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Stimată doamnă Ceaglei,

Procuratura Generală a examinat  adresarea D-stra din 19.02.2016 referitoare 
la companiile Bosnalijek D.D. şi Dita Estfarm S.R.L.

în rezultatul examinării,  s-a constatat,  că autorităţile din Bosnia şi 
Herţegovina nu au solicitat acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie 
penală privind societăţile comerciale nominalizate.

Potrivit bazei de date a Procuraturii Generale nu sunt înregistrate careva 
cauze penale în cazul filialelor companiei Bosnalijec D.D,

Referitor la cauze penale în privinţa companiei „Dita Estfarm” S.R.L., Iurie 
Chirtoacă şi Svetlana Chirtoacă este de menţionat următoarele.

în gestiunea organului de urmărire penală al Direcţiei generale urmărire 
penală a 1GP al MAI sc află cauza penală nr.2015790283, pe care urmărirea penală 
a fost pornită în baza art.244 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pe faptul evaziunii 
fiscale, care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit  de mari. In 
cadrul urmăririi  penale este investigată, inclusiv, activitatea societăţii comerciale 
„Dita Estfarm” S.R.L.

La ЗОЛ 1.2014 Procuratura raionului Hînceşti  a dispus clasarea cauzei penale 
nr.2010036021, în baza art.275 pc t . l )  Cod dc procedură penală,  deoarece nu există 
faptul infracţiunii.

Temei  pentru pornirea urmăririi penale a servit bănuiala rezonabilă de 
săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.248 alin.(5) lit.lit.b) şi d) din Codul penal, 
caracterizată prin contrabanda cu medicamente, articole de uz medical şi a altor 
produse farmaceutice, cu folosirea frauduloasă a documentelor  vamale, în proporţii 
deosebit  de mari de către factorii de decizie ai mai multor  agenţi economici,  
inclusiv, „Dita Estfarm” S.R.L.

în cazul dezacordului cu răspunsul primit, dacă vă consideraţi lezat într-un 
drept sau interes legitim, sunteţi în drept de a ataca acţiunile furnizorului de 
informaţie în conformitate cu prevederile art. art.21-23 din Legea privind accesul 
la informaţie.

Cu respect,
%

Procuror, şef al Secţiei conducere 
a urmăririi penale în organele centrale
ale MAI şi SV a Procuraturii Generale /1 V.Morari


