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Scrisoare de Motivare 

Stimați membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, 

Mă numesc Veronica Dragalin și îmi exprim intenția de a candida la poziția de Procuror-
Șef al Procuraturii Anticorupție. 

M-am născut și am crescut în Moldova, unde am petrecut primii ani la țară la bunicii mei 
din Edineț și Soroca și am terminat clasa întâia la Chișinău.  Părinții mei au avut oportunitatea să 
lucreze în străinătate, și în 1993 am plecat din Moldova pentru a locui în Italia timp de un an, 
Germania timp de doi ani, și apoi ne-am mutat în Statele Unite în 1996, unde locuiesc de atunci.  
Am absolvit două universități, care sunt în top zece în Statele Unite, de unde am obținut diplomă 
de studii superioare și diplomă de drept.  Am devenit avocat licențiat în statul California în 2011 
și am lucrat cinci ani ca avocat la una dintre cele mai mari firme Americane de avocatură cu 
birouri în întreaga lume.  Din 2016, lucrez ca procuror federal anticorupție într-un district din 
California care are 200 de procurori și reprezintă 19 milioane de oameni. 

Deși am crescut în străinătate și am fost educată acolo, am petrecut fiecare vară din 
copilărie în curțile bunicilor din Moldova.  Familia mea, la fel ca mulți dintre cei care au plecat 
visând la un viitor mai bun, s-a întors acasă an de an.  Ne-am întors pentru familia noastră 
extinsă și pentru lucrurile care constituie o mare parte din identitatea noastră – limba, cultura, 
tradițiile, și bucătăria.  Am fost acolo și în verile când petreceam ore întregi fără curent electric.  
Urmăream cum valoarea leului scădea dramatic de la an la an.  I-am văzut pe membrii familiei 
care au rămas în Moldova pierzându-și speranța și credința că lucrurile se vor îmbunătăți.   

Candidez la această poziție, care pentru mine este o șansă de a mă reîntoarce în Moldova 
și a aduce o contribuție semnificativă, convinsă că eforturile mele în calitate de Șef al 
Procuraturii Anticorupție ar putea avea cu adevărat un impact pozitiv.  Există atât de mult avânt 
în acest moment, un val puternic împotriva corupției, împotriva modului în care au funcționat 
lucrurile de prea mult timp, atât în țară cât și în această instituție.  Știu că drumul nu va fi ușor, 
dar ași vrea să contribui la o schimbare fundamentală și necesară în combaterea corupției. 

Corupția este universală.  Ea a existat întotdeauna în istorie și există și astăzi peste tot în 
lume.  Eu am lucrat la cazuri de corupție în Statele Unite, Europa, America de Sud, și China.  
Schemele și metodele folosite de infractori sunt aceleași peste tot.  Scopul unui procuror este de 
a dezlega pânzele criminale, de a urmări banii și documentele.  Eu am experiență extinsă în 
investigarea schemelor complexe de corupție care traversează frontierele internaționale.  Și știu 
că, deși sistemele de justiție din întreaga lume funcționează în conformitate cu constituții și 
coduri penale diferite, principiile de bază în democrațiile moderne sunt aceleași, de exemplu 
prezumția de nevinovăție, justiția egală în temeiul legii, și dreptul la procese publice.  Eu am 
lucrat mai mult de zece ani ca jurist într-un sistem care are cel mai mare respect pentru aceste 
principii.  Constituția și legile Republicii Moldova recunosc aceleași principii.  Dar fără acțiuni 
care să aplice aceste principii în mod consecvent, ele sunt doar obiective abstracte.  Procuratura 
Anticorupție are nevoie de un lider cu planuri concrete, capabil să le implementeze și să 
transforme aceste obiective în rezultate palpabile. 
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Corupția nu are afilieri politice.  Ca procuror, eu am adus în judecată politicieni corupți 
din ambele partide care se află la guvernare în Statele Unite.  Oriunde nu am activa, în calitate de 
procurori, noi avem responsabilitatea de a demonstra cetățenilor că lucrăm în numele poporului 
și al țării, nu în baza ordinelor politicienilor și oligarhilor sau în baza preferințelor și alianțelor 
personale.  Legea trebuie să fie aplicată în mod egal tuturor – celor puternici și celor 
neputincioși, bogaților și săracilor.  Prejudiciul cauzat de corupție și lăcomie este același 
indiferent de apartenența politică sau motivațiile criminalului.   

Dacă este lăsată necontrolată, corupția și lăcomia nu au limite.  Atunci când există o lipsă 
de încredere și respect față de lege, se comit infracțiuni cu impunitate.  Cei care abuză puterea 
pot fura fără limită, iar rezultatul pune în pericol democrația și duce la colaps economic și 
sărăcie.  Din cauza corupției suferă atât statul cât și cetățeanul.   

Eu cred că Republica Moldova nu va fi definită de lăcomia și eșecurile câtorva oameni 
corupți.  Până la urma, după eșec urmează progres.  Progresul vine de la schimbări fundamentale.  
Iar schimbările fundamentale se întâmplă atunci când oamenii recunosc că sistemul actual a 
eșuat.  În opinia mea, Republica Moldova va fi definită de o nouă generație, care va folosi 
oportunitatea de a face schimbări fundamentale.  Procuratura Anticorupție are acum șansa de a 
construi o relație de încredere cu poporul prin acțiuni și transparență.  Vom arăta oamenilor că 
sistemul poate funcționa eficient pentru a identifica în mod fiabil o schemă infracțională, a lua 
măsuri pentru a o opri și a o demonta, și pentru a-i trage la răspundere pe toți cei responsabili.   

Eu am încredere că sunt persoana capabilă să conducă Procuratura Anticorupție în efortul 
de a ajunge cât mai repede la o rezoluție pozitivă pentru țară în cazurile de rezonanță și nu 
numai, aplicând legea în mod egal și transparent.  Și voi depune eforturi substanțiale pentru a 
câștiga încrederea poporului față de această instituție care deține un rol deosebit de important în 
sistemul de justiție și în societatea noastră. 

Candidez la această funcție și sper să fiu acceptată ca să am ocazia să lucrez alături de 
profesioniștii care și-au dedicat cariera justiției.  Contez pe experiența și expertiza lor ca 
împreună să eliminam obstacolele din trecut și să construim o instituție funcțională, bazată pe 
drept și egalitate.  În același timp, experții dintr-un sistem nu sunt neapărat cei mai indicați atunci 
când sistemul necesită o schimbare fundamentală.  Iar eu am ceva valoros și unic de oferit – o 
experiență diferită și o nouă perspectivă din afara sistemului.  Mi-am petrecut cariera lucrând în 
cadrul unor sisteme care operează cu integritate și eficiență, atât în sectorul privat, cât și în cadrul 
guvernului Statelor Unite.  În activitatea mea în calitate de Șef al Procuraturii Anticorupție mă 
voi baza pe ceea ce am învățat lucrând în interiorul acestor sisteme pentru a face schimbările de 
care Republica Moldova are nevoie și pe care le merită în acest moment important din istoria sa. 

Cu stimă, 

 

 
Veronica Dragalin 
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