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ACT DE CONSTATARE
Nr. 04/179
mun. Chișinău

04 septembrie 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu,
vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu
adoptă prezentul act de constatare.
Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al
declarării veniturilor și proprietății, admisă de către cet. Vladimir Voronin, deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, s-au stabilit următoarele.
La 05.03.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu pe marginea publicațiilor „Viață de …
comunist! Vladimir Voronin, zboruri de lux, spre destinații de vis, pentru o odihnă de vis!” de pe
portalul de știri www.politik.md din 21.02.2014 și „Dezvăluire bombă în garajul PCRM! Familia
Voronin deține mașini blindate, limuzine de lux și mașini de epocă, în valoare de peste 70 milioane
de lei” de pe portalul de știri www.timpul.md din 04.03.2014.
Astfel, conform celor relatate în publicațiile nominalizate, cet. Vladimir Voronin în perioada
2010-2014 a plătit minim 590 000 euro pentru zboruri private iar în garajul familiei sale se găsesc
mașini de o valoare totală de aproximativ 70 milioane de lei.
Prin urmare, la data de 20.03.2014, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la
eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința
cet. Vladimir Voronin, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din
oficiu nr.02/37.
Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei
Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a informat pe
cet. Vladimir Voronin, prin scrisoarea nr. 02/337 din 24.03.2014, despre inițierea procedurii de
control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății,
fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al
Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a
prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.
De menționat că, cet. Vladimir Voronin, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și
proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind
declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat
prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților
competente, informații și documente necesare.
În cadrul procedurii de control a fost verificată declarația cu privire la venituri și proprietate
depusă la 26.03.2013 pentru anul 2012 și declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la
04.03.2014 pentru anul 2013.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate,
depusă pe propria răspundere la 26.03.2013 pentru anul 2012 cu documentele recepționate ca

răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit
următoarele.
La capitolul I ”Venituri”, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază” al
declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Vladimir Voronin, a declarat venitul obținut din
activitatea sa de deputat pentru anul 2012 în mărime totală de 104.461,96 lei ceea ce corespunde
fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat.
La subcapitolul 4 „Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele
de peste hotare”, cet. Vladimir Voronin a indicat venitul său și a soției sale, cet. XXXXXXXXX,
obținut în anul 2012 sub formă de dobândă de la următoarele instituții financiare:
1. “XXXXXXXXXXX” S.A. , dobândă 28,34 USD, titular cet. Vladimir Voronin;
2. “XXXXXXXXXXX” S.A. , dobândă 7.550,35 lei, titular cet. Vladimir Voronin;
3. “XXXXXXXXXXX” S.A. , dobândă 0,22 USD, titular cet. XXXXXXXXXX;
4. “XXXXXXXXXXX” S.A. , dobândă 11,00 Euro, titular cet. XXXXXXXXX.
Informația nominalizată este confirmată prin scrisorile nr.1967 din 27.05.2014 de la
“XXXXXXXXXXXXXXX S.A. și nr. 1527 din 24.04.2014 de la “XXXXXXXXXX” S.A.
La subcapitolul 9 „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații,
premii, etc.)”, cet. Vladimir Voronin a indicat venitul obținut din indemnizația de deputat pentru
anul 2012, în mărime totală de 12.798,00 lei fapt confirmat prin adeverința nr.107 din 10.01.2013.
La fel, la acest subcapitol este indicat venitul obținut din pensie în 2012, de către
cet. Vladimir Voronin, în sumă de 95.040,00 lei conform informației nr.96 din 15.01.2013.
Totodată, este indicat și venitul obținut din pensie în 2012, de către cet. XXXXXXX, în
sumă totală de 11.574,90 lei, în conformitate cu certificatul din 18.03.2013.
La capitolul II “Bunuri imobile”, subcapitolul 1. „Terenuri” cet. Vladimir Voronin a
indicat că împreună cu soția sa cet. XXXXXXXXXX, dețin în proprietate următoarele terenuri:
1. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXX, dobândit în anul
2008 în baza certificatului de moștenitor nr.839 din 07.03.2008, cu suprafața de 0,154
ha, valoarea cadastrală 1.894,00 lei. Titular cet. Vladimir Voronin.
2. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasat în r-l XXXXXXXX dobândit în anul
1996 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-215 din 05.03.1996 și titlului de
autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 053408 din 29.10.2003, cu suprafața
de 0,0655 ha, valoarea cadastrală 152.611,00 lei. Titular cet. XXXXXXXX
3. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, dobândit în anul
1996 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1/5-1981 din 22.10.1996, cu
suprafața de 0,0627 ha, valoarea cadastrală 130.028,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXXX
și Vladimir Voronin.
4. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, dobândit în
anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1948 din 31.03.2009, cu
suprafața de 0,9283 ha, valoarea cadastrală 11.242,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXX și
Vladimir Voronin.
5. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasat în mun. XXXXXXXXXXXXX,
dobândit în anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.7253 din
30.11.2009, cu suprafața de 1,2429 ha, valoarea cadastrală 15.137,00 lei. Titular cet.
XXXXXXXXXXX și Vladimir Voronin.
6. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX, dobândit
în anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1952 din 31.03.2009, cu
suprafața de 0,297 ha, valoarea cadastrală 3.597,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXXX și
Vladimir Voronin.
7. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXX, dobândit în
anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1950 din 31.03.2009, cu
suprafața de 0,8513 ha, valoarea cadastrală 10.310,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXX și
Vladimir Voronin.
La subcapitolul 2. „Clădiri” cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția sa
cet. XXXXXXXXXXX, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2005 în baza
contractului de donație nr.4342 din 27.12.2005, cu suprafața de 232,7 m2, valoarea
cadastrală 1.884.120,00 lei. Titular cet. Vladimir Voronin.
2. Casă de locuit, amplasat în XXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2008 în baza
certificatului de moștenitor nr.839 din 07.03.2008, cu suprafața de 122,6 m2, valoarea
cadastrală 31.260,00 lei. Titular cet. Vladimir Voronin.
3. Garaj, amplasat în XXXXXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2003 în baza
certificatului APG-111 nr. 46 din 05.02.2003, cu suprafața de 41,1 m2, valoarea
cadastrală 56.277,00 lei. Titular cet. Vladimir Voronin și XXXXXXXXXXXXXX.
4. Casă de locuit, amplasat în XXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2005 în baza
procesului verbal de recepție finală nr.01 din 10.06.2005, cu suprafața de 50,7 m2,
valoarea cadastrală 208.631,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXXXXX.
Comparând datele din acest capitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și
Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/654 din 11.04.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei
nr.02/370 din 01.04.2014, nu s-au stabilit careva divergențe la deținerea în proprietate a bunurilor
imobile la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012.
La capitolul IV “Bunuri mobile”, cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția sa
cet. XXXXXXXXXXXX nu deține careva bunuri mobile.
Informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol
corespunde informației prezentate de către Î.S. CRIS „Registru” prin scrisoarea înregistrată la
Comisie cu nr. 1855 din 22.05.2014, care adeverește faptul că în perioada declarării cet. Vladimir
Voronin și cet. XXXXXXXXXXXX nu au deținut dreptul de proprietate sau posesie a careva
mijloace de transport.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții,
forme echivalente de economisire și investire” cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția
sa cet. XXXXXXXXXXXX, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru
anul 2012, dețin următoarele active financiare:
1. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2001, sold – 20.013,59 USD.
Titular cet. Vladimir Voronin;
2. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2007, sold – 811.373,48 lei.
Titular cet. Vladimir Voronin;
3. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2002, sold – 24,28 USD.
Titular cet. XXXXXXXXXXX;
4. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2006, sold – 8.518,48 Euro.
Titular cet. XXXXXXXXX.
În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări către toate
băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la
eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Vladimir Voronin și a soției sale cet.
XXXXXXXXX.
În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, nu
s-au stabilit careva divergențe la datele indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate
pentru anul 2012 de către cet. Vladimir Voronin, la capitolul nominalizat.
La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”, cet. Vladimir
Voronin a indicat că soția sa, cet. XXXXXXXXXXXX, la data depunerii declarației cu privire la
venituri și proprietate pentru anul 2012, deține cotă-parte la S.C. “XXXXXXXXXXXXX” S.A.,
fapt confirmat prin informația parvenită de la S.C. “XXXXXXXXXXXX” S.A. înregistrată cu
nr.1325 din 10.04.2014.
La capitolul V “Datorii”, cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția sa cet.
XXXXXXXXXXX la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul
2012 nu dețin careva datorii.
Totodată, în rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și
proprietate, depusă pe propria răspundere la 04.03.2014 pentru anul 2013 cu documentele
recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au
stabilit următoarele.

La capitolul I ”Venituri”, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază” al
declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Vladimir Voronin, a declarat venitul obținut din
activitatea sa de deputat pentru anul 2013 în mărime totală de 88.773,05 lei ceea ce corespunde fișei
de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat.
La subcapitolul 4 „Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele
de peste hotare”, cet. Vladimir Voronin a indicat venitul său și a soției sale, cet.
XXXXXXXXXXXX, obținut în anul 2013, sub formă de dobândă de la următoarele instituții
financiare:
1. “XXXXXXXXXXX” S.A., dobândă 25,34 USD, titular cet. Vladimir Voronin;
2. “XXXXXXXXXXX” S.A., dobândă 8.625,77 lei, titular cet. Vladimir Voronin;
3. “XXXXXXXXXXX” S.A., dobândă 0,43 USD, titular cet. XXXXXXXXXXX;
4. “XXXXXXXXXXX” S.A., dobândă 11,55 Euro, titular cet. XXXXXXXXXXX.
Informația nominalizată este confirmată prin scrisorile nr.1967 din 27.05.2014 de la
“XXXXXXXXXX” S.A. și nr. nr. 1528 din 24.04.2014 de la “XXXXXXXXXXXXX” S.A.
La subcapitolul 7 „Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a
cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale”, cet. Vladimir Voronin a indicat venitul
soției, cet. XXXXXXXXXXXXX, obținut din dividende de la “XXXXXXXXXXXX” S.A. în
sumă totală de 528.990,00 lei, ceea ce corespunde informației parvenite de la
“XXXXXXXXXXXXX” S.A. prin scrisoarea nr.1839 din 21.05.2014.
La subcapitolul 9 „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații,
premii, etc.)”, cet. Vladimir Voronin a indicat venitul obținut din indemnizația de deputat pentru
anul 2013, în mărime totală de 25.938,00 lei fapt confirmat prin adeverința nr.553a din 23.01.2014.
La fel, la acest subcapitol este indicat venitul obținut din pensie în 2013, de către
cet. Vladimir Voronin, în sumă de 139.968,00 lei conform informației nr.117 din 10.01.2014.
Totodată, este indicat și venitul obținut din pensie în 2013, de către cet. XXXXXXXXXXX,
în sumă totală de 13.243,17 lei.
La capitolul II “Bunuri imobile”, subcapitolul 1. „Terenuri” cet. Vladimir Voronin a
indicat că împreună cu soția sa cet. xxxxxxxxxxx, dețin în proprietate următoarele terenuri:
1. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX, dobândit
în anul 2008 în baza certificatului de moștenitor nr.839 din 07.03.2008, cu suprafața de
0,154 ha, valoarea cadastrală 1.894,00 lei. Titular cet. Vladimir Voronin.
2. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, dobândit în
anul 1996 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-215 din 05.03.1996 și titlului
de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 053408 din 29.10.2003, cu
suprafața de 0,0655 ha, valoarea cadastrală 152.611,00 lei. Titular cet. XXXXXXXX.
3. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX, dobândit în
anul 1996 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1/5-1981 din 22.10.1996, cu
suprafața de 0,0627 ha, valoarea cadastrală 130.028,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXX
și Vladimir Voronin.
4. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXX, amplasat în mun. XXXXXXXXXXXX, dobândit
în anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1948 din 31.03.2009, cu
suprafața de 0,9283 ha, valoarea cadastrală 11.242,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXXX
și Vladimir Voronin.
5. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX,
dobândit în anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.7253 din
30.11.2009, cu suprafața de 1,2429 ha, valoarea cadastrală 15.137,00 lei. Titular cet.
XXXXXXXXXX și Vladimir Voronin.
6. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, dobândit
în anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1952 din 31.03.2009, cu
suprafața de 0,297 ha, valoarea cadastrală 3.597,00 lei. Titular XXXXXXXXXXX și
Vladimir Voronin.
7. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, dobândit în
anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1950 din 31.03.2009, cu

suprafața de 0,8513 ha, valoarea cadastrală 10.310,00 lei. Titular XXXXXXXXXX și
Vladimir Voronin.
La subcapitolul 2. „Clădiri” cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția sa
cet. XXXXXXX, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:
1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2005 în baza
contractului de donație nr.4342 din 27.12.2005, cu suprafața de 232,7 m2, valoarea
cadastrală 1.884.120,00 lei. Titular cet. Vladimir Voronin.
2. Casă de locuit, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2008 în baza
certificatului de moștenitor nr.839 din 07.03.2008, cu suprafața de 122,6 m2, valoarea
cadastrală 31.260,00 lei. Titular cet. Vladimir Voronin.
3. Garaj, amplasat în XXXXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2003 în baza certificatului
APG-111 nr. 46 din 05.02.2003, cu suprafața de 41,1 m2, valoarea cadastrală 56.277,00
lei. Titular cet. Vladimir Voronin și XXXXXXXXXXXXXX.
4. Casă de locuit, amplasat în XXXXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2005 în baza în
baza procesului verbal de recepție finală nr.01 din 10.06.2005, cu suprafața de 50,7 m 2,
valoarea cadastrală 208.631,00 lei. Titular cet. XXXXXXXXXXXX.
Comparând datele din acest capitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și
Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/654 din 11.04.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei
nr.02/370 din 01.04.2014, nu s-au stabilit careva divergențe la deținerea în proprietate a bunurilor
imobile la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013.
La capitolul IV “Bunuri mobile”, cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția sa
cet. XXXXXXXXXXX nu deține careva bunuri mobile.
Informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol
corespunde informației prezentate de către Î.S. CRIS „Registru” prin scrisoarea înregistrată la
Comisie cu nr. 1855 din 22.05.2014, care adeverește faptul că în perioada declarării cet. Vladimir
Voronin și cet. XXXXXXXXXXXX nu au deținut dreptul de proprietate sau posesie a careva
mijloace de transport.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții,
forme echivalente de economisire și investire” cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția
sa cet. XXXXXXXXXXXXX, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate
pentru anul 2013, dețin următoarele active financiare:
1. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2001, sold – 17.722,19 USD.
Titular cet. Vladimir Voronin;
2. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2007, sold – 943.146,60 lei.
Titular cet. Vladimir Voronin;
3. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2002, sold – 308,80 USD.
Titular cet. XXXXXXXXX;
4. „XXXXXXXXXXX” S.A., cont de card deschis în anul 2006, sold – 8.176,57 Euro.
Titular cet. XXXXXXXXXX.
În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări către toate
băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la
eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Vladimir Voronin și a soției sale cet.
XXXXXXXXXX.
În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, nu sau stabilit careva divergențe la datele indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate
pentru anul 2013 de către cet. Vladimir Voronin, la capitolul nominalizat.
La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”, cet. Vladimir
Voronin a indicat că soția sa, cet. XXXXXXXXXX, la data depunerii declarației cu privire la
venituri și proprietate pentru anul 2013, deține cotă-parte de 52.899 acțiuni la S.C.
“XXXXXXXXXXXXXX” S.A.,
fapt confirmat prin informația parvenită de la S.C.
“XXXXXXXXXXXXXXX” S.A. înregistrată cu nr.1325 din 10.04.2014.
La capitolul V “Datorii”, cet. Vladimir Voronin a indicat că împreună cu soția sa cet.
XXXXXXXXX la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 nu
dețin careva datorii.

Totodată, în rezultatul verificării informației din publicația „Viață de … comunist! Vladimir
Voronin, zboruri de lux, spre destinații de vis, pentru o odihnă de vis!” de pe portalul de știri
www.politik.md din 21.02.2014, s-au constatat următoarele.
În cadrul controlului, a fost solicitată de la toți operatorii aerieni certificați de către
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova informația despre eventualele contracte de
prestări servicii de transport aerian încheiate cu cet. Vladimir Voronin și cet. XXXXXXXXXXX.
Lista Operatorilor aerieni certificaţi de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova
Certificat
Denumirea

Adresa

întreprinderii

Î.S CA “Air Moldova”

Servicii

Tip de

prestate

aeronavă

Număr

Emis

Valabil

MD 2026, RM, mun. Chisinau,
A1, A2

MD 001

28.06.2013

30.06.2014

A-320; EMB-190

A1, A2

MD 002

18.03.2014

18.03.2015

Fokker-100

A1

MD 004

11.11.2012

12.11.2014

Dacia bud. 80/2
MD 2026, RM, mun. Chisinau,
Î.M “Moldavian Airlines” SRL

Aeroport,
Hotel

„Nobil Air” SRL

MD 2026, RM, Aeroport,

LEARJET-60,

Chisinau

CA Î.M „Tandem Aero” SRL

Falcon2000

MD 2001, RM, mun. Chisinau,
A1, A2

MD 005

19.09.2013

25.09.2014

EMB-120

A2

MD 008

23.10.2013

23.10.2014

IL-76TD

A1, A2

MD 009

24.07.2013

25.07.2014

MI-17-1V; MI-8MTV-1

A1, A2

MD 010

24.01.2014

28.01.2015

AN-26B-100; AN-26-100

A2

MD 011

14.02.2014

23.02.2015

IL-76T

A2

MD 012

17.03.2014

20.08.2014

Boeing-B747-281F

A2

MD 014

23.10.2013

23.10.2014

An-26B

A1, A2

MD 015

14.08.2013

13.08.2014

MI-8MTV-1

A

001

14.04.2014

14.04.2015

MI-2

A

003

05.03.2014

14.02.2015

bl. Negruzzi 10

CA „Sky Prim Air” SRL

MD 2060, RM, mun. Chisinau
str. Belgrad 58

Î.M “Valan ICC” SRL (H)

MD 2026, RM, mun. Chisinau,
Dacia bd. 60/13

Î.M “Valan ICC” SRL (A)

MD 2026, RM, mun. Chisinau,
Dacia bd. 60/13
MD 2026, RM, mun. Chisinau,

“AEROTRANSCARGO” SRL

bd.Dacia 60/5,
of.115
MD 2026, RM, mun. Chisinau,

"Continental Airways" SRL
Aeroport 2, of. 9
MD 5028, RM, r-nul Floresti,
CA "AIM AIR" SRL
s.Lunga
MD 5028, RM, r-nul Floresti,
CA "AIM AIR" SRL
s.Lunga
MD 3100, RM, mun.Balti,
IS "MOLDAEROSERVICE"
str. Aerodromului 12
MD 2015, RM, mun. Chisinau,
"PECOTOX - AIR" SRL

MI-8T; MI-8MTV-1; KA-

Zelinski str.8 ap 44
Î.M “Valan International Cargo

MD-2026, RM, mun, Chisinau,

Charter” SRL (A) (H)

b-dul Dacia 60/13

Î M „Diplomat Air” SRL

32T/A; MI-17-1V
AN-26B-100; AN-26-100
A, B

005

15.04.2014

15.04.2014
MI-17-1V; MI-8MTV-1

MD-2009, RM. mun. Chisinau,
A, B

006

22.04.2014

22.04.2015

X-32

A

008

28.03.2014

23.10.2014

MI-8MTV-1; MI-8T

str.Kogilniceanu 58 ap.3

MD-2026, RM, mun. Chisinau,
Î M „MEGAviation” SRL

str.Dacia 60/5,

În rezultatul analizei răspunsurilor parvenite de la Autoritatea Aeronautică Civilă și
operatorii aerieni certificați s-a stabilit că în perioada 01.01.2012 – 04.03.2014 nu au fost încheiate

careva contracte de prestării servicii cu cet. Vladimir Voronin și cet. XXXXXXXXXXX pentru
efectuarea zborurilor private.
Conform explicației depuse cet. XXXXXXXXXX, reprezentantul cet. Vladimir Voronin, cu
referire la articolul dat, se menționează că, autorul acestuia a prezentat deliberat judecăți de fapt,
care nu corespund realității, și judecăți de valoare, care nu se fundamentează pe nici un substrat
factologic real. La articol a fost anexată o listă trucată de zboruri, aferentă unor prețuri
distorsionate per zbor, ceea ce denaturează în mod intenționat realitatea.
Astfel, se constată neveridicitatea informației publicate în articolul „Viață de … comunist!
Vladimir Voronin, zboruri de lux, spre destinații de vis, pentru o odihnă de vis!” de pe portalul de
știri www.politik.md din 21.02.2014.
În privința publicației „Dezvăluire bombă în garajul PCRM! Familia Voronin deține mașini
blindate, limuzine de lux și mașini de epocă, în valoare de peste 70 milioane de lei” de pe portalul
de știri www.timpul.md din 04.03.2014, s-au stabilit următoarele.
În articolul menționat se face referire că mijloacele de transport înregistrate în Republica
Moldova cu nr. de înmatriculare:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX și parcate în sediul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova amplasat
în XXXXXXXXXXX, ar aparține cet. Vladimir Voronin. Totodată, familiei Voronin i-ar aparține și
mijloacele de transport înmatriculate în Germania cu nr. de înmatriculare:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
În rezultatul analizei informației parvenite la demersurile înaintate și a informației din bazele
de date disponibile, s-au stabilit următoarele.
Conform informației parvenite de la Î.S. CRIS „Registru” înregistrată cu nr.1855 din
22.05.2014, cet. Vladimir Voronin și cet. XXXXXXXXXXXXX în perioada 01.01.2012 –
06.05.2014 nu au deținut dreptul de proprietate sau posesie a cărorva mijloace de transport.
Totodată, potrivit informației Î.S. CRIS „Registru” înregistrată cu nr.1478 din 22.04.2014,
mijloacele de transport cu nr. de înmatriculare menționate aparțin cu drept de proprietate
următoarelor persoane fizice și/sau juridice:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
În conformitate cu scrisoarea nr.1913 din 23.05.2014 parvenită de la Partidul Comuniștilor
din Republica Moldova, ca răspunsul la demersul Comisiei nr. 04/528 din 06.05.2014, se constată
că întreprinderea „XXXXXXXXXX” S.R.L în persoana directorului și unicului fondator - cet.
XXXXXXXXXXXX a încheiat cu PCRM contractul din 02.01.2014, referitor la păstrarea
autoturismelor ce le aparțin cu drept de proprietate, în garajul partidului amplasat în
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Prin urmare, Comisia a stabilit că nici unul din autoturismele înmatriculate în Republica
Moldova, indicate în articolul „Dezvăluire bombă în garajul PCRM! Familia Voronin deține mașini
blindate, limuzine de lux și mașini de epocă, în valoare de peste 70 milioane de lei” de pe portalul
de știri www.timpul.md din 04.03.2014, nu aparține subiectului controlului cet. Vladimir Voronin și
soției sale cet. XXXXXXXXXXXXXX.
Conform explicației cet. XXXXXXXXXXXXX, reprezentantul cet. Vladimir Voronin,
ultimul ne comunică că nici unul din autoturismele indicate în articolul menționat supra nu a
aparține cet. Vladimir Voronin și cet. XXXXXXXXXXXX. În ce privește autoturismele cu nr. de
înmatriculare în Germania, menționează că au fost preluate de pe un site nemțesc specializat în
vânzarea automobilelor – autogespot.de. Acest site este destinat pentru răspândirea fotografiilor și
articolelor despre automobile din diferite țări. Prin publicarea unui articol care conține informații
intenționat denaturate, autorul nu a urmărit nici un scop legitim, dimpotrivă unicul scop a fost
denigrarea domnului Vladimir Voronin ca lider al opoziției în prag de campanie electorală.
Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului
juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Vladimir Voronin, deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, s-a constatat că în perioada supusă controlului, ultimul nu a dobândit alte
bunuri și nu a realizat alte venituri decât cele înscrise în declarația cu privire la venituri și
proprietate.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din
19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de
demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție
de conducere și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29,50, 51 ale Regulamentului
Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,
D I S P U N E:
1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și
proprietății de către cet. Vladmir Voronin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Vladimir Voronin.

Preşedintele Comisiei

Anatolie DONCIU

