
Cum este pedepsită corupţia
în Republica Moldova?

Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat peste 400 de hotărâri judecătoreș� emise în perioada 
2017-2020 de Curtea Supremă de Jus�ție în privința a peste 550 de persoane anchetate în cauze de corupție.

Mai mult de jumătate
din cauze
sunt rejudecate*
cel puțin o dată

din cauze sunt 
rejudecate* de două 
și mai multe ori

53% 12%

din dosare
vizează fapte de
corupţie mică

93%
din dosare vizează persoane
cu funcţii de demnitate publică
și funcţionari

7%

Cele mai frecvente
acte de corupţie investigate

Cine sunt cei
care ajung să fie investigaţi
pentru acte de corupţie?

8 din 10 persoane condamnate pentru corupţie nu petrec nicio zi în închisoare
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17%

corupere
pasivă

20%

inspectori
vamali

2%

poliţiști
25%

persoane fizice
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Mai multe detalii pot fi găsite în studiul CRJM

Cel mai scurt termen de judecată
pentru o cauză de corupție a fost
de 138 de zile.

Pe de altă parte,
cel mai lung termen de

judecată pentru o cauză
de corupție a fost de

4 610 zile.

În mediu, o cauză
de corupție se află

în judecată cam
1 278 de zile.

Aproximativ 4 luni și jumătate.

Altfel spus, au trecut 12 ani și
jumate până a fost pronunțată
sentința finală.

Aproximativ 3 ani și jumătate.

Amendă

amenda minimă amenda medie amenda maximă

Amenda constituie singura sancţiune pentru
o infracţiune de corupţie în 19% din cauze

39% din cauze sunt pedepesite cu închisoare,
însă mai mult de jumătate sunt suspendate
de judecători.

În 34% din cauze persoanele
s-au ales și cu amenzi. 

3 000 MDL 29 870 MDL 290 000 MDL

Închisoare

cea mai scurtă
pedeapsă cu
închisoare

pedeapsa
medie cu
închisoare

cea mai lungă
pedeapsă cu
închisoare

Doar în 18% din cauzele de corupţie
vinovaţii își ispășesc pedeapsa în detenţie.

0,4 ani 2,3 ani 16 ani

*rejudecările scad șansele ca persoanele să fie pedepsite

Interdicţie

cea mai scurtă
interdicţie

interdicţia
medie

cea mai lungă
interdicţie

În 27% din cazuri, vinovaţii primesc
interdicţii de a deţine anumite funcţii

1 an 1,4 ani 10 ani

Acest infografic este finanţat printr-un grant oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite 
ale Americii. Opiniile, constatările și concluziile formulate aparţin CRJM și nu reflectă în mod 
necesar poziţia Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Ce pedepse primesc corupţii în Republica Moldova?


