privire la confiscarea și 
recuperarea miliardului furat, indicînd lipsa 
voinței politice de a progresa în acest sens. 
Potrivit informațiilor furnizate de Agenția de 
Recuperare a Bunurilor Infracționale, Agenția 
a înghețat în jur de 4 miliarde lei (aproximativ 
200 milioane euro) în legătură cu furtul 
miliardului.36 De la înființarea Agenției în 2017, 
între 2-4 miliarde lei erau înghețate pe lună. 
Cu toate acestea, niciunul dintre activele din 
miliardul furat nu a ajuns să fie în cele din 
urmă recuperat, adică confiscat și transferat 
la bugetul de stat.37 În schimb, după ceva 
timp, sechestrele aplicate pur și simplu erau 
ridicate. Agenția a publicat informații despre 
anumite confiscări, dar nu a produs careva 
rapoarte agregate și nici informații despre 
activele recuperate. Procesul de confiscare 
în sine este gestionat și de Procuratura 

Anticorupție, ceea ce face procesul mai 
complex, întrucât niciuna din entități nu are 
mandat deplin în acest sens

LIPSA TRANSPARENȚEI ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE INVESTIGAȚIILE DE CORUPȚIE
Ca parte a efortului de recuperare a 
activelor, două rapoarte criminalistice au 
fost comandate de Banca Națională a 
Moldovei de la compania Kroll (denumite în 
mod convențional Kroll-1 în 2015 și Kroll-2 
în 2017). Autoritățile au încercat să păstreze 
rapoartele ascunse și nu există nicio 
indicație a faptului că constatările au fost 
utilizate în mod eficient pentru recuperarea 
activelor. Primul raport Kroll a fost publicat 
în urma presiunii mișcării de protest din 
2015 de către dl Andrian Candu, pe atunci 
președinte al Parlamentului, pe blogul său.38   
Al doilea raport Kroll a fost publicat după 
schimbarea guvernului, în vara anului 2019, 
de către noul Parlament.39 

VENITURI DIN LICHIDĂRI BANCARE 
PREZENTATE DREPT RECUPERAREA 
ACTIVELOR
În fața presiunilor din partea comunității 
internaționale și a populației, Pavel Filip, noul 
prim-ministru în 2016, și-a luat angajamentul 
de a instala un panou electronic în aer liber 
pentru a arăta progresul recuperării activelor 
în timp real. După nerealizarea inițială a 
promisiunii, prim-ministrului i s-a amintit 
de promisiunea făcută față de societatea 
civilă. În loc de panoul electronic în timp 
real, guvernul a publicat un tabel cu foi de 
calcul pe pagina Ministerului Finanțelor.40  Au 
fost exprimate îngrijorări de mai multe ori cu 
privire la calitatea informațiilor prezentate.41 
Tabelul a reprezentat în mod fals veniturile 
din lichidarea a trei bănci drept „recuperarea 
activelor furate”. Vânzarea de clădiri, 
autoturisme și altor active deținute de cele 
trei bănci aflate în lichidare a fost prezentată 
de Ministerul Finanțelor drept recuperarea 
miliardului furat. Autoritățile au refuzat să 
își ajusteze calculele și au păstrat până 
acum această narațiune inexactă. În timp ce 
Ministerul comunică că activele din miliardul 
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furat sunt recuperate, în realitate băncile 
sunt doar lichidate.  

ELABORAREA DOCUMENTELOR 
STRATEGICE DE POLITICI
În loc să acționeze pentru investigarea și 
recuperarea bunurilor furate, autoritățile 
au dezinformat uneori publicul cu 
privire la acest subiect. Un exemplu de 
astfel de comportament este „Strategia 
de recuperare a bunurilor furate”, un 
document elaborat de trei instituții care 
sunt actori centrali în efortul de recuperare 
a activelor: Procuratura Generală, 
Procuratura Anticorupție și Centrul 
Național Anticorupție. În timp ce publicarea 
documentului în 2018, alături de anunțul că 
nu au fost încă recuperate active legate de 
furt, a fost salutată de societatea civilă, au 
fost evocate și întrebări serioase cu privire 
la obiectivul real al acestui document. 
Documentul a prezentat o suprapunere 
a recuperării miliardului cu recuperarea 
altor active deturnate în perioada 2007-
2014, creând confuzie și spațiu pentru 
speculații. Societatea civilă a criticat în 
continuare documentul pentru că distrage 
opinia publică de la beneficiarii reali, 
într-o narațiune falsă despre progresul în 
recuperarea activelor și anchetă.42 Între 
timp, documentul a dispărut de pe paginile 
web ale Guvernului.
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EXPERIENȚA MOLDOVEI CU 
SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE 

SPECIFICE
După ce înghețarea sprijinului financiar 
de către FMI, Banca Mondială și UE nu a 
reușit să aibă impact asupra situației din 
Moldova, impunerea sancțiunilor specifice 
asupra anumitor oficiali moldoveni a devenit 
un subiect de dezbatere în societatea 
moldovenească. Reprezentanții societății 
civile au pledat în privința sancțiunilor, 
cerând comunității internaționale să 
contribuie la stoparea deteriorării 
standardelor democratice din Moldova.

Având originea în Statele Unite și purtând 
numele avocatului Serghei Magnitsky, care 
a fost arestat și ucis în 2009 de autoritățile 
rusești după ce a expus un sistem de 
deturnare de fonduri, Legea Magnitsky își 
propune să vizeze persoanele acuzate de 
încălcări majore ale drepturilor omului și 
corupție în toată lumea. După adoptarea 
sa în SUA, alte câteva țări, inclusiv statele 
baltice, Canada și Marea Britanie și-au 
adoptat propriile versiuni ale legii.43 

Reprezentanții societății civile moldovenești 
au susținut, de asemenea, includerea Legii 
Magnitsky în legislația moldovenească - un 
proiect de lege a fost propus Parlamentului 
în 2018, dar a fost ignorat de Partidul 
Democrat aflat la guvernare.44 La alegerile 
parlamentare din 2019, partidele pro-
europene au aprobat legea Magnitsky ca 
una dintre angajamentele lor în alegeri, 
iar după alegeri aceasta a făcut parte din 
așa-numitul „pachet de legi anti-oligarhice”. 
La acțiune s-a renunțat în timpul discuțiilor 
de coaliție, după ce socialiștii proruși și 
președintele prorus Dodon au insistat 
împotriva ei.45 

Așa cum se arată în mod clar în Spălătoria 
rusească și în alte cazuri, diferite grupuri 
criminale regionale au folosit în mod abuziv 
băncile moldovenești în scopul spălării 
banilor și transferului a zeci de miliarde de 
dolari din Federația Rusă către jurisdicțiile 
offshore. Mai mult, una dintre băncile 
implicate în frauda de 1 miliard de dolari, 
Banca de Economii, este cunoscută și 
pentru implicarea sa în transferul de fonduri 
din schema foarte ilegală de rambursare 
a impozitelor, descoperită de Serghei 
Magnitsky.46 O lege Magnitsky în Moldova ar 
putea ajuta astfel la pedepsirea persoanelor 
și entităților implicate în aceste scandaluri 
majore de corupție.

În urma furtului miliardului, printre 
principalele recomandări din partea 
societății civile către instituțiile UE a fost 
instituirea unui mecanism internațional 
de investigare și recuperare a activelor 
din furtul bancar și instituirea de sancțiuni 
în stil Magnitsky împotriva cleptocraților 
moldoveni, odată cu impunerea unor 
condiții mai dure pentru finanțare în 
schimbul reformelor democratice, dacă țara 
dorește să beneficieze de asistența UE.47 

Acordul de Asociere semnat între 
Rep. Moldova și Uniunea Europeană, 
și anume articolul 18 din document, 
conferă UE legitimitatea să acționeze 
asupra infracțiunilor transfrontaliere care 
afectează atât UE, cât și Rep. Moldova, 
cum ar fi spălarea banilor și marea corupție. 
Societatea civilă a folosit acest articol 
(absent în alte Acorduri de Asociere, cum ar 
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fi cazul Ucrainei, de exemplu) ca argument 
în favoarea sancțiunilor, recuperării activelor 
și investigațiilor internaționale.48 

Alt act legislativ UE care a fost folosit ca 
argument în favoarea sancțiunilor individuale 
împotriva oficialilor corupți din Moldova, 
a fost Rezoluția Parlamentului European 
privind corupția și drepturile omului în țările 
terțe, din 13 septembrie 2017.49 În rezoluție, 
PE solicită UE:

„să includă o clauză anticorupție alături 
de clauze privind drepturile omului în 
acordurile cu țări terțe care ar trebui să 
oblige monitorizarea și consultări și, în 
ultimă instanță, impunerea de sancțiuni 
sau suspendarea unor astfel de acorduri 
în caz de corupție gravă și/sau sistemică 
care duce la încălcări grave ale drepturilor 
omului”

și 

„încurajează statele membre UE să ia 
în considerare adoptarea legislației în 
vederea stabilirii unor criterii clare care 
să permită includerea pe lista neagră 
și impunerea unor sancțiuni similare 
împotriva persoanelor din țări terțe și 
a membrilor familiilor acestora care au 
comis încălcări grave ale drepturilor 
omului sau au fost responsabili pentru, 
sau complici la, ordonarea, controlul 
sau dirijarea în alt mod a unor acte 
semnificative de corupție, inclusiv la 
exproprierea de bunuri private sau publice 
în scop personal.”

După eforturi extinse de advocacy ale 
societății civile moldovenești, Rezoluția 
Parlamentului European din 14 noiembrie 
2018 a condamnat lipsa de progrese 
în lupta împotriva corupției, și anume 
investigarea dosarului fraudei bancare, a 
avertizat împotriva declinului standardelor 
democratice din țară și, pentru prima dată, 
l-a condamnat public pe oligarhul și pe 

atunci președintele Partidului Democrat din 
Moldova, Vladimir Plahotniuc, în legătură cu 
justiția selectivă bazată pe acuzații fabricate, 
spațiul micșorat pentru societatea civilă și 
libertatea limitată de întrunire și exprimare 
pașnică. Documentul a solicitat, de 
asemenea, investigarea promptă a acțiunilor 
lui Ilan Șor, un politician și un presupus 
frontman în dosarul furtului miliardului, a 
condamnat lipsa de rezultate în recuperarea 
oricăror active și a solicitat Consiliului să ia în 
considerare sancțiunile personale iar statele 
membre relevante ale UE să ofere sprijin 
anchetei în acest sens”.

Reprezentanții guvernului au încercat 
să facă lobby pentru o formulare mai 
blândă a rezoluției prin intermediul 
unora dintre deputații europeni apropiați 
Partidului Democrat, majoritatea dintre 
ei din Partidul Social Democrat Român și 
proiectul inițial al rezoluției nu i-a numit 
în mod explicit pe Vladimir Plahotniuc 
și Ilan Șor pentru legătura lor cu furtul 
miliardului. Condamnarea acțiunilor lui 
Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor a venit prin 
procesele de amendamente și a fost 
rezultatul unui efort de lobby de succes din 
partea societății civile și a susținerii pentru 
activitatea ulterioară a acestei.50 Cu toate 
acestea, până în prezent, UE nu a impus 
sancțiuni nici față de Plahotniuc, nici față de 
Șor.

După un rezultat nefavorabil la alegerile 
din 2019, Vladimir Plahotniuc și-a dat 
demisia din funcția sa în Parlament și 
ar fi fugit în Statele Unite.51 În ianuarie 
2020, Departamentul de Stat al SUA l-a 
condamnat public pe Vladimir Plahotniuc 
și pe membrii săi apropiați ai familiei pentru 
implicarea lui Plahotniuc în „acte corupte 
care au subminat statul de drept și au 
compromis grav independența instituțiilor 
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democratice din Moldova.”52 Plahotniuc 
și membrii familiei sale au devenit astfel 
neeligibili pentru vize americane, însă el 
locuia deja pe teritoriul SUA și a atacat 
decizia în instanțele americane. În același 
timp, Procurorul General al Republicii 
Moldova a solicitat extrădarea lui Plahotniuc, 
în iunie 2020, după inițierea anchetelor 
privind spălarea de bani în Moldova.53 Nicio 
altă sancțiune internațională împotriva lui 
Plahotniuc, cum ar fi înghețarea activelor, nu 
a fost anunțată până acum. Deocamdată, 
aceasta este singura sancțiune împotriva 
oligarhului care a controlat anterior 
întreaga țară și care ar fi beneficiat din furtul 
miliardului. Datele publice ale agențiilor de 
securitate americane arată că Plahotniuc 
a părăsit SUA la sfârșitul lunii august și 
se crede că de atunci se află pe teritoriul 
Turciei.54 

Impactul interdicției de intrare impuse 
lui Vladimir Plahotniuc de către SUA, 
până acum singurul oficial sancționat 
din Republica Moldova acuzat de marea 
corupție, este probabil mic din două motive 
principale. În primul rând, întârzierea 
aplicării efective a sancțiunilor a minimizat 
eficacitatea acestora. Sancțiunile împotriva 
lui Plahotniuc și-au pierdut scopul de a 
descuraja deteriorarea situației în țară. 
Plahotniuc a fost sancționat numai după ce 
a pierdut puterea, adică posibilitatea de a 
reveni la un tip de guvernare transparentă, 
democratică, incluzivă. În al doilea rând, 
forma aleasă de sancțiuni are o forță punitivă 
minimă. În timp ce interdicția de acordare a 
vizelor poate complica viața lui Plahotniuc și 
a familiei sale în Statele Unite, fără aplicarea 
măsurilor de înghețare a activelor ca parte 
a sancțiunilor, bogăția presupus dobândită 
ilicit a familiei și nivelul ridicat de viață în 
rezultat vor rămâne neafectate.
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EVALUAREA EFICACITĂȚII 
SANCȚIUNILOR INTERNAȚIONALE CA 
INSTRUMENT ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

Spre deosebire de alte țări, de exemplu 
Ucraina vecină,55 un singur cetățean 
moldovean, Vladimir Plahotniuc, a fost 
vreodată sub sancțiuni internaționale din 
cauza acuzațiilor de corupție. Moldova are 
o experiență limitată în ceea ce privește 
sancțiunile în stil Magnitsky împotriva 
persoanelor corupte sancționate de guverne 
străine pentru acte de corupție și, prin 
urmare, este dificil să se tragă concluzii cu 
privire la eficacitatea acestor sancțiuni. Cu 
toate acestea, reținem cîteva concluzii:

SANCȚIUNILE POT UNI ACTORII 
ANTICORUPȚIE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
CAPTURĂRII STATULUI
Condamnarea și rușinarea publică a 
câtorva persoane implicate în corupția din 
Moldova, cum ar fi Plathotniuc și Șor de 
către Parlamentul European, împreună cu 
un apel către Consiliu să ia în considerare 
sancțiuni personale împotriva lui Șor, a fost o 
încurajare pentru grupurile care au continuat 
să pledeze pentru justiție și luptă împotriva 
capturării cleptocratice a statului. Experiența 
Moldovei sugerează că un mecanism de 
sancțiuni în stil Magnitsky legate de corupție 
poate, prin urmare, să ofere societății civile 
și opoziției politice o idee în jurul căreia 
să se unească și, prin urmare, să creeze 
o presiune concentrată pentru a avansa 
investigațiile de corupție.

SANCȚIUNILE SPECIFICE POT SERVI DREPT 
FACTOR DE DESCURAJARE PENTRU A 
PREVENI AGRAVAREA SITUAȚIEI NUMAI 
DACĂ AMENINȚAREA PRODUCERII LOR 
ESTE REALĂ
Întrucât condamnarea acțiunilor și rușinarea  
publică de către Parlamentul European au 
dus la îngrijorarea și mobilizarea în rîndurile 

deputaților potențial vizați din Republica 
Moldova, posibilitatea sancțiunilor, cu 
condiția să fie o posibilitate reală, credibilă, 
poate servi drept factor de descurajare 
împotriva înrăutățirii situației. Cu toate 
acestea, din moment ce probabilitatea 
materializării sancțiunilor specifice asupra 
cleptocraților moldoveni a fost mică până 
acum, este puțin probabil ca declarațiile să 
fi avut vreun impact real. Pe măsură ce țara 
aluneca mai mult în izolare, iar partenerii săi 
internaționali distanțându-se de sprijinirea 
guvernului moldovean, cei implicați în 
capturarea statului au recurs la abuzuri, iar 
corupția a accelerat. S-au văzut mai multe 
încercări de a reduce la tăcere opiniile 
incomode, mai multă intimidare și justiție 
arbitrară.
  
SANCȚIUNILE FINANCIARE LA NIVEL 
NAȚIONAL NU AU AVUT IMPACT ÎN 
MOLDOVA 
Când guvernul se afla sub presiune 
internă și internațională pentru a acționa 
împotriva corupției, nu a investigat și 
nici nu i-a pedepsit pe cei responsabili, 
în timp ce standardele democratice din 
țară au continuat să scadă. Sancțiunile 
financiare repetate și înghețarea sau 
reducerea asistenței financiare acordate 
țării nu au produs o schimbare de atitudine. 
Dimpotrivă, ajutorul UE pentru înghețare 
a fost deseori exploatat de politicieni 
guvernanți, alimentând astfel un sentiment 
anti-UE în cadrul societății.56     

SANCȚIUNILE TREBUIE CONECTATE LA 
PROCESUL DE RECUPERARE A BUNURILOR  
În timp ce lipsa rezultatelor în recuperarea 
activelor din partea autorităților 
moldovenești poate avea motive diferite 
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(de la lipsa capacității până la nedorință), 
înghețarea imediată a activelor impuse 
la nivel internațional ar putea ajuta la 
investigația și recuperarea activelor, în 
ciuda instituțiilor interne slabe. Mai mult, 
înghețarea activelor ar putea trimite un 
semnal mai puternic pentru alți potențiali 
cleptocrați că corupția are consecințe și ar 
putea descuraja să urmeze exemplul lor. 
Sancțiunile SUA asupra lui Plahotniuc sunt 
o oportunitate ratată în acest sens, iar SUA 
sau alte țări care intenționează să impună 
sancțiuni cleptocraților ar trebui să includă 
și dispoziții privind înghețarea și recuperarea 
activelor.
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CONCLUZII
Moldova (cu o singură excepție) nu are 
prea multă experiență cu actualii sau foști 
oficiali și/sau politicieni supuși sancțiunilor 
internaționale. Deși guvernul se afla sub 
presiune internă și internațională pentru a 
acționa împotriva corupției, nu a investigat 
sau a pedepsit pe cei responsabili, în timp 
ce standardele democratice din țară au 
continuat să se deterioreze. Sancțiunile 
financiare repetate și înghețarea sau 
reducerea asistenței financiare acordate 
țării nu au produs o schimbare de atitudine. 
În timp ce FMI, Banca Mondială, UE și alții 
și-au retras sprijinul financiar pentru Rep. 
Moldova, a fost examinată implementarea 
mai multor regimuri internaționale de 
sancțiuni pentru a ajuta Rep. Moldova să 
lupte împotriva cleptocraților săi.

După ce încercările publicului și ale 
societății civile din Moldova de a aduce 
schimbări în țară prin proteste și advocacy 
la nivel de țară, nu au avut succes, pledarea 
pentru sancțiuni internaționale asupra 
cleptocraților moldoveni a fost una dintre 
singurele strategii rămase pentru mișcarea 
pro-democrație din Moldova. Sancțiunile 
individuale, sau chiar pledoariile care solicită 
sancțiuni individuale pentru acei care au 
capturat statul pot fi un instrument util 
pentru apărarea democrației într-o țară care 
și-a văzut declinul.

După schimbarea regimului din Moldova, 
se pune accentul în prezent pe pedepsirea 
celor care au instrumentat schemele de 
spălare a banilor și nu pe comunicarea 
privind urmărirea, confiscarea, sechestrarea 
și repatrierea bunurilor furate. Cu toate 
acestea, sancțiunile trebuie privite ca o 
piatră de temelie pentru a readuce bunurile 
furate și a le restitui oamenilor. Un caz de 
corupție nu poate fi încheiat numai cu actul 
de a impune sancțiuni specifice persoanelor 
și entităților vizate. Sancțiunile trebuie să 

fie conectate la un mecanism eficient de 
recuperare a activelor.

Pe baza experienței moldovenești, 
sancțiunile în stil Magnitsky împotriva 
indivizilor corupți vor funcționa numai dacă 
posibilitatea de impunere a sancțiunilor 
este reală și credibilă pentru societate și 
în special pentru cleptocrații în funcție. 
Posibilitatea impunerii sancțiunilor nu a 
fost niciodată luată cu adevărat în serios 
de politicienii locali și, deși UE și SUA au 
condamnat situația, nu s-au menționat 
careva sancțiuni după dezvăluirea furtului 
miliardului. Deși este dificil de constatat, 
probabil că dacă politicieni ar considera 
riscul sancțiunilor ca pe un scenariu realist 
sau dacă efectiv ar fi fost impuse sancțiuni, 
deteriorarea în sfera drepturilor omului și 
corupției nu ar fi atât de severe.

Deoarece un rol important al sancțiunilor 
în stil Magnitsky este acela de a descuraja 
abuzurile viitoare, precum și de a pedepsi în 
mod eficient pe cele care au avut loc deja, 
eficacitatea unui mecanism de sancționare 
poate fi maximizată dacă există o procedură 
clară în vigoare, cu un nivel mai tehnic și mai 
puțin, de mecanism decizional politicizat. 
Experiența Moldovei sugerează că, din 
cauza politizării excesive și a procedurilor 
neclare în procesul sancțiunilor, cleptocrații 
s-au bazat pe puterea lor de lobby pentru 
a evita sancțiunile în străinătate sau pentru 
o discuție publică despre posibilitatea lor 
și chiar pentru a-și albi imaginea la nivel 
internațional. Recenta inițiativă exprimată de 
președintele Comisiei Europene, Ursula von 
der Leyen, de a stabili unanimitate cu privire 
la sancțiuni, poate fi un pas important în 
această direcție.

Nu în ultimul rând, experiența Moldovei 
arată importanța unei societăți civile active 
și independente. Când întregul serviciul 
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public, inclusiv sistemul judiciar și organele 
de drept, au fost reduse la tăcere prin 
capturarea statului - societatea civilă, presa 
independentă, ONG-urile și organele de 
supraveghere, precum și opoziția politică, 
au fost singurii care au păstrat atenția opiniei 
publice privind marea corupție, apelînd la 
cei de la putere să rămână răspunzători și au 
pledat pentru înfăptuirea justiției și sancțiuni.
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