
proiect 

 

 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la constituirea Direcției generale investigare a fraudelor  

 

nr. ___  din ___ _________2016 
 

  

 

În temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2013, nr. 42-47, art. 145) 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se constituie în subordinea Inspectoratului General al Poliției Direcția generală 

investigare a fraudelor în calitate de organ specializat în domeniul investigării și 

combaterii fraudelor economice. 

2. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului (se anexează). 

3. Subdiviziunile teritoriale ale Direcției generale investigare a fraudelor se 

amplasează în sediile comisariatelor de poliție din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. 

Cahul. Evidența documentelor și lucrările de secretariat se asigură de către 

inspectoratul de poliție din raza teritorială în care se află sediile subdiviziunilor 

teritoriale ale Direcției generale investigare a fraudelor. 

4. Se stabileşte efectivul-limită al Direcției generale investigare a fraudelor în 

număr de 180 unităţi, inclusiv personalul de deservire tehnică, cu fondul anual de 

retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare. 

5. În termen de 3 luni de la publicare, Ministerul Afacerilor Interne: 

1) va aduce actele sale normative în concordanță cu modificările şi completările 

aprobate prin prezenta hotărîre; 

2) va aproba structura și regulamentul de activitate al Direcției generale 

investigare a fraudelor și al subdiviziunilor sale teritoriale. 

 

 

Prim – ministru 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne 

 

Ministrul finanțelor 

 

Ministrul muncii, protecției sociale 

și familiei 

  

 



Aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr.____ din _______2016 

  

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

 

1. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 cu privire la 

structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului 

Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 

1064), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziția „Direcția 

generală investigare a fraudelor”.  

 

2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 24 aprilie 2013 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General 

al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

nr. 97-103, art. 341, ) se completează după cum urmează: 

1) La punctul 24:  

subpunctul 3), în final se completează cu cuvintele „cu excepția Direcției generale 

investigare a fraudelor, care este independentă în efectuarea urmărirea penală în 

privința fraudelor economice.”;   

se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: 

„4) Direcția generală investigare a fraudelor se creează cu scopul prevenirii, 

investigării și combaterii fraudelor economice.”; 

2) se completează cu punctul 24
1
 cu următorul cuprins: 

„24
1
. Direcția generală investigare a fraudelor are trei subdiviziuni teritoriale: 

a) Direcția investigare a fraudelor „Nord” cu sediul în mun. Bălți; 

b) Direcția investigare a fraudelor „Centru” cu sediul în mun. Chișinău; 

c) Direcția investigare a fraudelor „Sud” cu sediul în or. Cahul. 

La propunerea șefului Direcției generale investigare a fraudelor, prin ordinul șefului 

Inspectoratului General al Poliției sunt numiți șefii subdiviziunilor teritoriale ale 

Direcției generale investigare a fraudelor, care au statut de șef-adjunct al Direcției 

generale investigare a fraudelor. 

Delimitarea teritorial-administrativă a subdiviziunilor teritoriale ale Direcției 

generale investigare a fraudelor se stabilește prin ordinul ministrului afacerilor interne.  

Fiecare subdiviziune teritorială a Direcției generale investigare a fraudelor dispune 

de o secție de urmărire penală, care efectuează urmărirea penală în privința fraudelor 

economice.”.    


