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Valeriu CERBA,
şef al Cabinetului Ministrului Afacerilor Interne al RM,
colonel de poliţie, doctor în drept

SPORIREA ROLULUI MAI ŞI SERVICIULUI
GRĂNICERI ÎN PROCESUL DE
CONSOLIDARE A COOPERĂRII
ORGANELOR DE DREPT ÎN DOMENIUL
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
FRONTIEREI DE STAT

Actualmente MAI nu dispune de structuri specializate care să exercite
menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii la frontieră.

Totodată, statutul Serviciului Grăniceri nu presupune competenţa de a
examina cazurile de comitere a infracţiunilor, deoarece acest serviciu, con-
form prevederilor legislaţiei în vigoare, nu este subiect de exercitare a
urmăririi penale, iar competenţele stabilite de art. 423 al Codului
Contravenţional al Republicii Moldova, îi atribuie un spectru foarte îngust
de posibilităţi, fapt ce nu permite asigurarea deplină a ordinii publice şi
combaterea eficientă a fenomenelor criminale cu caracter transfrontalier.

În acest sens se cere sporirea rolului MAI şi Serviciului Grăniceri în
procesul de consolidare a cooperării organelor de drept în domeniul
managementului integrat al frontierei de stat.

Identificarea şi stabilirea competenţelor în domeniul combaterii
criminalităţii la frontiera de stat, inclusiv migraţiei ilegale pe întreg teritoriul
ţării şi asigurării efective a procesului de readmisie, face necesar consolidarea
acţiunilor şi atribuţiilor cât a MAI, atât şi a Serviciului Grăniceri şi a Ministerul
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, în vederea creării mecanismului
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de reacţionare coordonată şi interconexiune a bazelor de date a ambelor structuri,
cu scopul schimbului de informaţii în regim real de timp în ambele sensuri, pe
diferite dimensiuni (persoane, mijloace de transport, vize).

La acest compartiment remarcăm că, mecanismul de colaborare
interinstituţională este prevăzut prin acte comune, care reglementează
tranşant acţiuni mixte în domeniul migraţiei, readmisiei, combatere a infrac-
ţionalităţii şi tehnologilor informaţionale, unde sunt vizibile realizări, toto-
dată se atestă impedimente de ordin tehnic şi comunicativ.

Reiterînd experienţa statelor membre ale Uniunii Europene, argumen-
tată pe aspecte comparative, implementarea unui management integrat al
frontierei de stat, prin reformarea structurilor abilitate cu competenţe în
domeniul supravegherii şi controlului frontierei de stat, se va reuşi cu succes
doar cu integrarea Serviciului Grăniceri în sistemul organelor de drept la
nivel naţional, în particular în combaterea criminalităţii transfrontaliere,
ceea ce va permite consolidarea acestei subdiviziuni într-un serviciu com-
petent, cu atribuţii largi şi argumentate juridic, în sensul alinierii sistemului
de asigurare a securităţii la standardele europene.

Conform prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-
2011, aprobată prin Legea nr.295 din 21.12.2007, la compartimentul
„Managementul frontierei de stat”, sunt trasate principalele obiective de
dezvoltare a managementului frontierei de stat în toate sectoarele de frontieră
ale Republicii Moldova, inclusiv armonizarea reglementărilor legislaţiei
naţionale la acquis-ul Uniunii Europene, elaborarea şi implementarea strategiei
naţionale cu privire la managementul integrat al frontierei de stat.

În context, un prim pas în dezvoltarea unui management al frontierei de
stat este crearea Consiliului Naţional pentru Management Integrat al Frontierei
de Stat, constituit prin H.G. nr. 855 din 21.09.2010, care şi-a planificat deja
acţiuni de elaborare a unei Strategii naţionale în acest domeniu.

Asigurarea realizării acestei sarcini poate fi pusă în sarcina unei structuri
ce are competenţe clare în domeniul combaterii criminalităţii la frontiera
de stat.

Una din soluţiile optime pentru soluţionarea acestei sarcini constituie
în investirea Serviciului Grăniceri cu competenţe de urmărire penală, fapt
care să-i permită implicarea în activitatea de prevenire şi combatere a
criminalităţii la frontiera de stat, precum şi transformarea deplină în organ
de ocrotire a normelor de drept.

Investirea cu funcţiile de urmărire penală şi de menţinere a ordinii
publice, are drept scop înlăturarea deficienţelor juridice cu care se confruntă
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în prezent Serviciul Grăniceri în organizarea eficientă a activităţii în
domeniul supravegherii şi controlului frontierei de stat conform exigenţelor
europene, şi are scopul de a armoniza legislaţia Republicii Moldova la
practica internaţională, care va crea posibilităţile unei cooperări mai
fructuoase la nivel naţional cu alte organe de drept şi la nivel internaţional.

Totodată, aceasta prevede stabilirea unui mecanism eficient de
cooperare şi schimb de informaţii între toate instituţiile implicate în
combaterea criminalităţii la nivel strategic, regional şi local, prin semnarea
acordurilor, memorandumurilor de cooperare şi schimb de informaţii,
inclusiv în regim real de timp.


