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Declarația de independență a Republicii 
Moldova din 27 august 1991 a fost un act fon-
dator al statului nostru, astfel încât pe parcur-
sul a trei decenii  încercăm să consolidăm de-
mocraţia, prin intermediul valorilor de bază 
ale acesteia, precum libertatea, responsabilita-
tea, dreptatea. Noi tindem spre o viaţă mult 
mai prosperă, în care statul ne va garanta şi 
asigura drepturile şi libertăţile fundamentale, 
aşa cum este dreptul la viaţă, dreptul la opinie, 
egalitatea în faţa legii, dar nu trebuie să negli-
jăm obligaţiile pe care trebuie să ni le asumăm 
ca cetăţeni ai acestei ţări. Democraţia ţine nu 
doar de respectarea drepturilor, ci şi de res-
pectarea îndatoririlor. Elementul de bază al 
democraţiei este Constituţia, precum şi alte 
legi organice, ordinare etc. În ea sunt consem-
nate cele mai fundamentale  drepturi, libertăţi 
şi îndatoriri. Constituția Republicii Moldova 
defineşte politicile şi structura acestora, limi-
tele puterilor într-un stat, funcţiile în stat, pre-
cum şi mecanismele de constrângere a statului 
în cazurile când cetățenii nu respectă legislația 
în vigoare, sau în mod vădit, evită intenționat 
respectarea acesteia, predominând astfel teo-
ria putrefacției sociale în societatea noastră.

Odată cu independența Republicii Mol-
dova, societatea noastră nu a realizat că prin 
acest act de independență devenim mult mai 
responsabili, iar democrația urmează a fi inter-
pretată corect. Reformele pe care le-a parcurs 
Republica Moldova din 1991 până în prezent, 
şi anume: schimbarea monedei, privatizarea, 
destrămarea colhozurilor au servit drept temei 
pentru creşterea criminalității în țară. Sărăcia 
a determinat cetățenii la comiterea diverselor 
acte infracționale, precum furturi, jafuri, tâlhă-

ANALIZA JURIDICĂ A INFRACȚIUNII DE PRIMIRE A UNEI REMUNERAȚII ILICITE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA LUCRĂRILOR LEGATE DE DESERVIREA POPULAȚIEI 

(art. 256 Cod Penal al RM)

Oxana ANTONOV,
doctorandă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

rii, omoruri etc. Infracțiunile care se săvârşeau 
făceau mai mult parte din infracțiuni contra 
patrimoniului unei persoane. Astfel, datorită 
dezvoltării domeniului privat din ce în ce mai 
mult, precum şi posibilităților cetățenilor de 
a încheia contracte de deservire cu întreprin-
deri de stat, instituții şi organizații, legiuitorul 
a reglementat la art. 256 din Codul penal al 
RM infracțiunea de „Primire a unei remune-
raţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor lega-
te de deservirea populaţiei”. 

Această infracțiune presupune primi-
rea, prin extorcare, de către un salariat dintr-o 
întreprindere, instituţie sau organizaţie a unei 
remuneraţii sau a altor avantaje patrimoniale 
pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru 
prestarea unor servicii în sfera comerţului, 
alimentaţiei publice, transportului, deservirii 
sociale, comunale, medicale sau de altă natu-
ră, lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile de ser-
viciu ale acestui salariat. 

Lucrătorii din aceste domenii pentru 
menținerea unei poziții avantajoase în vede-
rea prestării serviciilor de calitate, precum şi 
lucrărilor executate de către aceştia vor ră-
mâne la un nivel înalt, ceea ce va asigura păs-
trarea încrederii publicului față de profesie. 
Aceşti lucrători trebuie să acționeze într-o 
manieră corespunzătoare reputației profesiei 
şi să evite orice comportament care ar putea 
discredita profesia. Ca urmare, pentru înde-
plinirea cerințelor etice, trebuie să se țină cont 
de responsabilitatea lucrătorului față de con-
sumator (client) [1].

Astfel, în contextul Legii nr. 105 din 
13.03.2003 privind protecția consumatorilor, 
aceasta stabileşte bazele juridice pentru pro-
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tejarea de către stat a persoanelor în calitatea 
lor de consumatori şi transpune Directiva 
2005/29/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe 
piaţa internă faţă de consumatori şi de modi-
ficare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, 
a directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/
CE ale Parlamentului European şi ale Consi-
liului şi Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, pu-
blicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JO) nr. L 149/22 din 11 iunie 2005, şi Direc-
tiva 1999/44/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite 
aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi 
garanţiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene L 171 din 7 iulie 1999 [2]. 

Obiectul juridic special al infracțiunii 
prevăzute la art. 256 din Codul penal al RM se 
manifestă printr-un caracter multiplu. Obiec-
tul juridic principal îl formează relațiile soci-
ale  cu privire la corectitudinea şi probitatea 
îndeplinirii de către lucrător a obligațiilor sale 
profesionale. Obiectul juridic secundar îl con-
stituie relațiile sociale cu privire la libertatea 
psihică (morală) a unei persoane [3, p. 234].

Obiectul material al acestei infracțiuni 
este remunerație, care are un înțeles de ofer-
te, bani (sub formă de salariu, onorariu, lea-
fă, primă etc.), titluri de valoare, alte bunuri 
sau avantaje patrimoniale, servicii, precum 
şi alte avantaje care justifică primirea unei 
remunerații de către făptuitor. 

Victima infracțiunii prevăzute la art 256 
din Codul Penal al RM este consumatorul. Prin 
consumator (client) se subînțelege orice per-
soană fizică ce intenţionează să comande sau să 
procure ori care comandă, procură sau foloseşte 
produse, servicii pentru necesităţi nelegate de 
activitatea de întreprinzător sau profesională.

Latura obiectivă a acestei infracțiuni este 
fapta prejudiciabilă care constă în acțiunea de 
primire a unei remunerații şi metoda de comi-
tere a infracțiunii, şi anume extorcare.

Prin acțiunea de primire a unei 
remunerații se pot subînțelege următoarele: lu-
area în posesie a unui bun, care se înmânează, 
încasarea unei sume de bani, acceptarea unui 
serviciu şi/sau privilegiu, avantaj. Prin extorca-

re se are în vedere: amenințarea adresată victi-
mei din partea făptuitorului de a săvârşi une-
le acțiuni de natură să prejudicieze interesele 
ocrotite de lege ale victimei sau crearea de către 
făptuitor a unor condiții care impun victima să 
ofere remunerația în scopul prevenirii efectelor 
negative pentru interesele sale [4, p. 235].

În cazul dacă lipseşte metoda de extor-
care, primirea, acceptarea unei remunarații nu 
poate fi calificată în baza art. 256 Codul penal 
al RM. Dacă există o situație de primire a unei 
remunarații fără extorcare poate atrage făptu-
itorul la răspundere în conformitate cu pre-
vederile art. 315 din Codul contravențional al 
RM, şi anume: „primirea (luarea) în exerciţiul 
funcţiunii de recompensă nelegitimă sau de 
folos material”. 

Latura subiectivă a infracțiunii se ca-
racterizează prin intenție directă, iar motivul 
comiterii infracțiunii este din interes materi-
al. Scopul infracțiunii este unul special care se 
manifestă prin îndeplinirea de lucrări sau pre-
starea de servicii ce țin de obligațiile profesio-
nale, de atribuțiile de funcție ale făptuitorului.

Urmează să interpretăm corect 
semnificația următorilor termeni: lucrări şi 
servicii. Astfel, prin lucrări se înțelege ansam-
blul de acțiuni prin care se poate de obținut 
un produs sau ar putea să se modifice caracte-
risticile acestuia. Prin serviciu se are în vedere 
activitatea desfăşurată în scopul satisfacerii 
necesităților sau cerințelor consumatorului.

Este de reținut faptul că în cazul în care 
făptuitorul primeşte o remunerație nu pentru 
prestarea unui serviciu sau pentru îndeplini-
rea unei lucrări ce țin nemijlocit de obligațiile 
profesionale ale persoanei care comite fapta, 
cele săvârşite nu se vor încadra în componența 
infracțiunii prevăzute la art. 256, ci potrivit 
art. 189 „șantajul”, adică cererea de a se trans-
mite bunurile proprietarului, posesorului sau 
deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau 
de a săvârşi alte acţiuni cu caracter patrimo-
nial, ameninţând cu violenţă persoana, rudele 
sau apropiaţii acesteia, cu răspândirea unor 
ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea 
sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, 
posesorului, deţinătorului ori cu răpirea pro-
prietarului, posesorului, deţinătorului, a ru-
delor sau a apropiaţilor acestora, sau în con-
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formitate cu prevederile art. 247 Codul penal 
al RM, adică „constrângerea de a încheia o 
tranzacţie sau de a refuza încheierea ei”, în-
soţită de ameninţări cu aplicarea violenţei, cu 
nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum 
şi cu răspândirea unor informaţii care ar cau-
za daune considerabile drepturilor şi interese-
lor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei 
apropiate, în lipsa semnelor de şantaj.

Subiectul infracțiunii prevăzute la art. 
256 Cod penal al RM poate fi persoana fizi-
că responsabilă care la momentul comiterii 
infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. La fel, 
subiectul infracțiunii trebuie să îndeplineas-
că următoarele calități speciale: 1) Să fie lu-
crător într-o întreprindere, instituție sau 
organizație; 2) Să nu fie o persoană cu funcție 
de răspundere, nici persoană care gestionea-
ză o organizație comercială, obştească sau o 
altă organizație nestatală, nici funcționar al 
autorității publice, al altei instituții, întreprin-
deri sau organizații de stat [5].

Prin lucrător subînțelegem termenul 
salariat prevăzut la art. 1 din Codul muncii 
al RM, prin care se are în vedere o persoană 
fizică (bărbat sau femeie) care prestează o 
muncă conform unei anumite specialităţi, ca-
lificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul 
unui salariu, în baza contractului individual 
de muncă, cu condiția că salariatul nu trebu-
ie să aibă calitatea de persoană cu funcție de 
răspundere. În cazul în care aceasta este o per-
soană cu funcție de răspundere, cele comise 
de făptuitor urmează a fi calificare în confor-
mitate cu prevederile art. 324 (coruperea pasi-
vă) Cod penal al RM.

Infracțiunea de primire a unei 
remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrări-
lor legate de deservirea populației prezintă pe-
ricol social şi constituie, astfel, o manifestare 
antisocială, care aduce atingere relațiilor soci-
ale a căror normală desfăşurare şi dezvoltare 
nu sunt posibile fără asigurarea bunului mers 
al activității întreprinderilor, instituțiilor, 
organizațiilor din sfera de deservire împo-
triva actelor lipsite de probitate săvârşite de 
salariați [6].

Periculozitatea faptei incriminate se 
manifestă prin stările de pericol pe care le 
poate provoca comportamentul incriminat al 

subiectului pentru relațiile din sfera de pre-
stare a serviciilor, afectând imaginea agenților 
care le prestează şi prejudiciind interesele 
cetățenilor [7].

În concluzie, menționăm că gradul de 
periculozitate a infracțiunii prevăzute la art 
256 din Codul Penal al RM este destul de 
mare, având un impact devastator, pe motiv 
că afectează în primul rând relațiile sociale  cu 
privire la corectitudinea şi probitatea îndepli-
nirii de către lucrător a obligațiilor sale profe-
sionale în vederea  deservirii populației. Statul 
urmează să creeze politici economice eficiente 
pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deser-
virea populației, iar interesele consumatorului 
(clientului) să fie protejate în mod prioritar, 
prin aplicarea măsurilor de constrângere de 
către organele de ocrotire a normelor de drept.
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Recrutarea mercenarilor presupune 
un proces complex de acțiuni întreprinse 
de persoana interesată de atragerea noilor 
combatanți în rândurile unor structuri mi-
litare sau paramilitare, grupări teroriste sau 
de criminalitate organizată, orientate spre 
achiziționarea noilor membri pentru realiza-
rea unor scopuri concrete.

Analizând legislația penală națională, 
constatăm că latura obiectivă a infracțiunii 
prevăzute de art. 141, alin. (2) CP RM include 
următoarele semne caracteristice: 

a) fapta prejudiciabilă manifestată prin 
acțiunea de angajare, instruire, finanțare sau 
altă asigurare a mercenarilor, precum şi folo-
sirea lor într-un conflict armat, în acțiuni mi-
litare sau în alte acțiuni violente; 

b) timpul săvârşirii infracțiunii, şi anu-
me – timpul desfăşurării unui conflict armat, a 
acțiunilor militare sau a altor acțiuni violente.

Însă recrutarea propriu-zisă a mercena-
rilor nu se regăseşte în textul Codului penal, 
fiind parțial încadrată în noțiunea de angaja-
re.

Deşi unii autori, cum ar fi R.A. Adelha-
nian, sunt de părerea că recrutarea şi angaja-
rea (înțelegerea civilă) sunt sinonime şi pot fi 
utilizate ca atare, indiferent dacă afacerea este 
sau nu legală [1], totuşi nu putem fi de acord 
cu această poziție, dat fiind faptul că recruta-
rea în sensul activității mercenarilor nu poate 
fi înțeleasă prin analogie cu normele de drept 
civil pornind de la următoarele considerente: 

– în primul rând, recrutarea mercenari-
lor nu reprezintă un raport juridic legal;

– în al doilea rând, momentul înche-
ierii-consumării înțelegerii între recrutat şi 
recrutor nu poate fi raportat la momentul 

RECRUTAREA CA PARTE COMPONENTĂ A ACTIVITĂȚII MERCENARILOR

Vasili BEDA,
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consumării potrivit legislației civile. Or, ceea 
ce potrivit legislației civile înseamnă mo-
mentul încheierii unei înțelegeri, în legea pe-
nală se poate întâmpla să nu prezinte nici o 
semnificație [2].

În acest fel, deşi noțiunea de „recrutare a 
mercenarilor” nu este pentru moment prevă-
zută expres în legea penală a Republicii Mol-
dova, bazându-ne pe experiența altor autori 
din domeniu şi reieşind din definiția însăşi a 
acestei noțiuni, putem să admitem că recruta-
rea mercenarilor presupune atragerea prin di-
ferite metode a noilor recruţi în rândurile unei 
entităţi militare sau paramilitare (inclusiv în 
cadrul companiilor militare private), în scopul 
participării la activităţi de luptă contra unei 
remunerări financiare sau de altă natură.

În acest scop sunt antrenate persoane 
special pregătite – recrutori. 

Un recrutor profesionist este foarte 
atent față de problemele unui recrut potențial, 
demonstrează interesul față de necesitățile 
cotidiene ale acestuia, gândurile, relațiile fa-
miliale, interesele, planurile pentru viitor 
etc. Totodată, în cadrul discuției recrutorul 
menține contactul vizual permanent, admiră 
capacitățile persoanei (reale şi inventate). 

Astfel, prima impresie de la întâlnirea cu 
recrutorul va fi pozitivă: legătura emoțională, 
simțul suportului, interesul, dorința şi pregă-
tirea pentru următoarea întâlnire [3].

Pentru a realiza procesul de recrutare 
(racolare) a persoanei, recrutorii, de regulă, 
utilizează unele metode, uneori asemănă-
toare cu cele aplicate în procesul recrutării 
combatanților teroriști, în funcție de baza re-
crutării aleasă reieșind din specificul fiecărui 
caz în parte.
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Bazele recrutării mercenarilor 
De regulă, bazele recrutării noilor 

militanți mercenari convențional pot fi divi-
zate în 3 grupuri: 

 – cointeresare materială, 
 – bază ideologică cu utilizare a senti-

mentelor pseudo-patriotice,
 – constrângerea (sau utilizarea datelor 

compromițătoare). 
a) Cointeresare materială 
Remunerarea financiară în procesul 

atragerii noilor recruți constituie un ele-
ment de bază al activității de racolare. Pe de 
altă parte, constituie şi un segment obliga-
toriu al noțiunii de mercenar definite atât în 
legislația națională a Republicii Moldova, cât 
şi în cea internațională. După cum arată da-
tele investigației jurnalistice efectuate în anul 
2018 de angajații agenției mediatice „RISE 
Moldova”, „salariul” lunar al mercenari-
lor participanți la lupte variază de la 150$ la 
3100$ [4].

b) Bază ideologică cu utilizare a senti-
mentelor pseudo-patriotice

Un alt factor al complexului de măsuri 
de racolare a noilor militanți îl prezintă uti-
lizarea sentimentelor pseudo-patriotice şi 
naționale, utilizate pe larg de sistemul propa-
gandistic al părții-agresoare în problema con-
flictului militar din Ucraina.

În acest sens, observăm că o parte din 
mercenarii moldoveni identificați sunt origi-
nari din regiunea separatistă transnistreană şi 
zona sud a republicii (în special Unitatea Te-
ritorială autonomă Găgăuzia, unde aspirațiile 
populației sunt orientate preponderent spre 
susținerea ideologiei pro-ruse). 

În acest fel, deseori persoanele care au 
participat ilegal la conflictul militar din estul 
Ucrainei invocă drept motiv de bază principi-
ile ideologice personale (aspirații „antifascis-
te”, apărarea „celor slabi”), negând aspectele 
legate de mercenariat [4]. 

Toți aceşti factori în complex influențează 
punctele vulnerabile socio-psihologice ale 
cetățenilor din categoria de risc, predispuse la 
racolarea în rândurile combatanților în zonele 
de conflict din Donbas, de multe ori motivând 

prin aceste aspecte cauzele reale ale implicării 
în procesul de racolare, cum ar fi şomajul, să-
răcia, inegalitatea socială, dereglări psihice ale 
recruților etc.

c) Utilizarea datelor cu caracter com-
promițător

Procedeul racolării prin constrânge-
re este specific persoanelor care au săvârşit 
anumite ilegalități şi au fost determinate să 
se înroleze în „detaşamente de voluntari” ale 
aşa-numitor republici populare din Donețk şi 
Luhansk („LNR” şi „DNR”), pentru a fi absol-
vite de pedeapsa penală.

Metode de recrutare
Metode de recrutare – este un sistem 

de acțiuni întreprinse de o organizație sau o 
structură oficială, neoficială sau ilegală, în sco-
pul atragerii noilor membri în rândurile sale. 

Dacă este vorba despre metodele de re-
crutare în organizații sau grupări cu caracter 
distructiv, trebuie să ținem cont de faptul că 
acestea sunt condiționate istoric şi pot fi dife-
rite în funcție de natura structurii-recrutor [3].

Pentru atragerea mercenarilor, recruto-
rii folosesc un set de măsuri care permit raco-
larea eficientă a persoanelor vulnerabile. 

Astfel, în procesul studierii problemati-
cii de mercenariat, au fost determinate două 
metode de recrutare: recrutarea directă şi re-
crutarea indirectă (auto-recrutare).

Recrutarea directă se manifestă în tim-
pul contactelor nemijlocite ale recrutorului 
cu candidatul la racolare prin propunerea di-
rectă de a fi înrolat ca mercenar. Este aplicată 
preponderent de către cetățenii reîntorși din 
zonele de luptă din „DNR” și „LNR” în:

 – zonele de concentrare ale migranților 
în afara Republicii Moldova; 

 – regiunea transnistreană; 
 – zonele de sud și de nord ale Republicii 

Moldova.
O atenție sporită la selectarea 

candidaților pentru racolare se acordă pregă-
tirii militare avute anterior (pentru recrutori 
prezintă interes, în primul rând, prezenţa 
pregătirii militare la candidaţi, efectuarea 
în trecut a serviciului militar în termen sau 
prin contract în diverse subdiviziuni militare 
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sau paramilitare). O altă categorie de interes 
o prezintă persoanele care în trecut au făcut 
parte din grupări criminale naționale sau 
transnaționale, obținând astfel experiența de 
mânuire a armei şi reacționarea promptă în 
situații de stres în condiții de luptă. 

Procedeele utilizate la aplicarea metodei 
directe: 

– prin recomandarea prietenilor sau a 
unor cunoştințe ocazionale (această formulă 
este specifică cetățenilor plecați la muncă tem-
porară peste hotare);

– prin constrângere (acest procedeu este 
specific persoanelor care au săvârşit anumite 
ilegalități şi au fost impuse să se înroleze în 
aşa-numitele detaşamente de voluntari din 
diferite structuri neconstituţionale sau com-
panii militare private).

Recrutarea indirectă (auto-recrutare) 
prezintă, de regulă, un proces care parcurge 
treptat, dar în termeni relativ restrânşi, etape-
le specifice acestui fenomen pornind de la sim-
pla curiozitate față de situația politică în regi-
une, obținerea informațiilor din mass-media 
şi Internet (vizualizarea secvențelor video din 
teatrele de luptă, consultarea site-urilor ideo-
logico-propagandiste etc.) şi terminând cu de-
cizia de a se înrola în rândurile mercenarilor.

Viitorul mercenar acționează din pro-
pria inițiativă având ca motivație convinge-
rile ideologice (această categorie de persoane 
de obicei face parte din segmentul cetățenilor 
proveniţi din regiunile influenţate de propa-
ganda mediatică activă, orientată spre forma-
rea viziunilor necesare unei părţi implicate în 
activităţi militare cu utilizarea mercenarilor).

Rapiditatea acestui proces este determi-
nată de faptul că etapele intermediare în mul-
te cazuri sunt deja „implantate” în conștiința 
viitorului mercenar. În acest caz, nu există 
necesitatea de a parcurge etape ca schimba-
rea viziunilor politice, renunțarea treptată 
a persoanei la viziunile politice anterioare şi 
alăturarea la noua ideologie separatistă, că-
utarea altor susținători acestei ideologii și 
crearea grupelor de interes. Acest aspect este 
condiționat de faptul că toate acestea deja per-
sistă în viața cotidiană a viitorilor mercenari, 

îndeosebi a celor proveniți din zonele vulne-
rabile, unde propaganda și viziunile separatis-
te au o mare amploare începând cu obținerea 
independenței Republicii Moldova până în 
prezent.

Acest fenomen se dezvoltă, de regulă, 
prin sursele virtuale din internet şi prin tele-
viziune.

Mediul virtual astăzi prezintă o plat-
formă cea mai des utilizată pentru propaga-
rea ideologiilor distructive şi infracționale, 
datorită eficacității sale de diseminare a 
informațiilor. În contextul dat se utilizează 
pe larg inclusiv rețelele de socializare pentru 
atragerea noilor recruți. 
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În combaterea criminalităţii, mijloacele 
de drept naţional sunt principale, iar mijloa-
cele de drept internaţional sunt subsidiare, 
suplimentare. Acelaşi lucru se întâmplă şi în 
combaterea criminalităţii internaţionale. 

După părerea noastră, este necesar să 
acceptăm punctul de vedere al lui I. Jdanov şi 
L. Kostin, care presupun că „colaborarea sta-
telor în vederea combaterii criminalităţii este 
partea componentă principală a relaţiilor in-
ternaţionale la etapa contemporană. Particu-
laritatea acestei colaborări constă în faptul că 
combaterea criminalităţii ţine preponderent 
de componenţa naţională a statelor, deoarece 
criminalitatea ca fenomen social are în gene-
ral un caracter naţional, determinat de totali-
tatea factorilor sociali, economici, juridici etc., 
activi într-un anumit stat [10, p. 42].

Practica multor state, inclusiv a Republi-
cii Moldova, merge pe calea includerii în siste-
mul legislaţiei sale a normelor convenţiilor in-
ternaţionale. După cum a menţionat, pe bună 
dreptate, I. Lukaşuk, „dacă statul semnează un 
tratat internaţional, acest fapt presupune pen-
tru acel stat obligaţia de a-şi revizui legislaţia sa 
naţională în domeniul respectiv” [11, p. 35].

Considerăm că anume datorită aces-
tui fapt colaborarea internaţională poartă un 
caracter auxiliar faţă de mijloacele naţionale. 
Are dreptate D. Bekeşev, spunând că „efici-
enţa tratatului internaţional depinde de fap-
tul cât de coordonat este caracterul măsurilor 
care se întreprind în vederea combaterii cri-
minalităţii” [9, p. 210].

Din examinarea legislaţiei internaţiona-
le ce o reglementează rezultă că această coo-
perare între state în combaterea criminalităţii 
cunoaşte două forme principale, şi anume: 

 – colaborarea sau conlucrarea statelor 

COMISIA ROGATORIE: REGLEMENTĂRI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Vasile BUZDUGAN,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

pentru combaterea unor categorii de infracţiuni;
 – asistenţa juridică reciprocă pentru re-

alizarea de către fiecare stat a justiţiei penale 
pe teritoriul său. 

Conlucrarea sau colaborarea statelor în 
lupta împotriva criminalităţii se realizează, în 
principal, prin semnarea sau aderarea la con-
venţii internaţionale, prin care țările îşi asumă 
obligaţii de a reprima, prin mijloace proprii, 
anumite categorii de infracţiuni. Pot fi menţi-
onate în acest sens convenţiile internaţionale 
pentru reprimarea unor infracţiuni privind 
traficul ilicit de droguri, de arme sau de per-
soane, a terorismului, corupţiei, spălării bani-
lor sau a produselor infracţiunii etc.

Asistenţa juridică este o formă de coo-
perare internaţională care, spre deosebire de 
conlucrarea internaţională în combaterea unor 
anumite categorii de infracţiuni transnaţionale 
comise de asociaţii sau grupuri criminale, se re-
alizează prin concursul acordat de un stat altui 
stat de a-şi îndeplini funcţia de realizare a jus-
tiţiei, ca expresie a suveranităţii sale [6, p. 70].

Un spectru mai larg de activităţi, la fel 
cu caracter subsidiar, este prevăzut în acest 
sens de legiuitorul Republicii Moldova, care 
atribuie la volumul asistenţei juridice urmă-
toarele: comunicarea actelor de procedură sau 
a hotărârilor judiciare persoanelor fizice sau 
juridice care se află peste hotarele ţării; audi-
erea persoanelor în calitate de martor, bănuit, 
învinuit, inculpat, parte civilmente responsa-
bilă; efectuarea cercetării la faţa locului, a per-
cheziţiei, ridicarea de obiecte şi documente şi 
transmiterea lor peste hotare; sechestrarea, 
confruntarea, prezentarea spre recunoaştere, 
identificarea abonaţilor telefonici, intercep-
tarea comunicărilor, efectuarea expertizelor, 
confiscarea bunurilor provenite din săvârşirea 



LEGEA ȘI VIAȚA10
Ediție specială, aprilie 2021

infracţiunilor şi alte acţiuni de urmărire penală 
prevăzute de CPP al RM; citarea martorilor, ex-
perţilor sau a persoanelor urmărite de către or-
ganele de urmărire penală sau de către instan-
ţa de judecată; preluarea urmăririi penale la 
cererea unui stat străin; căutarea şi extrădarea 
persoanelor care au comis infracţiuni sau pen-
tru a executa pedeapsă privativă de libertate; 
recunoaşterea şi executarea sentinţelor străine; 
transferarea persoanelor condamnate; comu-
nicarea cazierului judiciar sau alte acţiuni care 
nu contravin legislaţiei procesuale penale [1].

Codul de procedură penală al Federaţiei 
Ruse, spre deosebire de cel al Republicii Mol-
dova, nu conţine prevederi exprese referitoare 
la obiectul asistenţei juridice. Doctrina rusă 
[11, p. 35], asumându-şi obligaţia să supli-
nească această lacună, aduce următoarea cla-
sificare a acţiunilor procedurale ce pot fi reali-
zate prin comisie rogatorie: primirea cererilor 
şi declaraţiilor; acordarea asistenţei la aduce-
rea persoanelor aflate în detenţie pe teritoriul 
statului străin, pentru depunerea mărturiilor 
şi acordarea ajutorului la desfăşurarea anche-
tei şi altor măsuri procesuale; înmânarea acte-
lor referitoare la procedura în cauzele penale; 
executarea cercetărilor de anchetă şi judecăto-
reşti; identificarea personalităţii şi locului află-
rii anumitor persoane; efectuarea expertizelor 
judiciare; acţiuni cu privire la sechestrarea 
averii, transmiterea bunurilor căpătate pe cale 
criminală; alte modalităţi de asistenţă.

Comisia rogatorie reprezintă una din-
tre formele prevăzute de lege utilizate pentru 
realizarea asistenței juridice internaționale în 
materie penală. Comisia rogatorie a fost folo-
sită în relațiile dintre state, în planul asistenței 
juridice internaționale, încă de la sfârşitul se-
colului al XIX-lea. 

Comisia rogatorie este menționată în ca-
drul Convenției Europene de asistență judiciară 
în materie penală adoptată la Strasbourg la 20 
aprilie 1959, unde în art. 3 se prevede că: „Par-
tea solicitantă va urmări îndeplinirea, în formele 
prevăzute de legislația sa, a comisiilor rogatorii 
referitoare la o cauză penală, care îi va fi adresată 
de către autoritățile judiciare ale părții solicitante 
şi care au ca obiect îndeplinirea actelor de urmă-
rire sau comunicarea mijloacelor materiale de 
probă, a dosarelor sau a documentelor”.

În cazurile în care organul judiciar con-
stată că exacta cunoaştere a adevărului depinde 
de anumite probe care se găsesc în străinătate, 
acesta solicită concursul autorităţilor străine. 
Pentru obţinerea acestora organul judiciar se 
adresează autorităţilor străine pe cale de co-
misii rogatorii, cu solicitarea de a se proceda la 
audieri de martori sau la constatări la faţa locu-
lui. Uneori, organele judiciare dintr-un stat pot 
socoti necesar ca martorii domiciliaţi în străi-
nătate să fie invitaţi a se înfăţişa înaintea acestor 
organe. Se poate întâmpla ca martorii unei ca-
uze să fie deţinuţi într-un alt stat, iar aducerea 
lor în ţara care-i solicită pentru a fi ascultaţi sau 
pentru o confruntare să fie neapărat necesară. 
Alteori, este necesară comunicarea unor piese 
judiciare aflate într-o ţară şi solicitate de orga-
nele judiciare din altă ţară [7, p. 1070].

Adresarea prin comisie rogatorie pen-
tru prima oară în legislaţia Republicii Mol-
dova este reglementată în art. 536 al Codului 
de procedură penală al Republicii Moldova 
adoptat la 14 martie 2003. În conformitate cu 
prevederile acestui articol, organul de urmă-
rire penală sau instanţa de judecată, în cazul 
în care consideră necesară efectuarea unei ac-
ţiuni procesuale pe teritoriul unui stat străin, 
se adresează prin comisie rogatorie organului 
de urmărire penală sau instanţei de judecată 
din statul respectiv, sau către o instanţă penală 
internaţională conform tratatului internaţio-
nal la care Republica Moldova este parte sau 
în condiţii de reciprocitate.

Asistenţa statelor nu se limitează doar la 
cooperarea între organele de poliţie judiciară. 
Adesea, în faza urmăririi penale, ca şi în aceea 
a judecării cauzei, examinarea probelor poate 
face, de asemenea, necesară o colaborare in-
ternaţională.

Comisia rogatorie internaţională implică 
o deplasare de competenţă teritorială de la un 
organ judiciar la altul [4, p. 407]. După cum se 
vede, comisia rogatorie este un act procedural 
prin care organul de urmărire penală sau in-
stanţa unui stat ori reprezentanţii unei instanţe 
penale internaţionale solicită o intervenţie a or-
ganelor statului respectiv [3, p. 907].

Întocmirea comisiei rogatorii şi adresa-
rea prin comisie rogatorie sunt lăsate la discre-
ţia organului de urmărire penală sau instanţă. 
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În toate cazurile, legea procesual penală deter-
mină că aceasta poate fi întocmită în cazurile 
când se consideră necesar. Ea se întocmeşte 
de către organele competente din Republica 
Moldova în condiţii de reciprocitate.

Prin acordarea asistenţei juridice în 
condiţii de reciprocitate se înţelege că asisten-
ţa juridică se acordă doar în cazul în care între 
Republica Moldova şi statul respectiv nu este 
încheiat un tratat bilateral de asistenţă juridi-
că în materie penală, sau aceste două state nu 
sunt parte la un tratat multilateral de asistenţă 
juridică în materie penală.

Condiţiile de reciprocitate urmează să fie 
consemnate printr-o scrisoare prin care minis-
trul Justiţiei, sau Procurorul General se obligă 
să acorde în numele Republicii Moldova asis-
tenţă juridică statului străin sau instanţei pe-
nale internaţionale, la efectuarea unor acţiuni 
procesuale cu garantarea drepturilor procesua-
le prevăzute de legea naţională, ale persoanei în 
privinţa căreia se efectuează asistenţa.

La fel menţionăm faptul că asistenţa ju-
ridică este refuzată şi în cazul în care în ţara 
respectivă fapta se pedepseşte cu moartea şi nu 
există nici o garanţie că nu se va aplica aceas-
tă pedeapsă, cât şi în cazul în care, în confor-
mitate cu legislaţia penală naţională fapta nu 
constituie infracţiune sau persoana nu poate 
fi trasă la răspundere penală. În toate cazurile 
când este vorba de un refuz acest refuz trebuie 
motivat, altfel statul îşi încalcă obligaţiile sti-
pulate în tratatele internaţionale de asistenţă 
juridică internaţională [2, p. 319].

Autorităţile solicitante pot utiliza do-
cumentele şi informaţiile primite de la statul 
solicitat, ca rezultat al executării comisiei ro-
gatorii, doar în scopul îndeplinirii obiectului 
indicat în comisia rogatorie. În cazul necesită-
ţii utilizării informaţiilor primite şi în cadrul 
altei urmăriri penale, urmează să fie solicitat 
acordul statului ce a executat cererea.

Dacă statul solicitant cere în mod expres 
transmiterea documentelor originale, o astfel 
de cerinţă se execută în măsura posibilităţilor. 
Dacă statul solicitant cere în mod expres, Re-
publica Moldova îl va informa despre data şi 
locul îndeplinirii comisiei rogatorii.

Republica Moldova va transmite numai 
copii sau fotocopii autentificate după docu-

mentele sau dosarele cerute. Copiile după 
documente sau din dosare solicitate printr-o 
comisie rogatorie internaţională se autenti-
fică pentru conformitate de către organul de 
urmărire penală sau de autoritatea judecăto-
rească, sau de orice altă autoritate care deţine 
documentele şi dosarele originale, prin sem-
nătura persoanei împuternicite să efectueze 
copiile şi să aplice ştampila instituţiei emiten-
te. Dacă statul solicitant cere în mod expres 
transmiterea documentelor originale, o astfel 
de cerere se execută în măsura posibilităţii.

Autorităţile şi persoanele în cauză, men-
ţionate de statul solicitant, vor putea să asiste 
şi să colaboreze la efectuarea comisiei rogato-
rii în limitele permise de legislaţia naţională.

Comisia rogatorie în Republica Moldo-
va se depune de către organul de urmărire pe-
nală Procurorului General, iar de către instan-
ţa de judecată – Ministerului Justiţiei pentru 
transmitere spre executare statului respectiv.

Art. 536 CPP al RM prevede la modul 
general calea parcursă de cererea de comisie 
rogatorie. Astfel, în Republica Moldova co-
misia rogatorie se înaintează Procurorului 
General de către organul de urmărire penală 
competent să o formuleze, iar de către instan-
ţa de judecată ministrului Justiţiei, pentru a o 
transmite spre executare statului solicitat. 

De asemenea, poate fi folosită calea di-
plomatică pentru transmiterea cererii, în cazul 
în care statul solicitat cere acest lucru prin de-
claraţii la actul legislativ internaţional pe care 
se bazează cererea, sau alte căi de transmitere, 
când nu se cunoaşte autoritatea competentă 
din statul solicitat şi adresa acesteia.

Procedura mai detaliată de formulare, 
transmitere, verificare a cererii este reglemen-
tată de actele normative departamentale. Bu-
năoară, conform pct. 3.2 al Regulamentului cu 
privire la organizarea activităţii de asistenţă ju-
ridică internaţională al Procuraturii Republicii 
Moldova, „cererile de comisie rogatorie, for-
mulate de procurori sau alte organe de urmări-
re penală naţionale se prezintă Secţiei asistenţă 
juridică internaţională şi integrare europeană 
strict prin intermediul procurorilor teritoriali 
şi se înaintează autorităţilor străine competente 
exclusiv de către Secţia asistenţă juridică inter-
naţională şi integrare europeană” [8].
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Actul procedural întocmit în ţară străi-
nă în baza unei comisii rogatorii este valabil în 
Republica Moldova cu anumite condiţii. Preve-
derea art. 538 CPP RM are legătură directă  cu 
instituţia admisibilităţii probelor. Probele pre-
zentate în baza acestui act procedural sunt admi-
sibile şi nu se pune la îndoială veridicitatea lor.

În toate cazurile, actul procedural trebuie 
să fie întocmit şi executarea acestuia să se des-
făşoare în conformitate cu prevederile Codului 
de procedură penală al Republicii Moldova.

Pentru Republica Moldova, ca şi pen-
tru alte ţări, chestiunea ca recunoaşterea ca 
legală a documentelor oficiale care parvin de 
la organele procuraturii, de la instanţă, de la 
serviciile de executare sau diferite documente 
administrative sau notariale este soluţiona-
tă prin Convenţia de la Haga din 05.10.1961, 
care înlătură necesitatea legalizării anumitor 
documente oficiale. În conformitate cu art. 3 
al Convenţiei, tratatele internaţionale de asis-
tenţă juridică poate fi prevăzută şi o oareca-
re modalitate referitoare la legalizarea actelor 
procedurale întocmite în ţara respectivă.

Concluzii. Aşadar, la cererea de comisie 
rogatorie se anexează actele procesuale nece-
sare pentru efectuarea acţiunilor de urmărire 
penală. Toată informaţia expusă în cererea 
de comisie rogatorie trebuie să fie detaliată şi 
concretă. Informaţia despre faptă trebuie ex-
pusă succint, inclusiv data, locul, mijloacele şi 
modul de săvârşire a infracţiunii, consecinţele 
ei, motivele şi semnele calificative pentru în-
cadrarea juridică a faptei [12, p. 420]. Aceste 
informații dau posibilitatea organului din sta-
tul solicitat să verifice dacă fapta dată consti-
tuie infracţiune conform legislaţiei penale a 
statului, acesta presupune respectarea princi-
piul dublei incriminări.
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Recunoaşterea drepturilor şi libertăților 
omului reprezintă în esență o valoare supre-
mă pe care statul Republica Moldova o garan-
tează. Totodată, asigurarea acestor valori este 
indisolubil legată de combaterea criminalității 
care poate fi realizată doar prin folosirea în an-
samblu a mijloacelor şi tehnicilor speciale ale 
statului. În acest caz un loc special este ocu-
pat de activitatea specială de investigație (în 
continuare ASI) prin care statul se interpune 
răufăcătorilor ce atentează prin infracțiune 
la valorile garantate de Constituție. În con-
formitate cu Legea nr. 59 privind ASI, statul 
a delegat 8 subiecți (art. 6) pe care i-a înzes-
trat cu împuterniciri specifice numite măsuri 
speciale de investigație (în continuare MSI) în 
lupta cu criminalitatea care, implică în anu-
mite circumstanțe limitarea drepturilor civile 
ale unor persoane.

Posibilitatea unei astfel de restricții este 
prevăzută în art. 54 din Constituția Republi-
cii Moldova, în conformitate cu care anumite 
drepturi şi libertăți ale persoanelor pot fi limi-
tate prin lege numai în măsura în care acestea 
corespund normelor internaționale şi sunt ne-
cesare pentru protejarea intereselor legitime 
ale altora. 

Acest comunicat este dedicat problemei 
actuale privind respectarea drepturilor civile 
la realizarea MSI. Ne propunem identifica-
rea acelei linii de demarcare între necesitatea 
promptă de acțiune a  subiecților împuterniciți 
cu puteri speciale de realizare a MSI şi limitele 
pe care nu trebuie să le depăşească pentru a nu 
crea abuz.

Consfințirea în art. 3 al Legii ASI a prin-
cipiului respectării drepturilor şi libertăților 

persoanei drept un pilon de bază pe care se 
clădeşte întreaga ASI are o importanță co-
losală, având şi o prevalență în toate sfere-
le ei de activitate. Legea sus-menționată nu 
defineşte termenul de respectare a drepturilor 
şi libertăților persoanei şi, prin urmare, ştiința 
are sarcina de a formula un concept adecvat 
bazat pe cunoaşterea esenței acestui fenomen. 
Pentru a puncta importanța respectării drep-
turilor si libertăților persoanei, legiuitorul im-
pune această condiție ca o obligație a ofiţeru-
lui de investigaţii (art.11 lit. a).

a) să respecte drepturile şi interesele le-
gitime ale persoanei;

Totodată, dacă la realizarea MSI nu 
s-a ținut cont de respectarea drepturilor şi 
libertăților persoanei, rezultatele acestora sunt 
considerate nule şi inexistente [1]. 

Deci această axiomă consacrată atât în 
Constituție, cât şi în Legea ASI trebuie privită 
ca un imperativ de care trebuie să se condu-
că toți subiecții ASI. Totuşi, dincolo de toate 
aceste condiții, în societate se creează o fobie 
când este vorba de realizarea MSI, deoarece 
aceste măsuri se desfăşoară în mare parte prin 
metode ascunse față de persoana care a deve-
nit obiectul verificării, creându-se nejustificat 
impresia despre încălcarea dreptului la viață 
privată, la inviolabilitatea domiciliului sau a 
corespondenței. 

În plan teoretic expresia „respectarea 
drepturilor omului” este percepută ca fiind 
o formă pasivă de exercitare a drepturilor 
atribuite subiecților ASI, sau abstinența de la 
săvârşirea unor acțiuni interzise de lege.

Dicționarul Explicativ al Limbii Româ-
ne, de asemenea, descoperă termenul ,,a res-

UNELE CONCEPTE ASUPRA NOȚIUNII DE RESPECTARE A DREPTURILOR CIVILE 
LA REALIZAREA MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAȚIE

Ghennadi CALCAVURA,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
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pecta” prin  „a nu neglija, a nu face nimic ce 
ar fi sub demnitatea sa, a nu se abate de la o 
lege, o dispoziție, un angajament, un principiu 
etc.”. 

O asemenea constatare o putem face 
şi la simpla lecturare a art. 8 al CEDO ce ne 
conduce la constatarea că respectarea dreptu-
rilor civile impune, în primul rând, obligația 
negativă a puterii publice împotriva oricărei 
ingerințe arbitrare în viața privată, în exercita-
rea prerogativelor ce asigură însuşi conținutul 
acestui drept [2, p. 594]. 

Pe de altă parte, impunerea numai a 
unor obligaţii negative autorităţilor statale, 
care să apere individul împotriva ingerințelor 
de orice natură, nu este suficientă pentru ga-
rantarea efectivă a tuturor componentelor 
acesteia. De aceea Curtea reclamă din partea 
statelor îndeplinirea unor obligaţii pozitive, 
inerente asigurării respectului efectiv al vieţii 
private şi familiale, care pot implica şi necesi-
tatea adoptării de măsuri de protecție a vieții 
private, chiar cu privire la relațiile dintre indi-
vizi [2, p. 595]. Fiecărui stat contractant îi este 
recomandat să se doteze cu un arsenal juridic 
adecvat şi suficient care să aibă ca scop tocmai 
îndeplinirea acestor obligații pozitive care îi 
incumbă în temeiul art. 8 al Convenției [3]. 

Deci impunerea din partea autorităților 
a obligațiunilor negative precum şi a celor po-
zitive vizează, în primul rând, rezolvarea pro-
blemelor ce țin de respectarea drepturilor şi 
libertăților omului.

Conceptul de respectare a drepturilor 
omului la realizarea MSI este utilizat pe sca-
ră largă în ştiința juridică, cu toate acestea, nu 
există o unanimitate de opinii asupra a ce se 
înțelege prin „respectare”. 

Totodată, trebuie ținut cont şi de faptul 
că „respectarea drepturilor civile” are o struc-
tură complexă ce constă şi din alți termeni 
independenți folosiți în legislația moder-
nă alternativ pentru a descrie uneori acelaşi 
conținut cum ar fi: „asigurare”, „protecție”, 
„pază” ş.a.

Unii autori menționează că „respecta-
rea” constă în activitatea organelor de stat, 

organizațiilor publice, funcționarilor şi a 
cetățenilor care prin exercitarea atribuțiilor, 
precum şi a obligațiilor, creează condiții op-
time pentru punerea în aplicare fără abatere 
de la lege a drepturilor şi libertăților persoanei 
[4, p. 41].

Alții definesc „respectarea drepturi-
lor” la realizarea MSI într-o atitudine aten-
tă şi respectuoasă față de cetățeni [5]. O 
altă părere este ca aceasta constă în inad-
misibilitatea restricționării nerezonabile şi 
disproporționate a drepturilor civile decât în 
cazurile stabilite de lege [6].

Atât Convenția europeană, cât şi 
Constituția RM privesc restrângerea  dreptu-
rilor civile ca o excepție de la regula generală, 
numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiții 
semnificative din punct de vedere social pentru 
a căror protecție este permisă şi restricționarea 
celor trei drepturi constituționale (inviola-
bilitatea vieții private şi domiciliară, secretul 
corespondenței). 

Cu toate acestea, legiuitorul impune 
respectarea drepturilor persoanei față de toți 
şi nu face distincție între cetățenii care respec-
tă legea şi cetățenii care au comis încălcări ale 
legislației, de unde apare o întrebare logică: 
„Activitatea antisocială necesită a fi protejată 
ca făcând parte din viață privată?”.

Din păcate, nu am găsit un răspuns la 
această întrebare în vreuna din hotărârile 
CEDO, dar o Curte Constituțională sesizată 
pe acest subiect s-a expus în felul următor: 
„Activitatea criminală nu aparţine sferei vieţii 
personale a unei persoane, informaţii despre 
care nu este permisă colectarea, stocarea, utili-
zarea și distribuirea fără consimţământul său 
și, prin urmare, desfășurarea măsurilor ope-
rative de investigaţii (inclusiv a celor secrete) 
pentru rezolvarea sarcinilor activităţii opera-
tive nu pot fi considerate ca o încălcare a drep-
turilor constituţionale” [7].

În opinia noastră, o astfel de aborda-
re nu este incontestabilă, deoarece persoana 
poate fi acuzată de săvârşirea unei infracțiuni 
numai după ce vinovăția sa ia fost stabilită 
(dovedită) într-un proces public, cu asigu-
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rarea garanțiilor necesare apărării, altfel ris-
căm să încălcăm un alt drept fundamental 
– prezumția de nevinovăție. Pe de altă parte, 
la realizarea unei MSI ca exemplu: „intercep-
tarea şi înregistrarea comunicărilor şi imagi-
nilor” nu există un mecanism pentru a asigura 
colectarea de informații numai în legătură cu 
presupusa activitate infracțională a persoanei, 
ci în mod inevitabil va fi interferată şi sfera 
vieții private.

De aceea considerăm că respectarea 
drepturilor civile mai constă într-un set ex-
tins de măsuri cu caracter socio-psihologic 
şi moral, printre care locul central este ocu-
pat de educația ofițerilor de investigație în 
spiritul onestității şi conştiinciozității. Astfel, 
respectarea strictă a cerințelor legii cu privire 
la ASI, precum şi  o atitudine ireconciliabilă 
față de cea mai mică încălcare a drepturilor şi 
libertăților umane sunt printre cele mai im-
portante (dar nu unicele) garanții pentru res-
pectarea drepturilor civile la realizarea MSI. 
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Potrivit  alin. (1) art. 58 CPP, se consi-
deră victimă orice persoană fizică sau juridică 
căreia, prin infracțiune, i-au fost aduse daune 
morale, fizice sau materiale. Victima are un 
interes în cadrul procesului penal şi este inte-
resată de rezultatele acestuia. 

CPP al R. Moldova prevede posibilitatea 
recunoaşterii unei persoane juridice ca victi-
mă (alin. (1) art. 58) şi, ulterior, recunoaşterea 
acesteia în calitate de parte vătămată. De re-
gulă,  în cazurile deteriorării, distrugerii sau 
sustragerii bunurilor ori, în cazurile atingerii 
reputației sale comerciale prin infracțiuni. 
Instituția încetării procesului penal în le-
gătură cu împăcarea/ reconcilierea părților 
în prezența anumitor motive şi respectarea 
condițiilor obligatorii este aplicabilă şi acelor 
cazuri în care o persoană juridică este recu-
noscută ca parte vătămată într-un dosar penal. 
În acest sens, problema împăcării cu partea 
vătămată – o persoană juridică – considerăm 
că necesită a fi abordată.

Împăcarea părților, retragerea plângerii 
prealabile, medierea sunt trei cauze exonera-
toare de răspundere penală ce au un regim ju-
ridic specific. Ele vizează, cu precădere, latura 
penală a unui proces penal şi deci urmărirea 
penală. Cum răspunderea penală vizează in-
culpatul, aceste cauze care înlătură răspunde-
rea penală îl vizează în mod direct. Dar aceste 
instituții juridice implică în mod necesar par-
tea vătămată. Medierea şi împăcarea sunt veri-
tabile contracte – trebuie să existe un acord de 
voințe – între inculpat şi partea vătămată, pe 
când retragerea plângerii este un act unilateral 
al persoanei vătămate, act ce deseori survine 
ca urmare a discuțiilor dintre aceasta şi incul-

PARTICIPAREA PERSOANEI JURIDICE 
LA PROCEDURA DE ÎMPĂCARE A PĂRȚILOR ÎN PROCESUL PENAL

Lilia CATAN,
doctorandă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

pat, direct sau prin intermediul avocaților [1].
Codul de procedură penală de la 1961 

nu prevedea asemenea reglementări, deoarece 
practic toate persoanele juridice erau fondate 
şi aparțineau statului, cu unele excepții [2]. În 
asemenea condiții, o persoană juridică nu pu-
tea fi recunoscută în calitate de bănuit, învinu-
it, inculpat şi, invers, o persoană juridică, fon-
dată de stat, nu putea să participe la împăcarea 
părților. În acelaşi timp, nu exista o multitudi-
ne de infracțiuni la care să fie permisă posibili-
tatea de împăcare dintre părți.  Împăcarea era 
prevăzută numai pentru infracțiunea de viol 
fără circumstanțe agravante, pentru încălca-
rea dreptului de autor sau inventator şi pentru 
cauzarea de pagube materiale prin înşelăciune 
sau abuz de încredere, dacă această faptă  nu 
întruneşte condițiile unei sustrageri. Prin  ur-
mare, practica judiciară a urmat calea neînce-
tării procesului penal în legătură cu împăcarea 
părților, atunci când o persoană juridică era 
recunoscută drept parte vătămată.

Codul de procedură penală al României 
în art. 3 stipulează că procesul penal are func-
ţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale persoanei [3]. Legislația 
procesual-penală din R. Moldova, la fel, 
susține predominanța dispoziției asupra drep-
turilor şi libertăților fundamentale ale persoa-
nei în detrimentul  principiului oficialității.

Dominația funcției de dispoziţie asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale peste 
principiului oficialității procesului penal, după 
cum observă Mihailovskaya I., reflectă ideile 
moderne despre valoarea socială a procedurii 
judiciare, nu numai ca o formă de legitimitate 
a represiunii statului împotriva încălcătorilor 



LEGEA ȘI VIAȚA 17
Ediție specială, aprilie 2021

de drept, dar şi ca modalitate de rezolvare a 
conflictelor emergente cu pierderi minime 
pentru societate. Din acest punct de vedere, 
într-o categorie vastă şi potențial mai larg de 
cazuri, împăcarea părților este consecința cea 
mai dorită [4].

O persoană juridică, în cazul în care 
prin infracțiune i se aduce prejudicii bunuri-
lor şi reputației sale comerciale, devine parte 
vătămată, în sens procesual, după ce are loc 
recunoaşterea acestei calități (art. 59 CPP al R. 
Moldova) prin ordonanţa organului de urmă-
rire penală, imediat după stabilirea temeiuri-
lor de atribuire a unei asemenea calităţi pro-
cesuale. În cazul în care, după recunoaşterea 
persoanei ca parte vătămată, s-au constatat 
circumstanţe care atestă lipsa cauzării preju-
diciului, organul de urmărire penală încetează 
participarea acestei persoane ca parte vătă-
mată la procedura respectivă prin ordonanţă 
motivată.

Partea vătămată – persoană juridică tre-
buie să posede caracteristicile tradiționale ale 
acesteia din urmă, enumerate în alin. (1) art. 
55 Cod civil al R. Moldova [5]  – constituită 
în condițiile legii, posedă o organizare de sine 
stătătoare şi un patrimoniu propriu şi distinct, 
destinat realizării unui anumit scop conform 
cu legea,  cu ordinea publică şi bunele mora-
vuri. Persoană juridică poate să dobândească 
şi să exercite în nume propriu drepturi pa-
trimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi 
asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în 
instanţă de judecată. Indiferent de forma de 
organizare a persoanei juridice, aceasta poate 
fi recunoscută drept parte vătămată şi, respec-
tiv, poate participa la procedura de împăcare 
a părților.

În acest fel, pot fi recunoscute parte vătă-
mată persoanele juridice precum organizațiile 
necomerciale (asociații, fundații, instituții 
private), cooperativele, societățile pe acțiuni, 
societățile cu răspundere limitată, societățile 
comerciale etc.  

În ceea ce priveşte activitatea de antre-
prenoriat a cetățenilor, desfăşurată de aceştia 
fără o formă de persoană juridică, trebuie 
menționate următoarele. Persoana fizică, fără 

a constitui o persoană juridică, poate desfăşura 
activitatea dată, dacă a obținut patenta de în-
treprinzător, a înregistrat o întreprindere indi-
viduală, a înregistrat o gospodărie țărănească 
sau  dispune de licență pentru o activitate libe-
rală (activităţile liberale – în această categorie 
au fost incluse prestaţiile acordate de avocaţi, 
medici, arhitecţi, notari, profesori, artişti etc. 
Exerciţiul activităţii libere constă în punerea 
la dispoziţia celor interesaţi a cunoştinţelor, 
competenţei şi abilităţilor contra unui onorar. 
Activitatea liberului profesionist aşadar nu 
este legată de punerea în circuit a unor bunuri, 
iar autorul nu suportă riscul la care este ex-
pus un întreprinzător) [6]. La fel, şi legea civilă 
arată că persoana fizică are dreptul să practice 
activitate de întreprinzător în nume şi pe cont 
propriu din momentul înregistrării de stat în 
calitate de întreprinzător individual sau în 
alt mod prevăzut de lege. Persoana fizică are 
dreptul să practice activitate profesională în 
nume şi pe cont propriu din momentul întru-
nirii condițiilor stabilite de lege pentru aceasta 
(art. 26 Cod civil al R. Moldova).  

Totodată, legea prevede că  asupra 
activității de întreprinzător, desfăşurate fără 
constituirea de persoană juridică, se aplică 
regulile care reglementează activitatea persoa-
nelor juridice cu scop lucrativ, dacă din lege 
sau din esența raporturilor juridice nu rezultă 
altfel. Prin scop lucrativ se subînțelege scop 
comercial (art. 59 Cod civil al R. Moldova). 
Prin urmare, apare întrebarea: în cazul unei 
infracțiuni împotriva unei persoane fizice an-
gajată în activitate antreprenorială fără o for-
ma de organizare de persoană juridică, aceasta 
ar trebui să fie recunoscută ca parte vătămată 
în calitatea de persoană juridică sau fizică?

Considerăm că asemenea persoane ur-
mează a fi recunoscute părți vătămate în ca-
litate de persoane fizice. În urma infracțiunii, 
persoanei fizice i se cauzează prejudiciu fizic, 
moral şi material. Persoanele menționate sunt 
persoane fizice care desfăşoară activitate de 
antreprenoriat, iar legea civilă le egalează cu 
persoanele juridice în raporturile juridice cu 
statul (plata impozitelor, taxelor, gestionarea 
activității). În cazul unui raport juridic proce-
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sul-penal, persoanele respective sunt tratate 
ca persoane fizice din motive că suferă per-
sonal şi nu posedă statut de persoană juridică 
înregistrată conform procedurii generale, dar 
posedă fie licență într-o anumită activitate, 
patentă sau gospodărie țărănească. Chiar dacă 
în urma infracțiunii suferă prejudiciu materi-
al şi de imagine profesională, acest prejudiciu 
este cauzat direct persoanei fizice. 

O  persoană juridică trebuie să fie recu-
noscută ca parte vătămată dacă este înregis-
trată de stat, deoarece din acest moment per-
soana juridică este considerată creată. Temei 
pentru recunoaşterea unei persoane juridice 
ca parte vătămată este cauzarea prejudiciu-
lui material şi prejudiciului moral care este 
asociat prejudiciului de imagine comercială 
(reputației ireproşabile în cazul unei persoane 
juridice nonprofit). 

Prejudiciul trebuie să fie cauzat de 
infracțiune. Pentru a înceta cauza penală în 
legătură cu împăcarea părților,  legea nu pre-
vede o normă directă care să indice că acest 
prejudiciu trebuie reparat de către învinui-
tul de săvârşirea infracțiunii. Potrivit art. 219 
alin. (1) CPP, acţiunea civilă în procesul pe-
nal poate fi  intentată la cererea persoanelor 
fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate 
prejudicii materiale, morale sau, după caz, 
le-a fost adusă daună reputaţiei profesionale 
nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiu-
nea) interzisă de legea penală sau în legătură 
cu săvârşirea acesteia. Conform alin. (1) art. 
109 CP şi alin. (1) art. 276 CPP, actul de îm-
păcare a părţilor înlătură răspunderea penală 
cu încetarea urmăririi penale, dacă a survenit 
în cadrul efectuării urmăririi penale şi cu în-
cetarea procesului penal – la faza de judecare 
a cazului penal, deci a avut loc stingerea acţiu-
nii penale deoarece împăcarea nu mai poate fi 
revocată. Aceste norme nu prescriu soarta so-
luţionării acţiunii civile intentate în procesul 
penal. Conform legislaţiei naţionale, partea 
vătămată, care s-a constituit ca parte civilă, îşi 
păstrează dreptul de recuperare a prejudiciu-
lui cauzat nemijlocit de bănuit, învinuit, in-
culpat în cazul când nu a fost restituit până la 
momentul împăcării lor. Astfel conform art. 

225, alin. (4) CPP, instanţa de judecată lasă ac-
ţiunea civilă fără soluţionare în procesul penal 
în cazul adoptării sentinţei de încetare a ur-
măririi penale (procedurii penale), fapt ce nu 
împiedică persoana care a iniţiat acţiunea ci-
vilă de a o intenta în ordinea procedurii civile. 
Obligaţiile instanţei de judecată de a se expu-
ne asupra soartei acţiunii civile sunt prevăzute 
de art. 391, 394 alin. (5), 396 CPP [7].

Cine ar trebui să exercite drepturile unei 
părți vătămate – o persoană juridică în cadrul 
procesului penal? Acesta, în conformitate cu 
pct. 38 art. 5 din Codul de procedură pena-
lă, este reprezentantul său. Reprezentant este 
o persoană împuternicită, conform legii, de a 
prezenta interesele părţii vătămate, părţii ci-
vile, părţii civilmente responsabile. De regulă, 
interesele unei persoane juridice sunt repre-
zentate de şeful acesteia, de o altă persoană 
(consilier juridic, alt angajat sau avocat) în 
numele şefului persoanei juridice cu procură 
de reprezentare. 

Procura, în conformitate cu art. 225 
Cod civil al R. Moldova, este înscrisul întoc-
mit pentru atestarea împuternicirilor confe-
rite de reprezentat unui sau mai multor re-
prezentanţi. De regulă, este emisă şi semnată 
de administratorul persoanei juridice sau de 
o altă persoană autorizată să facă acest lucru 
prin documentele constitutive. În plus, inte-
resele unei persoane juridice în numele aces-
teia din urmă pot fi reprezentate de un avocat  
(art. 17 din Codul de procedură penală), dacă 
se încheie un acord cu acesta de a participa la 
procesul penal ca avocat al persoanei juridice, 
ale cărei interese le reprezintă în conformitate 
cu legea.

Reprezentantul părții (persoană juri-
dică) are aceleaşi drepturi procedurale ca şi 
persoana pe care o reprezintă. Potrivit art. 
225 Cod civil al R. Moldova, dacă actul juri-
dic este încheiat în numele unei alte persoane, 
părţii cu care a contractat reprezentantul nu i 
se poate opune o lipsă a împuternicirilor dacă 
reprezentatul a creat astfel de împrejurări în 
virtutea cărora această parte presupunea cu 
bună-credinţă existenţa unor asemenea îm-
puterniciri. 
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Conform art. 520 CPP, urmărirea pena-
lă şi judecarea cauzelor privind infracţiunile 
săvârşite de persoane juridice se efectuează 
potrivit procedurii obişnuite, cu derogările şi 
completările prevăzute în Capitolul VI. Ra-
portând aceste stipulări cu cele prevăzute de 
art. 64 alin. (2) pct. 21 şi art. 66 alin. (2) pct. 29 
CPP, potrivit cărora bănuitul învinuitul, in-
culpatul are dreptul să se împace cu partea vă-
tămată în condiţiile prevăzute de lege, rezultă 
concluzia că dreptul de împăcare îi aparţine şi 
persoanei juridice, fiindcă Capitolul VI al CPP 
nu prevede restricţii. Sintagma „în condiţiile 
prevăzute de prezentul cod” trebuie înţeleasă 
în sensul că împăcarea cu partea vătămată se 
poate realiza în cazul săvârşirii de către per-
soana juridică a infracţiunilor prevăzute de 
art. 276 alin. (1) CPP (numai art. 246/1 CP 
(Concurenţa neloială) şi art. 109 alin. (1) CP 
(numai art. 185/1 – Încălcarea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe;  art. 185/2 – În-
călcarea dreptului asupra obiectelor de pro-
prietate industrială şi art. 185/3 – Declaraţiile 
intenţionat false în documentele de înregistra-
re ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale, 
deoarece în cazul săvârşirii acestor infracţiuni 
de către persoana juridică poate avea loc îm-
păcarea părţilor) [8].
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Libertatea conştiinței şi a opiniilor, 
precum şi libertatea credințelor religioase 
ale persoanelor condamnate nu pot fi îngră-
dite. Persoanele condamnate au dreptul la 
libertatea credințelor religioase, fără a aduce 
atingere libertății credințelor religioase ale 
celorlalte persoane condamnate. Persoanele 
condamnate pot participa, pe baza liberului 
consimțământ, la servicii sau întruniri reli-
gioase organizate în penitenciare, pot  primi 
vizite ale reprezentanților cultului respectiv şi 
pot procura şi deține publicații cu caracter re-
ligios, precum şi obiecte de cult. În Deсlarația 
Universală a Drepturilor Omului adoptată de 
Adunarea Generală a ONU din 10 deсembrie 
1948, în art. 18 sе сonsemnează că: „oriсe om 
are dreptul la libertatea gândirii, de сonştiință 
şi religie, aсest drept inсludе libertatea de a-şi 
sсhimba rеligia sau сonvingerea, singur sau 
împreună сu alții, atât în mod publiс, cât şi 
privat, prin învățătură, praсtiсi rеligioase, сult 
şi indeplinirea ritualurilor” [1, p. 115].

Pentru desfăşurarea procesului de in-
cluziune socială a condamnaţilor, penitencia-
rele întreprind măsuri pentru stabilirea rela-
ţiilor de colaborare cu reprezentanţii societăţii 
civile (asociaţii de binefacere, organizaţii ne-
guvernamentale şi confesiuni religioase), ale 
căror activităţi au un impact benefic şi corelat 
cu misiunea de corijare a comportamentului 
persoanelor private de libertate. 

La nivel constituțional, statul recunoaş-
te şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la 
păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea iden-
tităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religi-
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Vladimir COJOCARU,
director interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova
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oase. Astfel, la art. 31 alin. (4) este reglementat 
faptul: cultele religioase sunt autonome, sepa-
rate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, 
inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în 
armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi 
în orfelinate [2].

Aceeaşi, reglementare este reiterată în 
legea organică ce reglementează libertatea 
conştiinţei, la art. 26. alin. (2) unde este re-
glementat faptul că cultele religioase au drep-
tul de a oficia servicii religioase în orfelinate, 
centre de plasament pentru copii, internate, 
aziluri de bătrâni şi de invalizi, în penitenci-
are, instituţii militare, medico-sanitare, de 
învățământ, de poliţie şi de alt tip la rugămin-
tea persoanelor care se află în ele şi cu acordul 
administraţiei instituţiilor respective [3].

Începând cu ani 1990, prezența preoților 
ortodocşi în instituțiile penitenciare devine 
tot mai frecventă. Apar primele cămăruțe de 
rugăciune, paraclise, mai târziu şi biserici. 
Deținuții acum pot să se roage, să se spove-
dească, să primească Sfânta Împărtăşanie, să se 
cunune sau să se boteze. Activitatea preoților 
niciodată nu s-a limitat doar pe domeniul 
pastoral. La slujbe divine se adaugă misiunea 
caritabilă şi cea misionară, adică învățarea şi 
evanghelizarea. Tot mai des preoți capelani se 
întâlnesc cu deținuți pentru a purta cu ei lecții 
biblice, oferind sprijin psiho-social şi divino-
uman, contribuind la îmbunătățirea compor-
tamentului deținutului.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că 
Dumnezeu nu întreabă în ziua judecăţii des-
pre relele ce am făcut, ci doar îl întreabă Dum-
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nezeu despre păcatele pentru care nu ne-am 
pocăit şi despre binele pe care am fi putut să-l 
facem şi nu l-am făcut. Deci nu este suficient 
să nu facem rău cuiva, ci trebuie să facem mult 
bine, să săvârşim multe fapte bune în jurul 
nostru [4].

Prevederile art. 207 din Codul de exe-
cutare şi pct. 436 din Statutul executării pe-
depsei de către condamnaţi, aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 583/2006, statuează că 
deținuților le este garantat dreptul la libertatea 
conştiinţei şi confesională precum şi partici-
parea la ritualele religioase. 

Conform alin. (1) al art. 207 din Codul 
de executare, condamnatul este în drept să 
profeseze orice religie, să nu profeseze nici o 
religie, să-şi exprime liber convingerile reli-
gioase şi să acționeze în conformitate cu ele, 
inclusiv să se alimenteze, din cont propriu, în 
conformitate cu religia profesată, în condiţiile 
prevăzute de Codul de executare şi de Statutul 
executării pedepsei de către condamnaţi.

Alineatul (2) idem statuează că persoa-
na condamnată poate realiza dreptul la liber-
tatea conştiinței şi libertatea confesională, 
care nu trebuie să contravină ordinii interioa-
re a penitenciarului, nici să lezeze drepturile şi 
libertățile altor persoane.

La fel, alin. (3) din articolul sus-numit 
prevede că în penitenciare, condamnaţilor li 
se permite să participe la oficierea serviciilor 
divine şi ritualurilor religioase, să se foloseas-
că de obiecte sau literatură de cult. În acest 
scop, administrația penitenciarului pune la 
dispoziție încăperi speciale [5].

Potrivit prevederilor pct. 439 din Sta-
tutul executării pedepsei de către condam-
naţi, administrația penitenciarului, în măsura 
posibilităților, pune la dispoziția deținuților 
încăperi speciale şi creează condiţiile necesare 
pentru întrevederile cu clericii şi desfăşurarea 
ritualurilor. Iar, în conformitate cu prevede-
rile pct. 440 din Statutul executării pedepsei 
de către condamnaţi, măsurile religioase, cu 
excepția spovedaniei, se desfăşoară, de regulă, 
în prezenţa personalului penitenciar [6].

Urmare a reorganizării sistemului 
administrației penitenciare, preoților cape-

lani li s-a oferit posibilitatea să se angajeze în 
funcția de specialist pentru educația moral-
spirituală, cu 0,5 salariu, 20 de ore pe săptă-
mână, statut civil. Preoții predau numeroase 
lecții cu tematica biblică, catehizare, eveni-
mente sociale, în baza unui program trimes-
trial şi în baza fişei de post. 

În cele 17 penitenciare, pentru moment 
sunt 15 preoți angajați în funcție de specialist 
pentru educația moral-spirituală. 

Preoții capelani cu funcții de specialist 
pentru educația moral-spirituală fac parte din 
Secția Reintegrare Socială a instituției peniten-
ciare. În acest context, unii preoți contribuie 
la realizarea programului educativ „Cetățenia 
activă”, unde, la modulul „Familia”, preoții țin 
lecții cu deținuții, vorbindu-le despre valorile 
civile şi spirituale despre familia, rolul mem-
brilor familiei şi modul de conviețuire sănă-
toasă şi paşnică în societatea de azi.

Cei 15 angajați desfăşoară activitatea 
productivă, lecții de catehizare cu deținuți şi 
angajați, slujbe săptămânale şi diverse acțiuni 
misionare, culturale şi caritabile. 

Rolul de bază al preotului este de a acor-
da asistenţă pastorală delincvenţilor încarce-
raţi. Aceasta este o slujire de păstor, predicator 
şi lider spiritual, dar presupune o perseverență 
specială şi dăruire de sine.

Preotul capelan nu are dreptul moral 
sau civic să judece pe cei condamnați, să-i ta-
chineze sau să-i umilească prin vorbe. Preotul 
capelan însă este obligat să condamne păcatul 
şi viciul, pentru că „plata păcatului este moar-
tea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în 
Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 6, 23).

Datoria sfântă a preotului este aceea de 
a renaşte în sufletul acestor oameni speranța 
şi nădejdea că Dumnezeu le deschide şi lor 
împărăția cerurilor, dacă vor porni pe calea 
cea dreaptă. Biserica a avut şi va avea întot-
deauna un rol deosebit atât în viața societății, 
cât şi a fiecărei persoane umane în parte. Acest 
rol se extinde şi asupra celor privați de liberta-
te care, de cele mai multe ori, nu au cercetat-
o atâta timp cât au fost în libertate. Suferința 
prin care trec acum poate fi o cale de a se apro-
pia de Dumnezeu şi de a pune început bun 
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tuturor lucrurilor pe care le vor face de aici 
încolo. În penitenciar au şansa să-şi întoarcă 
fața către Dumnezeu, încredințați fiind că nu 
este prea târziu să facă lucrul acesta [7, p. 10].

Speranță şi încredere trebuie să insufle 
preotul capelan celor întemnițați, deoarece 
oamenii izolați de restul lumii, pe dreptate 
sau pe nedreptate, au nevoie de speranţă, cei 
ale căror idealuri au fost sfărmate în trecut, 
cei care sunt hărţuiţi de frică, cei care au fost 
abandonați de rude şi prieteni, cei care au trăit 
insatisfacţii şi experienţe nefericite. 

În unele biserici, deținuții cântă în cor, 
ajută în calitate de  paracliseri la liturghie: 
aprind candele și cădelnița, ies cu lumâna-
re, citesc Apostol. Alții, dimineața și seara 
citesc rugăciunile cuvenite, de sine stătător 
desfășoară pravila unui creștin. Cântarea 
bisericească scoate lacrimi de umilință pe 
fețele condamnaților, iar rugăciunea îmbăl-
sămează sufletele celor prezenți în biserică. 

Toate acestea îi responsabilizează, le fac 
să aibă şi o ținută cuvenită şi un comporta-
ment exemplar pentru restul deținuților, iar 
datorită sarcinilor pe care le îndeplinesc cu 
sârguință aceştia se apropie şi mai mult de 
Dumnezeu, îşi cultivă frica de Dumnezeu şi 
totodată îi ajută să construiască relații priete-
noase cu administrația penitenciarului şi cu 
ceilalți deținuți.

În penitenciar preotul îndeplinește cu 
smerenie porunca Domnului, vizitând pe 
cei aflați în temniță, le dă speranță, le oferă 
binecuvântare și motivație pentru a păstra 
sufletul liber, în timp ce trupul temporar 
este privat de libertate.  

În mediul penitenciar, preotul este re-
prezentantul lui Dumnezeu într-o lume de 
bărbaţi şi femei care, în majoritatea lor, nu 
L-au cunoscut vreodată pe Dumnezeu sau 
nici măcar nu au ştiut vreodată că El există. 
De aceea, ,,preotul este adesea întruchiparea 
imaginii pe care deţinutul o are despre Dum-
nezeu. Dacă acţiunile preotului nu sunt co-
recte sau sunt dubioase, atunci Dumnezeu ar 
putea, în concepţia lor, să acţioneze în mod 
asemănător faţă de ei. Dacă deţinutul află că 
nu poate avea încredere în preot, va fi foarte 

dificil pentru el să se încreadă în Dumnezeu. 
El nu poate, în cele mai dese rânduri, trece de 
acest nivel de înţelegere, având în vedere situ-
aţia şi condiţiile în care se găseşte deţinutul. 
Pentru aceşti bărbaţi şi femei, preotul ar putea 
fi singurul prieten adevărat” [8, p. 63-64].

Un factor pozitiv îl are păstrarea 
relațiilor prietenoase ale preotului capelan 
cu deținutul după eliberarea acestuia din 
detenție. Preotul capelan contribuie la acor-
darea unui adăpost temporar, aflarea unui 
loc de muncă, și să devină părintele duhovni-
cesc în libertate.

Preotul oferă condamnatului supor-
tul liturgic: Spovedania, Împărtăşania şi 
Sfântul Maslu, dar şi o lecție de împăcare cu 
Dumnezeu şi cu cei din jur în ultimul ceas 
al vieții pământeşti. Or, vindecarea trupului 
se află în legătură cu vindecarea patimilor 
sufleteşti. Iar supravegherea deținutului bol-
nav să fie în afara oricărui formalism şi biro-
cratism, mişcându-se în climatul iubirii şi al 
omeniei adevărate [9, p. 122].  Aici, pe patul 
suferințelor, deținutul poate pentru prima 
dată face cunoştință cu Hristos, prin interme-
diul preotului. Și suferindul are şanse să se în-
toarcă cu fața la Dumnezeu, asemenea tâlha-
rului, răstignit alături de Hristos pe Golgota: 
„Și zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, 
când vei veni în împărăţia Ta. Și Iisus i-a zis: 
Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în 
rai” (Luca 23, 42-43).

Lectura şi studiul biblic este un alt „in-
strument” de resocializare, care îl educă pe 
deținut; or, Biblia este o oglindă în care fi-
ecare creştin trebuie să privească faptele 
sale prin prisma învățăturilor şi poruncilor 
dumnezeieşti. Oferind numeroase exemple 
ale personajelor biblice, precum regele Solo-
mon şi David, Iuda şi Petru, deținutul învață 
să găsească în sufletul său părțile slabe şi să le 
înlocuiască cu virtuți creştineşti. 

După crearea funcției de specialist pen-
tru educația moral-spirituală, preotul capelan 
capătă un rol important şi un loc special în 
sistemul penitenciar. De acum încolo preotul 
capelan, educator, psiholog şi sociolog sunt o 
echipă prietenoasă, care, împreună contribuie 
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la resocializarea condamnatului, prin realiza-
rea a numeroase obiective, programe şi lecții, 
care au menirea să ajute pe condamnat să 
devină un cetățean activ și responsabil, un 
creștin exemplar și ascultător. Întreaga echi-
pă a serviciului de resocializare munceşte zil-
nic la crearea unor condiții favorabile pentru 
persoane private de libertate, prin şcolarizarea 
acestora, prin acordarea unor convorbiri şi 
desfăşurarea programelor de terapie socială. 
Această colaborare cu siguranță aduce roade, 
astfel încât condamnatul să renunțe la viața 
criminală, la comportament violent şi practici 
anticreştine, iar după ispăşirea pedepsei să se 
reintegreze uşor în societate, cu un bagaj de 
cunoştințe necesare, aptitudini şi calități divi-
no-umane. 

Astfel, Biserica după gratii a luat un 
drum deloc uşor de a transforma pe fiii cei 
pierduți de azi în fii ascultători şi credincioşi 
de mâine, din „tâlharii de azi” în „sfinții de 
mâine” [10, p. 23].

Pentru asigurarea drepturilor tuturor 
deținuților prevăzute în art. 207 din Codul de 
executare şi pct. 436, 439 şi 440 din Statutul 
executării pedepsei de către condamnaţi, pre-
cum şi pentru exercitarea serviciilor divine şi 
ritualurilor religioase, de către deținuții aflați 
în diferite tipuri de penitenciare, regimuri de 
detenție, inclusiv în locuri de securitate con-
form prevederilor art. 206 din Codul de exe-
cutare, în penitenciare sunt amenajate spații 
cu obiecte de cult, unde deținuții respectivi îşi 
pot exercita dreptul la libertatea confesională 
şi de a folosi obiecte de cult. 

Preoții capelani având sarcina vizitării 
tuturor sectoarelor de detenție inclusiv cu oca-
zia sărbătorilor religioase şi/sau la solicitare.

De asemenea, în cazul în care condam-
natul doreşte să discute cu preotul capelan 
sau cu un alt reprezentant al confesiei care 
activează pe teritoriul penitenciarului, aces-
ta înaintează cerere corespunzătoare către 
administrația penitenciarului, care ulterior se 
transmite către reprezentantul confesiei soli-
citate.

Constatăm astfel că atât la nivel legisla-
tiv, cât şi organizatoric tuturor deținuților le 

este asigurat accesul la asistența moral spiritu-
ală, iar conform datelor de evidență statistică 
ale Administrației Naționale a Penitenciare-
lor aproximativ 1/3 dintre deținuți frecven-
tează activ activitățile desfăşurate de către 
reprezentanții cultelor religioase.
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Sarcina de a descoperi o infracțiune im-
pune existenţa unei faze independente în pro-
cesul penal – urmărirea penală [3, p. 149]. 

Urmărirea penală are ca obiect acumu-
larea probelor necesare cu privire la existenţa 
infracţiunilor, la identificarea făptuitorului şi 
la stabilirea răspunderii acestora [4, p. 101]. 

Efectuarea activităţilor de urmărire pe-
nală joacă un rol deosebit de important în 
realizarea scopului procesului penal înscris 
în art. 1 C.pr.pen. [5]. Atingerea acestui scop 
nu se realizează întotdeauna prin trimiterea 
învinuitului în judecată. Organul de urmărire 
penală, pe baza probatoriului poate ajunge şi 
la alte concluzii, care demonstrează fie lipsa de 
vinovăţie a celui în cauză, fie existenţa unor 
împrejurări de natură a împiedica tragerea la 
răspundere penală, situaţii de stingere a pro-
cesului penal în faza de urmărire penală.

În viaţa cotidiană există situaţii când ca-
uzarea prejudiciului moral, material sau fizic 
persoanei sunt săvârşite conştient şi de aceea 
sunt asemănătoare cu faptele prevăzute de le-
gea penală, dar nu constituie infracţiuni. În 
asemenea situaţii au loc circumstanţe specifi-
ce, care înlătură prejudiciabilitatea faptei să-
vârşite şi corespunzător o lipsesc de unul din 
semnele infracţiunii. Mai mult de atât, un şir 
de circumstanţe nu doar înlătură caracterul 
prejudiciabil al faptei, şi respectiv nocivitatea 
faptei, dar şi caracterizează astfel de fapte ca 
fiind social utile.

Cauze care înlătură caracterul penal al 
faptei constituie acţiuni conştiente ale persoa-
nei ce cauzează o oarecare daună valorilor şi 
intereselor ocrotite de lege, dar săvârşite în 
scopul ocrotirii drepturilor mai valoroase şi 
de aceea nu prezintă pericol social şi nu sunt 

LEGITIMA APĂRARE − TEMEI DE ÎNCETARE A URMĂRIRII PENALE
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recunoscute ca infracţionale.
Legitima apărare este circumstanța care 

exclude caracterul penal al faptei, prevăzută 
de codul penal.

În cadrul relaţiilor social-umane se pot 
ivi anumite situaţii conflictuale, ciocniri de in-
terese, care uneori îmbracă forme grave. Când 
desfăşurarea lor ia forme violente, persoana 
care consideră că interesele sale legitime sunt 
ilegal vătămate sau periclitate simte instinctiv, 
pornirea nevoia de a răspunde cu violenţă la 
violenţă sau prin alte forme de apărare.

Art. 36 alin.(1) C.pen. prevede: „nu 
constituie infracţiune fapta, prevăzută de le-
gea penală, săvârşită în stare de legitimă apă-
rare”. Aceeaşi normă la alin.(2) prevede: „este 
în stare de legitimă apărare persoana care să-
vârşeşte fapta pentru a respinge un atac direct, 
imediat, material şi real, îndreptat împotriva 
sa, a altei persoane sau împotriva unui interes 
public şi care pune în pericol grav persoana 
sau drepturile celui atacat ori interesul public” 
[6, p. 73].

Dreptul la legitimă apărare decurge din 
dreptul esenţial al omului la viaţă. Constituţia 
RM proclamă că fiecare cetăţean este în drept 
să-şi apere drepturile şi interesele sale legitime 
prin toate mijloacele neinterzise de lege. Apă-
rarea acestor interese poate fi efectuată prin 
diverse căi. 

În condiţiile când organele abilitate de 
drept ale statului nostru se ciocnesc cu greu-
tăţile la asigurarea imunităţii persoanei, pro-
prietăţii şi altor valori, realizarea de către ce-
tăţeni a dreptului la legitimă apărare obţine o 
importanţă deosebită şi trebuie să fie încura-
jată de societate. Faptul interzicerii cetăţeni-
lor de a se apăra împotriva infracţiunilor ce îi 
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ameninţă ar favoriza infractorii spre săvârşi-
rea infracţiunilor. Fiecare cetăţean al societăţii 
noastre are dreptul de a se apăra pe sine şi pe 
alte persoane de la orişice atacuri infracţionale 
prin acestea prevenind săvârşirea infracţiuni-
lor. Legislatorul a recunoscut legitima apărare 
ca o acţiune activă de ofensivă.

Pentru recunoaşterea stării de legitimă 
apărare este necesar existenţa anumitor condi-
ţii ce se referă la atac şi la apărare. Fiecare din 
acestea are particularitatea sa care se determină 
prin condiţii corespunzătoare. Condiţiile refe-
ritoare la atac determină apariţia stării de legiti-
mă apărare, iar condiţiile referitoare la apărare 
determină legalitatea acţiunilor de apărare.

Starea de legitimă apărare este creată prin 
existenţa unui atac, adică a unei acţiuni sau in-
acţiuni săvârşite cu intenţia de a vătăma o per-
soană sau un interes public. Atacul este deci o 
acţiune prejudiciabilă, o comportare agresivă, o 
agresiune care îmbracă de obicei forma activă 
(de exemplu: îndreptarea armei asupra unei per-
soane, repezirea cu cuţitul asupra unei persoane 
etc). Fără existenţa atacului nu poate exista în 
general apărare şi deci nici apărare legitimă.

Condiţiile atacului în special sunt:
 – atacul trebuie să aibă un caracter pre-

judiciabil, sancţionat de legea penală ca in-
fracţiune şi săvârşit în mod intenţionat;

 – trebuie să fie îndreptat împotriva per-
soanei, a unui interes public şi care pune în 
pericol grav persoana sau drepturile celui ata-
cat ori interesul public, precum şi împotriva 
drepturilor şi intereselor altor persoane;

 – persoanele care atacă trebuie să fie 
responsabile din punctul de vedere al dreptu-
lui penal;

 – atacul trebuie să fie real, direct, mate-
rial şi imediat.

În practică se întâlnesc cazuri când unii 
judecători, neînţelegând legea, presupun că 
persoana care a fost supusă unui atac nu este 
în drept să se apere, dacă are posibilitatea să se 
apere prin fugă. Dar aplicarea legitimei apărări 
este posibilă şi în situaţiile când cel ce se apără a 
avut posibilitatea de a evita atacantul. În acest fel, 
condiţiile legitimei apărări au o mare importan-
ţă, deoarece se determină într-adevăr dacă a fost 

aceasta o depăşire sau o legitimă apărare.
Din cele expuse mai sus rezultă cu certi-

tudine că numai împotriva faptelor prejudici-
abile (infracţiuni) prevăzute de legea penală se 
admite legitima apărare.

De asemenea, atacul trebuie să posede 
un caracter direct, imediat, material, real.

Atacul trebuie să fie direct, adică să fie 
îndreptat şi să creeze un pericol nemijlocit 
pentru valoarea socială susceptibilă de protec-
ţie penală.

Un indiciu al caracterului imediat al 
atacului este intervalul mic între momentul 
începerii atacului şi momentul apariţiei peri-
colului. Dacă acest interval este mai mare, în 
asemenea mod încât există posibilitatea înlă-
turării lui prin alte mijloace decât săvârşirea 
faptei prescrise expres de legea penală, atacul 
nu poate fi considerat ca imediat şi nu legiti-
mează acţiunea de apărare.

Material este considerat atacul realizat 
prin mijloace fizice, adică prin fapte de natură 
să prejudicieze fizic valoarea contra căreia este 
îndreptat.

Atacul va fi real dacă există obiectiv, dar 
nu este presupus de o persoană”[7]. El constă în 
actul de agresiune care este pe punctul de a se 
produce, care ameninţă cu realizarea lui, exis-
tând certitudinea înfăptuirii sale (de exemplu, 
atacantul, după ce a ameninţat victima cu moar-
tea, îşi ia arma de pe umăr şi o încarcă) [9, p.303].

Dacă persoana cauzează daună, apărân-
du-se împotriva unui atac presupus, care nu 
există în realitate, în asemenea caz are loc apă-
rarea fictivă. Răspunderea pentru apărarea fic-
tivă este determinată de prezenţa sau de lipsa 
vinovăţiei. Astfel, dacă, reieşind din împreju-
rările concrete ale cazului, persoana consideră 
greşit că se produce un atac real şi, aplicând 
mijloacele de apărare, nu îşi dă seama şi nu 
putea să-şi dea seama de caracterul eronat al 
presupunerii sale, acţiunile ei trebuie calificate 
ca săvârşite în legitimă apărare [10, p. 233].

În cazul atacului real, declanşarea (izbuc-
nirea) acestuia trebuie să fie atât de aproape de 
realizare încât dacă persoana constrânsă să se 
apere nu ar fi acţionat în acel moment, ea ar 
fi expusă cu certitudine pericolului [9, p. 303].
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Doar prin acțiuni de aceeaşi natură, ca-
racter şi intensitate sau care nu diferă vădit de 
cele ale atacatorului poate fi respins legitim 
atacul material, direct, real şi imediat asupra 
unei persoane. În acest caz, vorbim despre le-
gitima apărare, cauză care înlătură caracterul 
penal al faptei.

Pentru a constitui însă o legitimă apăra-
re, fapta săvârşită în această situaţie trebuie să 
întrunească anumite condiţii.

 – acţiunea de apărare să se materialize-
ze printr-o faptă prevăzută de legea penală;

 – acţiunea de apărare să fie necesară 
pentru respingerea atacului;

 – apărarea să se desfăşoare în limitele 
proporţionalităţii atacului” [8, p.246].

Încadrarea juridică a legitimei apărări 
este destul de complicată şi anevoioasă, iar 
aplicarea ei corectă generează şi o apreciere 
juridică corectă a vinovăției făptuitorului, care 
nu poate legal să fie tras la răspundere penală.

Organele de drept la examinarea cazuri-
lor de legitimă apărare o atenție sporită trebuie 
să acorde factorului depăşirii limitei ligitimei 
apărări. Ca să nu depăşească limita legitimei 
apărări, persoana trebuie să aibă simţul ome-
nesc, să acţioneze cu bună-credinţă, cinstit şi 
obiectiv şi nicidecum să nu se răzbune. Apă-
rarea trebuie aplicată în timpul atacului, şi nu 
după ce acesta a avut loc.

Totuşi, în cazul stabilirii circumstanțelor 
legitimei apărări, organul de urmărire penală 
solicită dispunerea soluției de stingere a pro-
cesului penal.

Încetarea urmăririi penale are loc în ori-
ce moment al urmăririi penale, dacă se constată 
prezenţa temeiurilor corespunzătoare şi poate 
fi aplicată numai în privinţa unei persoane sau 
în privinţa uneia din faptele persoanei.

Hotărârea privind încetarea urmăriri pe-
nale poate fi dispusă doar de către procuror, din 
oficiu sau la propunerea organului de urmărire 
penală, prin ordonanță. Odată cu emiterea ac-
tului de stingere a procesului penal, procurorul 
trebuie să menționeze în ordonanță şi aspecte 
ce țin de revocarea măsurilor preventive, dacă 
acestea au fost aplicate, şi nu în ultimul rând 
aspecte referitoare la reabilitarea persoanei bă-

nuite sau învinuite în cauza respectivă.
Încetarea urmăririi penale poate fi totală 

sau parțială. Numai încetarea integrală, şi nu 
parţială, a urmăririi penale faţă de o persoană 
generează dreptul de reabilitare a acesteia.
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Conform dispozițiilor legale, urmă-
rirea penală este o fază al cărei conținut şi 
performanță sunt strict limitate la atingerea 
scopului acestei faze, respectiv a procedurii 
penale. Pe lângă regulile fundamentale ale pro-
cedurii penale, mai multe reguli de bază pot 
fi identificate pentru faza de urmărire penală 
care dau posibilitatea unor categorii de părți 
să profite şi astfel să ocolească şi să încurce 
aplicarea legii. În acest sens, urmărirea penală 
chiar dacă nu este publică, autorii, nu ne refe-
rim la calitatea lor de învinuiți/ inculpați, au 
acces la actele şi materialele dosarului, drept 
conferit prin lege, unde, dacă protejăm datele 
cu caracter personal prin nedivulgare, creăm o 
punte de legătură în aplicarea şi sancționarea 
faptelor săvârşite prin activitatea infracțională 
şi respectarea cadrului legal al legislației de 
protecție a datelor cu caracter personal.

Pentru prezentarea acestor interferențe 
din multitudinea de exemple exemplific un 
singur caz din România aplicat la realitățile din 
practică ca urmare a documentării proprii ce 
priveşte interferența dintre accesul la materia-
lele dosarului şi oportunitatea protejării datelor 
cu caracter personal, prezentare pe care o anali-
zăm şi ca urmare a aplicării CPP RM. 

Ipotetic şi adevărat: În România a luat 
amploare în ultimii ani şi săvârşirea infracţi-
unilor de înşelăciune prin metoda accidentul. 
În aproape toate cazurile autorul ,,principal” 
este un deţinut, locul de desfăşurare a acţiunii 
provenind din unul dintre penitenciarele din 
România. Complici pentru săvârşirea faptelor 
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sunt trimişi în diverse localităţi. În localităţile 
din România reţeaua de telefonie fixă deţine 
acelaşi nr. pe cartiere diferind doar ultimele 2 
cifre care identifică imobilul şi locul persoa-
nei care deţine numărul în cauză. Complicii 
în momentul pregătirii săvârşirii infracţiunii 
se găsesc în cartierul unde urmează să se des-
făşoare activitatea infracţională.

Cum se pregăteşte activitatea infracţio-
nală?

Persoana din penitenciar deţine un te-
lefon mobil în camera unde îşi ispăseşte pe-
deapsa. Telefonul îl deţine ilegal. În timpul 
apelării diverselor numere de telefoane per-
soanele care răspund sunt abordate psihologic 
în vederea producerii unei emoţii puternice 
pentru a obţine diverse sume de bani. În tim-
pul convorbirii telefonul persoanei din peni-
tenciar este legat cu alte 2 telefoane, respec-
tiv a  2 complici aflaţi în cartierul persoanei 
asupra căruia urmează să se săvârşească fapta, 
care ascultă şi intervin în discuţii cu persoana 
în cauză.

Cum află complicele adresa persoanei 
asupra  căruia urmează să se săvârşească in-
fracţiunea?

Datorită stării emoţionale create per-
soana din penitenciar îi explică persoanei, 
care urmează să fie victimă a infracţiunii, să 
scrie un bilet pe care îl va dicta prin telefon, în 
care va menţiona că, de bună voie, va da suma 
respectivă. În momentul întocmirii, complicii 
vor auzi prin telefon adresa respectivei per-
soane, moment în care se şi deplasează la uşa 



LEGEA ȘI VIAȚA28
Ediție specială, aprilie 2021

imobilului pentru a nu da timp persoanei să-
şi dea seama şi să contacteze alte persoane în 
vederea aflării adevărului. Când complicele 
ajunge la uşa persoanei se recomandă că este 
cel trimis să ridice suma de bani şi biletul.

Exemplu: În fapt, la data de 01.10.2020, 
în perioada pandemiei Covid- 19, numita MT 
a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul 
că, în aceeaşi zi, în jurul orelor 09.00, a primit 
un apel pe telefonul fix în timp ce se afla  la 
domiciliu, de pe un număr necunoscut, de la 
o persoană de sex masculin care s-a recoman-
dat comisar de poliţie spunându-i că fiica sa, 
în timp ce se afla într-un magazin, a lovit un 
tânăr care i-a furat telefonul, iar din lovitură 
tânărul a căzut, şi-a spart capul, a fost dus cu 
salvarea la spital, în prezent se află la terapie 
intensivă  fiind inconştient. În urma creării 
panicii cel de la telefon a aflat suma disponibi-
lă deţinută de numita MT şi i-a relatat că  pă-
rinţii au cerut pentru a nu mai depune plânge-
re suma de 100 000 lei. Presupusul comisar i-a 
menţionat numitei MT că procurorul de caz 
este de acord şi va trimite o persoană la do-
miciliul acesteia pentru a-i da banii. În acest 
timp cel de la telefon i-a solicitat numitei MT 
să completeze o declaraţie pe care i-a dictat-o 
prin telefon. În acelaşi timp la uşa locuinţei de 
domiciliu a numitei MT suna o persoană de 
sex feminin care s-a prezentat ca fiind secreta-
ra procurorului specificând că a venit să ridice 
suma de bani. A fost invitată în locuinţă unde 
numita MT i-a spus că poate lua de pe masă 
toţi banii existenţi, respectiv 150 000 lei, dar 
să-i promită că fiica va scăpa de puşcărie. Per-
soana care venise după bani i-a promis că dacă 
va da banii fiica nu va face puşcărie, luând 
banii şi declaraţia scrisă de MT. După pleca-
rea respectivei persoane numita MT datorită 
emoţiei a sunat pe numărul de telefon al fiicei 
care a răspuns şi astfel a aflat că a fost înşelată, 
fiica se afla la domiciliul ei şi nu avusese nici 
un eveniment.

În urma sesizării, organele de poliţie 
obţin imaginile camerelor video de la intra-
rea în blocul de domiciliu al numitei MT, iar 
în urma vizualizării se observă o persoană de 

sex feminin care avea fizionomia feței acope-
rită cu masca de protecție, a fost  recunoscută 
după semnalmente şi vestimentație  de numi-
ta MT şi totodată şi faptul că vorbea la telefon 
în momentul intrării în bloc. 

Au fost stabilite coordonatele WGS din 
zona comiterii faptei. S-a solicitat printr-o 
adresă Parchetului de pe lângă Judecătoria re-
spectivă să solicite judecătorului de drepturi şi 
libertăţi listingul convorbirilor şi comunicări-
lor, precum şi datele de identificare ale postu-
rilor telefonice care au efectuat apeluri către 
postul de telefon fix al persoanei vătămate MT 
şi de la  coordonatele WGS din zona comite-
rii faptei. În urma obţinerii datelor de trafic şi 
de localizare prelucrate de către furnizorii de 
reţele publice a fost identificat numărul de pe 
care s-a apelat, iar ca localizare era unul dintre 
penitenciarele din România, cartelă prepaid 
folosită doar la comiterea acestei fapte, şi  nu-
merele de telefon pe care le-a apelat autorul. 
Acest fapt aflându-se ulterior comiterii faptei, 
toți 3 autori abandonând şi aruncând toate 
telefoanele şi numerele folosite în momentul 
comiterii faptei.

S-au obținut filmări video din zona co-
miterii faptei, ocazie cu care a fost identificat un 
taximetrist, fiind observată după vestimentație 
persoana de sex feminin care a coborât din taxi 
înainte de ora comiterii faptei.

În urma audierii în calitate de mar-
tor taximetristul a declarat că la acea dată a 
fost contactat telefonic de o persoană de sex 
feminin ale cărei date de stare civilă nu le 
cunoaşte, a luat-o din zona unei străzi pe care 
a menționat-o şi a deplasat-o cu taxiul în zona 
comiterii faptei. Pe tot parcursul traseului vor-
bea la telefon. Un investigator sub acoperire a 
efectuat verificări şi investigații în zona străzii 
de unde a fost luată cu taxiul autoarea în urma 
căruia acesta a aflat de la un alt martor care a 
consemnat şi o declarație în acest sens date-
le de stare civilă ale autoarei, devenind astfel 
martor în cauză. 

Persoana vătămată a recunoscut după 
fizionomia feţei, în urma unei proceduri de 
recunoaştere din planşa foto, pe aşa-zisa au-
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toare, în proporție de 50%  ca fiind persoana 
căreia i-a dat suma de bani respectivă, iar taxi-
metristul în proporție de 60% a recunoscut-o, 
taximetrist asupra căruia nu existau elemen-
te a se impune o calitate ca martor amenințat 
sau vulnerabil aşa cum se prevede la art. 125 
şi art. 130 din CPP ROM sau elemente pe 
care organul de poliție judiciară să le aducă la 
cunoştință martorului în vederea necesității 
aplicării dispozițiilor prevăzute la art. 90, alin. 
12, lit. 4, 5, 6 din CPP RM.

În urma aprobării s-a desfăşurat o per-
cheziţie domiciliară la locuinţa persoanei care 
a primit banii, găsindu-se depuneri bancare în 
aceeaşi zi, dar nu a întregii sume, pe numele su-
rorii autorului aflat în penitenciar, fără a fi găsi-
tă vestimentația din momentul comiterii faptei.

La audieri persoana care a ridicat suma 
de bani de la persoana vătămată nu a dorit să 
consemneze nici o declarație (dreptul la tăce-
re) potrivit art. 83, lit. (a) din CPP ROM [1, p. 
243] şi art. 66, alin. (2), pct. (2) din CPP RM 
[2, p. 38], solicitând totodată şi o copie de pe 
actele dosarului.

 În momentul identificării ce urmăresc 
autorii? Urmăresc să cunoască documentele 
din dosar în vederea găsirii modalităţilor de a 
scăpa nepedepsiţi.

În CPP ROM, art. 94 priveşte consulta-
rea dosarului unde la alin. (7) se prevede că, 
,,în vederea pregătirii apărării, avocatul incul-
patului are dreptul de a lua cunoştinţă de în-
treg materialul dosarului de urmărire penală 
în procedurile desfăşurate în faţa judecătoru-
lui de drepturi şi libertăţi privind măsurile pri-
vative sau restrictive de drepturi, la care par-
ticipă. La alin. (5) avocatul are obligaţia de a 
păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi 
actelor de care a luat cunoştinţă cu ocazia con-
sultării dosarului în cursul urmăririi penale, 
iar la alin. (2) consultarea dosarului presupu-
ne dreptul de a studia actele acestuia, dreptul 
de a nota date sau informaţii din dosar, pre-
cum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala cli-
entului” [1, p. 248]. În CPP ROM şi al RM se 
prevede expres doar avocatul are obligaţia de 
a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor 

şi actelor de care a luat cunoştinţă cu ocazia 
consultării dosarului. Ne punem întrebarea 
între autoare şi avocatul acesteia ales se mai 
păstrează confidențialitatea datelor obținute 
de avocat către clientul lui? În cazul dezvă-
luirii datelor obținute de avocat clientului, ca 
urmare a consultării materialelor din dosarul 
cauzei, vorbim de interferențe şi nevoia prote-
jării datelor cu caracter personal. 

În acelaşi CPP al ROM, la art. 10 ,,drep-
tul la apărare” se prevede că părţile şi subiecţii 
procesual principali au dreptul de a se apăra 
ei înşişi [1, p. 212] şi art. 66, alin. (2), pct. 5 
din CPP RM prevede dreptul de a se apăra el 
însuşi din momentul punerii sub învinuire [2, 
p. 38]. Practicienii acordă suspectului/ învi-
nuitului/ inculpatului potrivit acestor articole 
la solicitare şi dreptul de a consulta actele din 
dosarul cauzei sau să le fotocopieze, dar nu se 
prevede obligaţia de a păstra confidenţialita-
tea sau secretul datelor şi actelor de care a luat 
cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului. 

Autoarea înainte de a fi arestată preven-
tiv a consultat dosarul şi obținut datele  atât ale 
martorilor, părții vătămate dar şi toate probe-
le din dosar. Nu putem numi prezentarea şi 
dezvăluirea tuturor probelor doar pe dreptul 
la un proces echitabil. Cel de-al treilea com-
plice a primit la vizitele din arest informațiile 
privind materialele din dosar. Acesta avea ro-
lul şi a influențat taximetristul şi partea vătă-
mată spunându-le că nu sunt siguri 100% că 
este cea învinuită autoarea şi să revină asupra 
declaraţíei, întrucât familia ştie sigur că orga-
nul de poliție judiciară a forțat nota în privința 
recunoaşterii din planşa foto, lucru care s-a şi 
petrecut, revenind asupra celor declarate, iar  
martorul-cheie identificat de investigatorul 
sub acoperire a fost şi el influențat şi schimbat 
declarația. Aceste dezvăluiri au afectat aplica-
rea legii. O numim o greşeală a organelor de 
urmărire penală.

Prin urmare, acest exemplu implică ne-
voia aplicării protecției datelor. Cu toate aces-
tea, în aplicarea acestor limitări, trebuie să se 
țină seama în aplicarea CPP de specificațiile 
asociate ale prelucrării datelor cu caracter 
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personal. În această privință, este util să amin-
tim, cu cât cantitatea şi sensibilitatea datelor 
sunt obținute prin dispozițiile legale pentru 
a fi dezvăluite, cu atât mai important este 
conținutul garanțiilor care trebuie aplicate în 
diferite etape cruciale în procesarea ulterioară 
a datelor aşa cum au fost prevăzute mai sus. 
În consecință, o referință generală la aplicarea 
şi protecția datelor  nu este suficientă pentru 
a justifica limitările privind protecția datelor. 
Limitările trebuie să fie clar definite.

În sensul celor menționate precizez Ca-
uza CtEDO Muşuc c. Moldovei, Hotărârea 
Strasbourg din 06/02/2008, care ilustrează 
necesitatea protecției datelor cu caracter per-
sonal, fiind confirmat în cauză  refuzul de a 
fi studiat dosarul penal, respectiv una dintre 
declarațiile martorului, cu ocazia confirmă-
rii necesității aplicării arestării. Curtea a re-
cunoscut necesitatea ca urmărirea penală să 
fie efectuată în mod eficient, ceea ce se poate 
presupune că o parte din informațiile colecta-
te trebuie păstrate în secret pentru a împiedi-
ca autorii să altereze probele şi să submineze 
efectuarea justiției [3] şi cauza Jacobus Lorsé 
versus Olanda [4], Hotărârea din 27 ianuarie 
2004, unde procurorul nu a prezentat auto-
rului mărturiile a doi informatori acoperiţi ai 
poliţiei care aveau calitatea de martori. Mar-
torii au beneficiat de imunitate garantată de 
nedezvăluire a datelor cu caracter personal 
în toată faza de urmărire penală şi nu numai, 
chiar şi în cadrul desfăşurării procesului, imu-
nitate care a fost garantată şi de către instanță.

 Concluzii și recomandări:
Ce observăm ca şi legalitate de a nu 

fi dezvăluite date cu caracter personal şi 
de a nu fi încălcată legislația de protecție a 
confidențialității datelor personale precum şi 
de a nu fi încălcat dreptul la un proces echi-
tabil, în situația în care declarațiile marto-
rilor sunt singurele probe pe care se poate 
întreprinde demersul/ propunerea procuro-
rului de arest preventiv/ prelungirea arestului 
preventiv, şi trebuie prezentate învinuiților/ 
inculpaților, procurorul poate desfăşura ca or-
gan de urmărire penală sau prin organele de 

cercetare a poliției judiciare, în măsura în care 
se solicită o audiere a martorilor/ o confrunta-
re cu aceştia, sau face propunere ca instanța să 
audieze martorii prin mijloace audio/ video cu 
imagine distorsionată. Audierea martorilor pe 
calea unei legături audio/ video să se poată face 
de către învinuiți/ inculpați/ avocaților acesto-
ra în scris şi verbal numai în anumite cazuri, 
pe calea unei astfel de legături audio/ video cu 
imagine distorsionată. Martorii să răspundă 
astfel la toate întrebările, mai puţin cele ce pre-
zintă riscul de a le anula anonimatul.
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Schimbarea condițiilor de executare a 
pedepsei ar trebui înțeleasă ca un proces nor-
mativ prestabilit de formare a unui statut ju-
ridic individual pentru un condamnat, în care 
acesta, datorită comportamentului şi atitudinii 
față de executarea pedepsei primite, determină 
dinamica conținutului execuțional [1, p. 12]. 
Pentru condamnații care pe parcursul detenției 
demonstrează tendința de reabilitare socială ar 
trebui creat un mod de autoreglare a compor-
tamentului, excluzând maxim coerciția externă 
şi tratamentul preferențial [2].

Conform practici penitenciare, modifi-
carea progresivă a condițiilor de detenție re-
prezintă un proces foarte complicat, deoarece 
presupune o analiză detaliată a personalității 
condamnatului, pentru a determina nivelul 
lui de corecție şi, în acelaşi timp, de accepție 
a regimului de detenție impus anterior. Cu 
toate acestea, legiuitorul Republicii Moldo-
va a preferat să simplifice acest proces, in-
stituind termene-limite de aflare în regimul 
inițial, care, odată expirate, impun transferul 
progresiv al condamnatului în regim comun 
de deținere [3, art. 249 alin. (2), 250 alin. (2) 
şi 250 alin. (2)]. Prin urmare, transferul pro-
gresiv al condamnatului în regimul comun a 
devenit o chestiune automată, care se realizea-
ză indiferent de eforturile de resocializare ale 
condamnatului. 

Totuşi transferul automat al deținutului 
într-un regim mai destins nu oferă pârghii 
motivaționale personalului penitenciar în 
procesul corecțional. Or, în acest caz, nu este 
necesar ca deținutul să depună vreun efort 

PRACTICA UNOR STATE MEMBRE ALE UE
CU PRIVIRE LA TRANSFERUL PROGRESIV AL CONDAMNATULUI

Alexandr CRUDU,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

pentru a beneficia de destinderea regimului, 
fiind suficient doar să curgă termenul stabilit 
de lege. Această procedură de transfer pro-
gresiv nu încurajează deținutul să adopte o 
conduită corespunzătoare şi să execute Pla-
nul individual de executare a pedepsei stabilit 
pentru acesta. 

Potrivit experților ONU, gestionarea 
deținuților şi, în special, planificarea pedepselor, 
nu poate fi întreprinsă cu succes fără evaluarea 
riscurilor pe care le prezintă deținuții individu-
ali. Administrația penitenciarului ar trebui să 
facă o evaluare atentă pentru a determina dacă 
deținuții individuali prezintă riscuri pentru ei şi 
pentru ceilalți. O astfel de evaluare ar trebui efec-
tuată atunci când un deținut este internat pentru 
prima dată în închisoare şi repetat la intervale 
regulate. Evaluările ar trebui să înceapă cu peri-
oada de detenție preventivă, pentru a aborda cea 
mai adecvată clasificare şi alocare a deținuților 
imediat după condamnare [4].

Deţinuţii nu trebuie să fie supuşi unui 
regim special de securitate mai mult decât o 
cere riscul pe care îl reprezintă. Aceasta nece-
sită revizuirea periodică a deciziei de plasare. 
Astfel de revizuiri ar trebui să fie întotdeau-
na bazate pe o evaluare permanentă a fiecărui 
deţinut de către un personal specializat într-o 
asemenea evaluare. Mai mult, deţinuţii ar tre-
bui, pe cât posibil, să fie informaţi pe deplin 
asupra motivului plasării lor şi, dacă este ca-
zul, despre reînnoirea lui, aceasta permiţân-
du-le să folosească la maxim posibilităţile de 
recurs împotriva acestei măsuri. 

Profesorul De Viggiani N. consideră că 



LEGEA ȘI VIAȚA32
Ediție specială, aprilie 2021

sistemul de progresie a executării pedepsei 
prin îmbunătățirea treptată a condițiilor de 
executare reprezintă o abordare mai complexă 
şi structurată a principiului „morcovului” în 
gestionarea penitenciarelor, unde autoritățile 
penitenciare folosesc privilegiile regimurilor 
progresive în motivarea comportamentului 
prosocial al condamnaților şi asigurarea bunei 
ordine şi discipline în interiorul penitenciaru-
lui [5, p. 85]. Or, la orice fază de executare a 
pedepsei, condamnatul trebuie să beneficieze 
de o „speranță” de destindere şi mai mare a 
regimului de deținere, prin transferul în re-
gimuri progresive urmare a realizării măsu-
rilor planificate şi manifestării constante a 
unei conduite regulamentare. Astfel, institu-
tul transferului progresiv, prin caracterul său 
încurajator, oferă personalului penitenciar 
pârghii motivaționale eficiente în corectarea 
şi resocializarea condamnatului, iar principiul 
„exemplului pozitiv” contribuie esențial la asi-
gurarea siguranței locului de deținere.

Institutul transferului progresiv, într-o 
formă sau alta, îşi găseşte aplicare în majori-
tatea sistemelor corecționale ale Uniunii Eu-
ropene. În Republica Cehă, spre exemplu, la 
fel ca în Republica Moldova, pedeapsa cu în-
chisoarea se execută în diferite tipuri de peni-
tenciare (pe lângă instituții specializate pentru 
detenția minorilor). Instituțiile penitenciare 
se clasifică în două tipuri, în funcție de nivelul 
de securitate aplicabil. Astfel, penitenciarele 
pot fi de securitate obişnuită şi securitate ma-
ximă [6, art. 8]. Atât atribuirea inițială a unui 
tip de penitenciar, cât şi transferarea ulterioară 
într-un alt tip de penitenciar se decide de că-
tre instanța de judecată. Directorul instituției 
penitenciare este obligat să prezinte instanței 
o propunere de transfer al unei persoane con-
damnate la un alt tip de închisoare, dacă con-
sideră că transferul va contribui la realizarea 
scopului executării pedepsei. Propunerea de 
transfer al unei persoane condamnate la un 
alt tip de închisoare se efectuează în funcție de 
rezultatele evaluării parcursului şi eficacității 
programului de tratament al condamnatului 
[6, art. 11 alin. (1) şi (2]. Pe lângă tipurile de 

penitenciare, în interiorul instituției peniten-
ciare se creează diferite secții de detenție, în 
funcție de nivelul de securitate aplicat pe inte-
rior: a) cu un grad scăzut de securitate, (b) cu 
un nivel mediu de securitate şi c) cu un grad 
ridicat de securitate. Plasarea condamnatului 
într-un anumit nivel de securitate se decide în 
funcție de gradul de risc extern şi intern, care 
se evaluează periodic [6, art. 12a].

În Ungaria, la fel ca în Republica Cehă, 
executarea pedepsei începe cu o analiză 
şi gestionare a riscului. După finalizarea 
procedurilor de evaluare, se elaborează planul 
individualizat al programului de detenție pe 
baza raportului sumar al evaluării riscurilor, iar 
apoi se decide asupra regimului condamnatului 
şi programelor de reintegrare aplicabile acestuia 
[7, art. 95]. Procedura de executare a pedepsei 
privative de libertate se stabileşte ținând sea-
ma de circumstanțele individuale ale persoa-
nei condamnate precum: personalitatea, an-
tecedentele, stilul său de viață, circumstanțele 
familiale, comportamentul în timpul detenției, 
infracțiunea, gradul şi durata închisorii. În tim-
pul executării pedepsei, în funcție de analiza 
riscului condamnatului, conduita şi participa-
rea la activitățile de reintegrare, condamnatul 
se transferă în regimuri progresive, unde be-
neficiază de destinderea liberații de mişcare, 
inclusiv până la dreptul de a ieşit neînsoțit în 
afara instituției penitenciare. 

În Finlanda, indiferent de durata 
pedepsei, un deținut poate fi transferat dintr-o 
închisoare închisă într-o instituție deschisă 
pentru o perioadă determinată sau să execute 
restul pedepsei în aceste condiții, dacă:

1) transferul către o instituție deschisă 
contribuie la realizarea planului individual de 
executare;

2) condamnatul este potrivit pentru 
activități organizate într-o instituție deschisă 
sau pentru alte activități aprobate de instituția 
deschisă;

3) se poate considera probabil ca 
deținutul să urmeze ordinea instituției deschi-
se, să nu comită o infracțiune şi să nu pără-
sească instituția deschisă fără permisiune; şi
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4) condamnatul se obligă să nu utilizeze 
substanțe narcotice sau psihotrope [8, capito-
lul 6, §1].

Pe de altă parte, în Germania, un deținut 
poate fi plasat în condiții de tip deschis de la în-
ceputul executării pedepsei, atunci când aces-
ta corespunde cerințelor speciale ale execută-
rii pedepsei în tip deschis şi nu există temerea 
că se va sustrage de la executarea pedepsei cu 
închisoarea sau va face abuz de posibilitățile 
executării pedepsei în tip deschis pentru a 
comite alte infracțiuni. În rest, deținuții sunt 
plasați în penitenciare de tip închis [9, art. 
10]. Totodată, în urma ajustării şi actualizării 
planului de executare, deținutul poate fi ul-
terior transferat într-o altă instituție: a) când 
prin aceasta se promovează modul de tratare a 
deținutului sau integrarea sa în societate după 
eliberare, b) când acest lucru este necesar din 
motive de organizare a executării pedepsei sau 
din alte motive importante [9, art. 8].

Astfel, conform exemplelor studia-
te, transferul progresiv al condamnatului se 
realizează în funcție de rezultatele unei ana-
lize individuale ale condamnatului, dacă se 
constată că transferul progresiv va contribui 
la atingerea scopului pedepsei penale şi dacă 
există suficientă încredere că acest transfer 
nu va periclita siguranța locului de deținere. 
Cu toate acestea, criterii clare de determinare 
a condițiilor enunțate nu sunt reglementate, 
fapt ce determină existența unui subiectivism 
în decizia de transfer progresiv. Acest subiec-
tivism poate fi acceptabil în condițiile în care 
evaluarea se va efectua de către un organ co-
legial în componența căruia va intra doar per-
sonalul penitenciar implicat nemijlocit în pro-
cesul de reeducare a condamnatului şi această 
decizie nu va determina necesitatea schimbă-
rii locului de deținere, că de altfel personalul 
penitenciar va fi interesat să „scape” de per-
soane incomode prin acest fel. 
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Scopul procesului penal ține de pro-
tejarea persoanei, societăţii şi statului de in-
fracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi 
societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu 
funcţii de răspundere în activitatea lor legată 
de cercetarea infracţiunilor presupuse sau să-
vârşite, astfel ca orice persoană care a săvârşit 
o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovă-
ţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie 
trasă la răspundere penală şi condamnată [1].

Astfel, rolul central al procesului penal îl 
reprezintă subiecții participanți.

Dispoziţiile art. 458 CPP RM statuea-
ză caracterul revizuirii pe cale extraordinară 
de atac, prin mijlocirea căreia se pot înlătura 
erorile judiciare cu privire la faptele reţinute 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
datorită necunoaşterii de către instanţe a unor 
împrejurări de care depindea adoptarea unei 
hotărâri conforme cu legea şi adevărul.

Totodată, conform condițiilor legale, 
art. 460 alin. (2) pct.1)-2) CPP RM, [1] cererea 
de revizuire poate fi declarată de 

– oricare parte din proces, în limitele ca-
lităţii sale procesuale;

– soţul şi rudele apropiate ale condam-
natului, chiar şi după decesul acestuia.

Conform prevederilor art.  6 pct. 29 
CPP RM,  parte în proces este persoana care 
în procesul penal exercită funcţii de acuzare 
sau apărare în baza egalităţii în drepturi şi a 
principiului contradictorialităţii; iar conform 
art. 6 pct. 30 CPP RM, partea apărării sunt 
persoanele abilitate prin lege să efectueze ac-
tivitate de apărare (bănuitul, învinuitul, incul-
patul, partea civilmente responsabilă şi repre-
zentanţii acestora).

Din explicațiile termenilor redaţi supra, 

DREPTURILE CONDAMNATULUI, A SOȚULUI ȘI A RUDELOR APROPIATE ALE 
CONDAMNATULUI ÎN CADRUL PROCEDURII DE REVIZUIRE ÎN PROCESUL PENAL

Veaceslav DANDEȘ, 
doctorand, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

relevăm că Codul de procedură penală nu re-
glementează direct în calitate de parte la pro-
ces, inclusiv în procedura de revizuire a per-
soanei condamnate.

Cu toate acestea, este indubitabil că 
printre participanții la procesul penal se nu-
mără şi persoana condamnată, şi în acest sens 
sunt relevante prevederile art. 65 alin. (3) pct. 
1 CPP RM, care reglementează că: persoana în 
privinţa căreia sentinţa a devenit definitivă se 
numeşte condamnat, dacă sentinţa este, parţi-
al sau integral, de condamnare, ori o condiție 
de admisibilitate a procedurii de revizuire o 
constituie anume caracterul definitiv şi irevo-
cabil al sentinței.

Ținem să remarcăm, în cadrul procedu-
rii extraordinare de atac cum este revizuirea, 
noțiunea de condamnat are un sens distinct 
față de noțiunea explicată de prevederile pct. 5 
al Statutului executării pedepsei de către con-
damnaţi. Astfel, conform prevederilor Statu-
tului condamnat este persoana în privinţa că-
reia a rămas definitivă hotărârea instanţei de 
judecată, prin care aceasta a fost condamnată 
la o pedeapsă penală privativă de libertate [5].

Însă această noțiune este inaplicabilă 
procedurii penale, deoarece art. 459 alin. (1) 
CPP RM, reglementează că revizuirea poate fi 
şi în cazul unei hotărâri de achitare sau de în-
cetare a procesului penal.

După cum am menționat, legiuitorul 
consfințeşte că şi soțul sau rudele apropiate ale 
condamnatului pot înainta cerere de revizui-
re, iar sintagma „chiar şi după decesul acestu-
ia” urmează a fi interpretată în sensul strict, şi 
anume „în cazul intervenirii decesului persoa-
nei condamnate”.

Importanța acestei reglementări rezidă 
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în însuşi în scopul procesului de revizuire, 
care ține de înlăturarea erorii judiciare săvâr-
şite de instanţa de judecată care a pronunţat 
hotărârea supusă revizuirii.

Astfel, conform sensului atribuit de art. 
6 pct. 3 CPP RM, apărarea reprezintă activitate 
procesuală efectuată de partea apărării în sco-
pul combaterii, în tot sau în parte, a învinuirii 
ori al atenuării pedepsei, apărării drepturilor şi 
intereselor persoanelor bănuite sau învinuite de 
săvârşirea unei infracţiuni, precum şi al reabili-
tării persoanelor supuse ilegal urmăririi penale.

În legislaţia Republicii Moldova, nu 
există vreun termen generic care să  desemne-
ze  subiectul persoanei reabilitate.  Dicționarul 
explicativ prin sintagma reabilitare explică: 1. 
Restabilire a bunei reputații. 2. Dezmințire a 
învinuirilor aduse (pe nedrept). 3. Act juridic 
prin care cineva este repus în drepturile perso-
nale pierdute (în urma unei condamnări) [7]. 

În literatura  de  specialitate, de  exem-
plu,  A.A.  Podoprigora  propune  să  fie fo-
losite două noţiuni, şi anume: „persoana care 
este reabilitată” şi „persoana reabilitată”. În 
prima situaţie se are în vedere persoana că-
reia i-a fost recunoscut dreptul de reabilitare, 
în a cărei privinţă se realizează complexul de 
măsuri prevăzute de legea procesual-penală, 
îndreptată spre reabilitare, inclusiv măsurile 
care decurg din dreptul de reparare a prejudi-
ciului cauzat. În cea de-a doua situaţie se are 
în vedere persoana restabilită în drepturi şi li-
bertăţi, recunoscută nevinovată de săvârşirea 
infracţiunii, căreia i-a fost reparat prejudiciul 
cauzat în legătură  cu  procesul  penal,  ca  ur-
mare  a  realizării  de  către  această persoană a 
dreptului său la reparaţie [ 6, 9].

Pe cale de consecință, persoana reabili-
tată este subiectul activ în raportul juridic  de  
reabilitare,  adică  subiectul  dreptului  de  rea-
bilitare, drept care este garantat astfel, inclusiv 
după decesul persoanei condamnate.

Sintagma „rude apropiate” este direct ex-
plicată la art. 6 pct. 41 CPP, şi astfel prin rude 
apropiate se înțelege – copii, părinţi, fraţi şi su-
rori, bunici, nepoţi ai persoanei interesate.

Noțiunea de „soț” nu este explicată 
de norma procesual-penală, însă aceasta îşi 
regăseşte explicația în legislația națională, şi 
anume, reieşind din prevederile Codului fa-

miliei [3], „soț/ soție” reprezintă statutul ju-
ridic civil al persoanei care a încheiat  cu altă 
persoane de gen opus căsătoria la organele de 
stat de stare civilă. 

Din reglementarea de procedură penală 
o mai mare importanță o are stabilirea şi/sau 
verificarea împuternicirilor persoanei care a 
depus cererea de revizuire.

Astfel, confirmarea statutului „co-
pii, părinţi, fraţi şi surori, bunici, nepoţi”, se 
probează prin prezentarea de către subiecții 
solicitanți a actelor de stare civilă [4] , care 
confirmă legătura de rudenie în linie dreaptă 
sau colaterală.

Din textul normei sus-citate şi inerent 
procedurii date, identificăm dreptul persoanei 
de a declara cerere de revizuire. Deşi legiui-
torul utilizează noțiunea de declarare, aceasta 
este identică cu noțiunea de „depunere” frec-
vent aplicată de legiuitor.

Astfel, deşi legiuitorul nu a prevăzut 
într-o normă care sunt drepturile şi obligațiile 
procedurale ale condamnatului sau ale 
soțului/ rudelor apropiate, în cadrul procedu-
rii de revizuire, totuşi, analizând normele de 
procedură în coroborarea lor, identificăm şi 
considerăm aplicabile următoarele drepturi şi 
obligații:

– să aibă asistenţa unui apărător ales de 
el, iar dacă nu are mijloace de a plăti apără-
torul, să fie asistat în mod gratuit de un avo-
cat care acordă asistenţă juridică garantată de 
stat, precum şi, în cazurile admise de lege, să 
renunţe la apărător şi să se apere el însuşi;

– să aibă întrevederi cu apărătorul său în 
condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul 
şi durata lor;

– dacă acceptă să fie audiat, la cererea sa, 
să fie audiat în prezenţa apărătorului;

– să facă declaraţii sau să refuze de a le 
face, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea 
declaraţii, nu va suferi nici o consecinţă defavo-
rabilă, iar dacă va da declaraţii, acestea vor putea 
fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;

– să dea explicaţii cu privire la învinui-
rea ce i se aduce sau să refuze de a le da;

– să participe la efectuarea acţiunilor 
procesuale, de unul singur sau fiind asistat de 
apărător, la solicitarea sa, ori să refuze de a 
participa la ele;
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– să efectueze pregătirea materialelor 
pentru cauza penală;

– să prezinte documente şi alte mijloace 
de probă pentru a fi anexate la dosarul penal şi 
pentru cercetare în şedinţa de judecată;

– să ceară recuzarea persoanei care efec-
tuează urmărirea penală, a judecătorului, pro-
curorului, expertului, interpretului, traducă-
torului, grefierului;

– să solicite audierea martorilor acuzării 
şi să obţină citarea şi audierea martorilor apă-
rării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării;

– să înainteze cereri, inclusiv privind 
asistenţa medicală independentă;

– să facă obiecţii împotriva acţiunilor 
organului de urmărire penală şi să ceară in-
cluderea obiecţiilor sale în procesul-verbal al 
acţiunii procesuale;

– să ia cunoştinţă de procesele-verbale 
ale acţiunilor procesuale efectuate cu partici-
parea lui şi să facă obiecţii asupra corectitu-
dinii proceselor-verbale, precum şi să ceară 
completarea lor cu circumstanţele care, în 
opinia sa, trebuie să fie menţionate;

– după terminarea urmăririi penale, să 
ia cunoştinţă de toate materialele cauzei şi să 
noteze din ele datele necesare, să înainteze ce-
reri de completare a urmăririi penale;

– să participe la judecarea cauzei;
– să pledeze în dezbaterile judiciare 

când nu este asistat de apărător;
– să ia ultimul cuvânt;
– să fie informat de către organul de ur-

mărire penală despre toate hotărârile adoptate 
care se referă la drepturile şi interesele sale, să 
primească, la solicitarea sa, copii de pe aceste 
hotărâri, precum şi copii de pe ordonanţele de 
aplicare în privinţa sa a măsurilor preventive 
şi a altor măsuri procesuale de constrângere, 
copii de pe rechizitoriu sau de pe un alt act de 
finalizare a urmăririi penale, de pe acţiunea ci-
vilă, de pe sentinţă, apel şi recurs, de pe decizia 
prin care sentinţa a devenit definitivă, de pe 
hotărârea definitivă a instanţei care a judecat 
cauza pe cale extraordinară de atac;

– să atace, în modul stabilit de lege, ac-
ţiunile şi hotărârile organului de urmărire pe-
nală sau ale instanţei de judecată, inclusiv sen-
tinţa sau decizia instanţei care a judecat cauza 
pe cale ordinară de atac;

– să retragă orice plângere a sa sau de-
pusă de către apărătorul său în interesele lui;

– să se împace cu partea vătămată în 
condiţiile prevăzute de prezentul cod;

– să apeleze la un mediator în condiţiile 
legii;

– să facă obiecţii asupra plângerilor al-
tor participanţi la procesul penal care i-au fost 
aduse la cunoştinţă de către organul de urmă-
rire penală sau despre care a aflat pe alte căi;

– să-şi expună în şedinţa de judecată 
opinia referitoare la cererile şi propunerile 
altor părţi în proces, precum şi la chestiunile 
soluţionate de către instanţă;

– să facă obiecţii împotriva acţiunilor 
ilegale ale celorlalţi participanţi la proces;

– să facă obiecţii împotriva acţiunilor 
preşedintelui şedinţei de judecată;

– să ceară şi să primească repararea pre-
judiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale 
organului de urmărire penală sau ale instanţei 
de judecată;

– să sesizeze procurorul ierarhic superi-
or sau, după caz, instanţa de judecată despre 
încălcarea termenului rezonabil;

– examinarea corporală, precum şi pre-
levarea mostrelor de eliminări ale corpului sau 
a altor mostre biologice de la învinuit, incul-
pat fără acordul acestuia se efectuează doar cu 
autorizarea judecătorului de instrucţie. Aceste 
acţiuni nu pot fi întreprinse în locurile sau cir-
cumstanţele în care există riscul traumatizării 
învinuitului, inculpatului sau riscul violării 
drepturilor omului;

– să se prezinte la citarea organului de 
urmărire penală sau a instanţei;

– să accepte, la cererea organului de 
urmărire penală, controlul medical, dactilo-
scopia, fotografierea, să dea posibilitate să i 
se ia, în temeiul autorizației judecătorului de 
instrucție, mostre de sânge, de eliminări ale 
corpului sau alte mostre biologice;

– să fie supus, la cererea organului de 
urmărire penală sau a instanţei, expertizei ju-
diciare;

– să se supună dispoziţiilor legitime ale 
reprezentantului organului de urmărire pena-
lă şi ale preşedintelui şedinţei de judecată;

– să respecte ordinea stabilită în şedinţa 
de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe 
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fără învoirea preşedintelui şedinţei.
Motivarea includerii în lista drepturilor 

şi obligațiilor a unora care sunt inerente etapei 
de urmărire penală, rezidă în situaţia de drept, 
reglementată de prevederile art. 460 alin. (6) 
CPP RM, care deşi menționează că se „efectu-
ează cercetarea circumstanţelor”, totuşi se adu-
ce şi precizarea legală că „în cursul cercetării 
circumstanţelor noi descoperite se pot efectua, 
cu respectarea dispoziţiilor prezentului cod, au-
dieri, cercetări la faţa locului, expertize judicia-
re, ridicări de obiecte sau documente şi alte ac-
ţiuni de urmărire penală care vor fi necesare”.

Cu alte cuvinte, au loc acțiuni de ur-
mărire penală, față de care condamnatul sau 
reprezentanții săi, corespondent pot aplica 
drepturile şi obligațiile etapei de urmărire 
penală, analogic celor reglementate de art. 66 
CPP RM.

Totodată, analiza prevederilor legale ale 
art. 75-81 CPP RM nu reglementează în cali-
tate de „reprezentanți sau succesori” ai con-
damnatului decedat.

În acest context, considerăm oportun in-
tervenirea cu un proiect de lege ferenda, care 
să excludă aceste omisiuni, şi să aducă clari-
tate atât la mențiunea în calitate de parte în 
proces a condamnatului, cât şi a succesorilor 
condamnatului decedat, a textului noțiunilor 
date, și a drepturilor și obligaţiilor fiecărei 
din părțile date, iar ca rezultat, va fi exclusă 
şi omisiunea ce ține de drepturile şi obligațiile 
procesuale ale soțului sau rudelor apropiate 
care acționează în interesul condamnatului 
decedat.

Din motivul lipsei noțiunilor, a proce-
durii de admitere precum şi a drepturilor şi 
obligațiilor procesuale ale soțului sau rudelor 
apropiate ale condamnatului decedat, o pro-
blemă procesuală care nu are soluție rezidă 
în situația ipotetică când mai multe persoane 
solicită reabilitarea prin cerere de revizuire şi 
care urmează a reprezenta condamnatul dece-
dat, sau ipotetic dacă o persoană declară revi-
zuirea iar o altă persoană declară refuz față de 
cererea de revizuire, care parte (soț/ soție sau 
rudă) urmează a fi admisă şi de ce.

În această situaţie un prim răspuns îl 
regăsim în legislaţia civilă, care la art. 2177-
2185 [2], reglementează clasele de moştenitori, 

ordinea și concursul de intervenire în cazul 
succesiunii, care ar putea fi aplicate pentru de-
terminarea subiectului cu drept de intervenire 
prioritar față de alte rude. 

De remarcat că la momentul actual Cur-
tea Constituțională examinează sesizarea nr. 
151g din 24.09.2020 [8] prin care acuzatorul de 
stat a ridicat excepția de neconstituționalitate a 
prevederilor art. 81 şi art. 77 CPP RM, în partea 
ce ține de omisiunea reglementării în calitate 
de „reprezentant legal” al soțului succesor al 
bănuitului, învinuitului, inculpatului decedat.
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Dreptul la viaţă privată este considerat 
un element fundamental al societăţii  moder-
ne, recunoscut şi garantat pe plan național şi 
internațional de Convenția Europeană pentru 
Drepturilor Omului, Declarația Universală a 
Drepturilor Omului precum şi de alte acte. 
Acest drept reprezintă un element indispensa-
bil personalității umane, care reprezintă baza, 
pilonul unei societăți democratice.

Dreptul la viaţă privată este un concept 
vast care nu are o definiție exhaustivă.

Este vorba despre o noțiune al cărei 
conținut variază în funcție de epoca la care se 
raportează, de societatea în cadrul căreia in-
dividul trăieşte şi chiar de grupul social căru-
ia acesta îi aparține. Conceptul a fost explicat 
mai întâi prin „dreptul de a fi lăsat în pace“, 
însă acesta a evoluat până în zilele noastre 
într-un concept mai larg, care ar putea fi de-
finit ca dreptul unei persoane fizice de a deci-
de câtă informaţie personală să divulge, cui şi 
pentru ce anume [1, p. 89].

În jurisprudența CtEDO dreptul la viață 
privată este relatat în articolul 8 şi acesta este 
primul dintr-o serie de patru texte ale Con-
venţiei care protejează drepturi ce semnifică 
respectul social datorat individului. El are pre-
rogative care-i permit să pretindă respectarea 
vieţii sale private şi de familie, a dreptului său 
la domiciliu şi la corespondenţă; de asemenea, 
el este îndreptat spre respectarea libertăţii sale 
de gândire, de conştiinţă şi de religie (art. 9), 
a libertăţii sale de exprimare şi de informare 
(art. 10) şi a libertăţii de asociere (art. 11). În 
sistemul Convenţiei, caracteristica esenţială 
a tuturor acestor drepturi şi libertăţi constă 
în aceea că fiecare text care le reglementează 

REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE
PRIVIND RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ÎN PROCESUL PENAL

Serghei DERENEV,
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conţine un prim alineat ce le proclamă aproa-
pe de o manieră absolută [2, p. 593].

Procesul penal este legat de anumi-
te constrângeri ale drepturilor şi libertăților 
persoanei, iar ca urmare unele din aceste 
constrângeri pot duce la încălcarea dreptului 
la viața privată şi intimă. În urma efectuării 
acțiunilor de urmărire penală care ar duce la 
constrângeri asupra vieții private a persoa-
nei, organul de urmărire penala se va condu-
ce obligatoriu de principiul proporţionalității 
în timpul efectuării măsurilor în cauză şi va 
respecta prevederile legale astfel încât să ofere 
participanților la proces garanții adecvate îm-
potriva eventualelor abuzuri comise în cadrul 
procesului penal.

Republica Moldova are anumite obligații 
pozitive care sunt realizate prin intermediul 
ofițerilor de urmărire penală, procurorilor 
etc., iar una din obligațiile pozitive ale statului 
constituie realizarea unei proceduri complete 
şi obiective, în cauza Ciobanu c. Moldovei, (§ 
25 din 11 martie 2014), Curtea s-a expus că un 
sistem judiciar eficace, potrivit exigențelor ar-
ticolului 2, poate şi, în anumite circumstanțe, 
trebuie să includă un mecanism de represiune 
penală, însă în cazul în care încălcarea dreptu-
lui la viață nu a fost intenționată [6]. 

În această ordine de idei, făcând o parale-
lă prin prisma articolului 2 din Convenție şi art. 
8,  deducem că uneori scopului procesului pe-
nal nu poate fi realizat fără a aduce unele limi-
tări asupra dreptului la viața privată, însă aceste 
limitări trebuie să fie proporționale reieşind 
din circumstanțele fiecărui caz concret.

 Un caz elocvent unde autoritățile nu 
au respectat aceste garanții de care trebuie să 
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beneficieze persoana a fost analizat de Cur-
tea Europeană a Drepturilor Omului în cauza 
Van Rossem c. Belgiei nr. 41872/98 din 9 de-
cembrie 2004 § 2, domiciliul şi sediile profe-
sionale ale reclamantului sunt percheziționate 
în cadrul procedurii penale. Mandatele de 
percheziție prevăd căutarea şi reținerea tutu-
ror pieselor şi documentelor utile instrucției. 

Prin urmare, Curtea a menționat că 
mandatele de percheziție au fost redactate în 
termeni largi, fără informații asupra instrucției 
penale în cauză şi a obiectelor ce pot fi reținute, 
dând puteri largi anchetatorilor, fără vreo li-
mitare. Conform opiniei Curții, mandatul de 
percheziție trebuie însoțit de anumite limite, 
pentru ca ingerința pe care el o autorizează 
în dreptul prevăzut de art. 8 din Convenție să 
nu fie nelimitată şi, deci, disproporțională. El 
trebuie să conțină dispoziții minimale care să 
permită exercitarea unui control asupra res-
pectării, pe care l-au executat, a câmpului de 
investigație.  

Mai mult, reclamantul nu a fost prezent 
la percheziție şi nu a fost întocmit nici un in-
ventar al obiectelor sechestrate.

  Curtea în acest caz a constatat că nu 
s-a păstrat un echilibru echitabil între in-
teresele divergente, deci măsura nu a fost 
proporțională scopurilor legitime urmărite, 
deci nu a fost necesară într-o societate demo-
cratică, respectiv încălcându-se articolul 8 al 
Convenției [4, p. 93].

Tot în sfera vieții private a persoanei se 
încadrează şi interceptarea convorbirilor tele-
fonice care într-un stat de drept ar trebui să 
funcționeze în măsura în care acest lucru ar 
fi necesar pentru apărarea instituțiilor demo-
cratice, în interesul securității naționale, ale 
persoanelor şi totodată împotrivă prevenirii 
crimelor, respectiv obținerea informațiilor în 
cauză ar trebui să fie însoțite de garanții eficien-
te şi bine argumentate de către reprezentanții 
organelor de drept. Aceste garanții fiind nece-
sare pentru a argumenta necesitatea obținerii 
lor, precum şi protejarea ulterioară a datelor 
confidențiale obținute în urma ascultării. 
 La fel, un caz elocvent analizat de CtE-
DO prin prisma articolului 8 al convenției îl 

constituie cauza Roman Zakharov c. Rusiei 
47143/06 din 04.12.2015   paragr. § 1, unde a 
fost analizat sistemul de interceptare secretă a 
comunicațiilor de telefonie mobilă în Rusia. 

Respectiv, reclamantul s-a plâns de fap-
tul că operatorii de telefonie mobilă din Rusia 
erau obligați prin lege să instaleze echipamen-
te care să permită agențiilor de aplicare a legii 
să desfăşoare măsuri operative de investigații 
şi că, fără garanții suficiente în temeiul drep-
tului rus, acest fapt permitea interceptarea ge-
neralizată a comunicațiilor.

 Curtea a hotărât că, în speță, a fost în-
călcat art. 8 din Convenție, constatând că 
dispozițiile legale ruse care reglementau in-
terceptarea comunicațiilor nu ofereau garanții 
adecvate şi efective împotriva riscurilor de abuz 
inerente oricărui sistem de supraveghere secre-
tă, care era extrem de ridicat într-un sistem 
precum cel din Rusia, în care serviciile secrete 
şi poliția aveau acces direct, prin mijloace teh-
nice, la toate comunicațiile de telefonie mobilă.

 În special, Curtea a constatat deficiențe 
în ceea ce priveşte cadrul legal în următoare-
le domenii: circumstanțele în care autoritățile 
publice din Rusia sunt abilitate să recurgă la 
măsuri de supraveghere secretă; durata unor 
astfel de măsuri, în special circumstanțele în 
care ar trebui să înceteze; procedurile de au-
torizare a interceptării, precum şi stocarea 
şi distrugerea datelor interceptate; controlul 
interceptărilor. În plus, caracterul efectiv al 
căilor de atac disponibile pentru a contesta 
interceptarea comunicațiilor era afectat de 
faptul că acestea erau disponibile numai per-
soanelor care puteau să probeze interceptarea 
şi că obținerea unor astfel de probe era impo-
sibilă în lipsa unui sistem de notificare sau a 
posibilității de a avea acces la informații pri-
vind interceptarea [3].

Făcând referire la cazul menționat su-
pra, Jean-François Renucci observa că „păs-
trarea datelor personale de către o autoritate 
publică reprezintă o ingerinţă în dreptul la 
respectarea vieţii private, practică admisibilă 
doar în cazul în care condiţiile ingerinţei sta-
tului sunt îndeplinite, în special în privinţa 
existenţei garanţiilor adecvate. Judecătorii eu-
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ropeni înţeleg să asigure în această privinţă o 
protecţie deosebit de eficace: acesta este moti-
vul pentru care nu au ezitat să extindă sfera de 
aplicare a art. 8 pentru a include în viaţa priva-
tă datele de natură publică înregistrate de au-
torităţile publice”, invocând faptul că trebuie 
găsite soluţii pentru asigurarea unei veritabile 
confidenţialităţi.

Totodată, considerăm absolut necesar 
ca să se verifice existența garanțiilor necesare 
şi suficiente împotriva ingerințelor statului în 
sfera vieții private a persoanei, din motivul că 
un sistem de supraveghere secretă destinat să 
protejeze siguranța națională, motivat de ide-
ea apărării democrației, creează riscul de a o 
submina sau chiar de a o distruge, aşa cum a 
statuat CEDO în Hotărârea Klass şi alţii îm-
potriva Germaniei din 06 septembrie 1978 § 
2 [5, p. 125], ,,…societățile democratice sunt 
amenințate de forme extrem de sofisticate de 
spionaj şi de terorism, ceea ce impune ca sta-
tul să fie capabil în mod efectiv, pentru a con-
tracara efectiv astfel de amenințări, să supra-
vegheze în secret elementele subversive care 
operează în jurisdicția sa, Curtea în Hotărârea 
Klass şi alţii împotriva Germaniei din 06 sep-
tembrie 1978 §  a considerat că existența unei 
anumite legislații care acordă competența de a 
supraveghea în secret corespondența, comu-
nicările prin poştă şi telecomunicațiile este, în 
condiții excepționale, necesară într-o societate 
democratică, în interesul securității naționale 
şi/sau pentru a preveni dezordinea sau faptele 
penale” [7, p. 2].

 În  concluzie, putem menționa că drep-
tul la viața privată a fiecărei persoane este un 
drept garantat de către stat, iar necesitatea res-
pectării lui are un caracter obligatoriu. În acest 
sens statul are obligația ca să îi ofere persoanei 
libera opţiune în acțiunile care îi vizează viața 
sa privată, atâta timp cât persoana manifestă 
un comportament pozitiv care nu ar leza in-
teresele altor persoane şi ale statului. În cazul 
în care statul va considera necesar ingerința în 
viața privată a persoanei, în primul rând va fi 
nevoit să se asigure că aceste acțiuni sunt ne-
cesare în raport cu fapta infracțională comisă, 
iar mai apoi să recurgă la acțiunile propriu-

zise de limitare a dreptului la viața privată.  
Recurgând la acțiunile de imixtiune în sfera 
vieții private a individului, prin intermediul 
structurilor specializate, ultimii ar trebui să se 
conducă de prevederile Convenției Europene 
a Drepturilor Omului, Constituției şi Codului 
de procedură penală ale Republicii Moldova. 
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Cercetarea cauzelor, condițiilor, fac-
torilor determinanți şi ai celor favorizanți 
ai fenomenului infracțional a avut mereu o 
importanță deosebită în literatura de specia-
litate criminologică, în contextul principiului 
conform căruia pentru a înlătura un efect tre-
buie stabilit şi înlăturat cauza. 

Cercetătorii criminologi conside-
ră că o investigare complexă a cauzalității şi 
determinanței la nivel individual permite o 
organizare a activităților de prevenire eficien-
tă a criminalității, relevarea etapelor de crimi-
nalizare a persoanelor şi elaborarea măsurilor 
de prevenire individuală, de corijare şi reedu-
care [3, p. 90].

În literatura de specialitate identifi-
căm diferite abordări referitoare la aspectul 
determinanței dintre diferitele cauze şi efecte. 
Prin urmare, cercetătoarea Hogaş D.L. [4, p. 
27] abordează problema dată prin prisma ideii 
că fenomenul infracțional este condiționat de 
factori de mai mica sau mai mare complexita-
te grupându-i în factori ce țin de personalita-
tea individului după cum urmează:

a) factori endogeni [13, p. 86]; b) factori 
exogeni [13, p. 86-87]; c) determinarea multi-
cauzală [2, p. 97].

Cercetătorul Gladchi Gh. nu face o di-
vizare strictă a cauzelor şi condițiilor, dar le 
consideră drept ,,ansamblul factorilor care 
determină decizia de a săvârşi infracțiunea şi 
realizarea acesteia” [3, p. 93]. 

Autorii ruşi Iliaşenko A.N. [18, p. 321] 
şi Șahov V.I. [19, p. 136] la fel nu fac o anu-
mită divizare între cauze, condiții şi factori 
ai criminalității, considerând aceste determi-
nante drept factori.
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Cercetătorul Larii Iu. studiază pro-
blema cauzalității şi determinanței în cri-
minologie prin prisma divizării clare a ca-
uzelor şi condițiilor sau a factorilor care 
determină criminalitatea. În opinia lui, ca-
uze ale criminalității sunt definite drept ,,fe-
nomene şi procese sociale care generează şi 
mențin existența criminalității sau provoacă 
creşterea sau descreşterea ei” [10, p. 26], iar 
condițiile sau factorii sunt acele „împrejurări 
sau circumstanțe care favorizează săvârşirea 
infracțiunilor”. Factorii nu pot genera 
infracțiuni dar pot contribui la săvârşirea lor. 
Autorul autohton susține că, ,,aprecierea unor 
fenomene în calitate de cauze iar a altor în 
calitate de condiții poartă un caracter relativ, 
fiindcă în diferite situații, unul şi acelaşi feno-
men poate apărea drept cauză sau condiție” 
[10, p. 26].

Într-o altă viziune, ,,cauzalitatea este o 
formă a interacțiunii dintre fenomene şi pro-
cese, este tipul principal de determinare şi re-
prezintă prin sine legătura obiectivă, generică 
dintre două fenomene: cauză şi efect. Cauza-
litatea este studiată prin utilizarea următoare-
lor categorii conceptuale: „cauză“, „condiție“, 
„efect“, raportul „cauză-efect“; lanț cauzal; 
sistem cauzal; raportul dintre condiție şi ca-
uză, condiție şi efect; legătura inversă dintre 
efect şi cauză sau dintre efect şi condiții” [11, 
p. 214]. 

În cadrul cercetării criminologice sunt 
mai întâi relevate toate dependențele corela-
tive dintre criminalitate (tipul infracțional) şi 
alte fenomene. Astfel, sunt stabiliți toți facto-
rii (determinantele) care influențează asupra 
criminalității. Acest lucru este util, dar insu-
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ficient, fiindcă nu determină în ce fel de ra-
port se găsesc factorii cu criminalitatea, tipul 
infracțional sau infracțiunea concretă: sunt 
aceste determinante cauze sau numai condiții 
etc. [3, p. 167].

Cauza fenomenului criminalității nu 
este o însumare aritmetică simplă a motivelor 
tuturor infracțiunilor concrete. Ea reprezintă 
prin sine o calitate integrală nouă.

Totodată, motivația infracțiunilor con-
crete nu poate fi opusă cauzelor fenomenului 
criminalității. Unii autori [8, p. 52] consi-
deră ca o cauză a criminalității în ansamblu 
este fenomenul social-psihologic denumit 
motivație socială criminogenă. Alți autori [7, 
p. 73] susțin că, în general, ,,criminalitatea 
ca fenomen social este generată de cauze din 
domeniul existenței sociale şi cauze din do-
meniul conştiinței sociale care se găsesc într-
o interacțiune complicată şi intensă”. Ast-
fel, determinante sunt cauzele din domeniul 
existenței sociale şi anume baza economică. 

O altă categorie de autori [3] consideră 
că orice faptă este determinată de o anumi-
tă cauză, astfel că, între faptă şi efect există o 
legătură atât de strânsă, încât nu poate exista 
una fără cealaltă. Condiția nu este obligato-
rie. Ea poate doar să favorizeze sau să înles-
nească producerea rezultatului. Chiar dacă 
lipseşte condiția, rezultatul se produce în-
totdeauna când există o cauză. Transpusă în 
criminologie, această legătură dintre cauză şi 
efect, pe de o parte, dintre condiții şi rezultat, 
pe de altă parte, poate contribui la explicarea 
comportamentului deviant al omului, pentru 
orice categorii de infracțiuni, inclusiv pentru 
infracțiunile săvârşite în mediul rural. 

Cercetând literatura criminologică, 
considerăm cea mai adecvată abordare în ca-
zul criminalității violente în mediul rural, cea 
stabilită de către anumiți autori [21, p. 146] 
care rezidă în faptul că determinantele unui 
tip de criminalitate urmează a fi apreciate la 
următoarele niveluri: social-general, socio-psi-
hologic și individual.

Determinantele criminalității la nivel 
social-general sunt asociate cu procesele soci-
ale care apar în societate în ansamblu, în pri-

mul rând cu procesele macroeconomice care 
se reflectă în stilul de viață al diferitor grupe în 
funcție de vârstă, naționalitate, activitate pro-
fesională etc.). Deformările care apar în cadrul 
acestor grupuri pot determina o influență cri-
minogenă asupra individului în una dintre ur-
mătoarele direcții:

	apariția unor surse de conflicte;
	devierea de la normele şi valorile ac-

ceptate în societate;
	reducerea controlului social-pozitiv;
	imposibilitatea de realizare a intere-

selor şi a necesităților personale în mod legal 
[16, p. 142].

Majoritatea cercetătorilor consideră că 
determinantele criminalității la nivel soci-
al-general sunt fenomenele economice care 
condiționează direct procesele sociale, politice 
chiar şi cele spirituale într-o comunitate [16, 
p. 150].

Șomajul. Mediul rural din Republica 
Moldova oferă puține oportunități de anga-
jare, rezultatul fiind rata scăzută de angajare 
în câmpul muncii. Ocuparea forței de mun-
că în mediul rural moldovenesc este cu mult 
mai dificilă decât în mediul urban. Cea mai 
mare parte a populației din mediul rural este 
angajată fie în activități agricole, în mare par-
te neoficiale, fie în sectorul public (educație, 
ocrotirea sănătății, cultură, asistență socială), 
ponderea cea mai mare revenind totuşi agri-
culturii. Totodată, această stare de lucruri de-
termină în mod direct emigrarea populației 
peste hotarele țării în vederea identificării 
unui loc de muncă.

Acesta este motivul din care, în prezent, 
satele din Republica Moldova sunt mai puțin 
populate, iar persoanele care rămân în mare 
parte sunt cele cu vârsta de până la 16 ani, adi-
că cele care îşi fac încă studiile, şi persoanele 
cu vârstă pensionară [12, p. 83]. 

În astfel de condiții, creşterea numă-
rului celor rămaşi fără locuri de munca sau a 
celor care nu au un loc permanent de mun-
că explică existența unui anumit procent 
în creşterea numărului infractorilor care 
săvârşesc infracțiuni cu violență, specific regi-
unilor rurale mai mult [9, p. 13].
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Nivelul de trai. Studiile privind nivelul 
de trai din Republica Moldova scot la iveală 
date îngrijorătoare. 90 la sută dintre angajați 
spun că salariile pe care le primesc lunar nu le 
ajung nici pentru traiul de zi cu zi [6].

În mediile rurale situația este una mai 
grea în comparație cu cea din mediul urban. 
În raioanele țării, salariul mediu este apro-
ximativ de 5 mii de lei, bani care nu pot asi-
gura condiții elementare de trai. O mare par-
te a populației rurale trăiesc în case vechi, 
moştenite de la rude neavând posibilitate de 
a-şi procura sau construi una nouă. Veniturile 
pe care le obțin le asigură doar hrana. 

Pe lângă sărăcia la limitele sale, care-l 
împinge pe individ la comiterea de infracțiuni, 
se adaugă dorința de îmbogățire sau de un trai 
mai bun, care determină spre delincvență un 
mare număr de persoane. Alături de şomaj 
sunt implicați în scăderea nivelului de trai şi 
alți factori, precum angajarea pe timp limitat, 
angajarea sezonieră, şomajul parțial şi mai 
ales inflația care tulbură echilibrul economic 
familial, spulberând într-un timp scurt econo-
miile făcute pe timp îndelungat [14, p. 315].

Se consideră că, mediul social se inclu-
de în determinantele social-psihologice ale 
criminalității, ceea ce presupune influența 
criminogenă asupra indivizilor din partea 
unor grupuri sociale cum ar fi familia, şcoala, 
cerc de prieteni, mass-media etc. [21, p. 164].

Cercetătorii consideră că familia 
influențează în mod direct comportamentul 
antisocial al indivizilor dar şi creează condiții 
pentru apariția unor riscuri victimale [5, p. 
86], specificând, în acest sens, grupurile fami-
liale care au o structură combinată cum ar fi, 
violentă-dezorganizată, violentă-imorală etc.

Familia violentă. Din punct de vedere 
victimogen, familia agresivă este considerată 
ca având cel mai ridicat potențial victimal. In-
dividul mai agresiv în familie devine deseori 
„victimă” a celorlalți componenți ai familiei, 
deoarece aceştia se asociază împotriva lui din 
cauza insuportabilității regimului de teroare 
instaurat. Sunt şi multe situații în care indivi-
zii cu potențial agresiv îşi concretizează aceas-
tă tendință şi îi victimizează pe alți membri ai 

grupului familial.
Familia imorală. Un alt tip de grup fa-

milial virtual victimogen îl reprezintă familia 
depravată, care nu se bazează pe reguli minime 
de morală. Mediul familial imoral are potențial 
victimogen ridicat, deoarece membrii unui 
grup fără reguli de minimă cuviință nu ezită 
să victimizeze pe alți membrii ai grupului din 
care fac parte. Este vorba de infracțiuni pre-
cum prostituția, traficul de persoane, şantajul, 
violul, corupția sexuală, vătămarea corporală, 
omor etc.

Familia dezorganizată. Lipsa unui lider 
în cazul anumitor familii este la fel de noci-
vă precum este prezența unui „dictator” sau 
„despot” în sânul familiei. Disoluția familială 
se poate datora celor mai diverse cauze, prin-
tre care se impune a fi menționată, pe lângă 
lipsa liderului, existența unui lider nedrept 
sau lipsit de autoritate, care nu reuşeşte să 
mențină armonia familială [5, p. 86]. Totoda-
tă, orice perturbare în interiorul structurii fa-
miliei are ca efecte importante asupra copilu-
lui atât la nivelul adaptării sale în societate, cât 
şi a structurii sale de personalitate [1, p. 210], 
dar şi asupra soților.

Nivelul de școlarizare. De la naşterea 
individului, acesta ia cunoştință de lumea în-
conjurătoare. Se consideră că copilul se socia-
lizează progresiv în raporturile sale familiale, 
apoi şcolare şi ulterior profesionale [1, p. 210].

Infractorii şi contravenienții în marea 
lor majoritate au un nivel de educație şi cul-
tură scăzut, ei nu au avut preocupări pentru 
formarea şi ridicarea nivelului lor de cultură 
generală şi de instruire profesională [9, p. 23].

Există opinii precum că nivelul de inte-
lectualitate este invers proporțional cu posibi-
litatea adoptării unui comportament antisoci-
al şi violent [18, p. 228].

Timpul liber. Prin timp liber se înțelege, 
în general, timpul de care dispune o persoa-
nă după ce şi-a îndeplinit obligațiile familiale, 
şcolare, profesionale etc., timp pe care acesta 
îl foloseşte conform dorințelor şi inclinațiilor 
sale reale, în afara ,,presiunii” exercitate de 
vreuna dintre obligațiile amintite.

În această ordine de idei, în Republi-
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ca Moldova sunt foarte puține posibilități şi 
condiții pentru a organiza petrecerea con-
structivă a timpului liber. În astfel de situații 
oamenii, în special cei cu resurse financiare 
reduse, sunt nevoiți să petreacă timpul liber 
practicând jocurile de noroc, frecventarea sa-
unelor, consumul activ şi în grup de băuturi 
alcoolice (în localuri, la frigărui, acasă etc.), 
utilizarea excesivă a internetului etc. Toate 
aceste modalități de petrecere a timpului liber 
contribuie la apariția factorilor criminalității 
violente. Prin urmare, în Republica Moldova 
sunt implementate foarte puține proiecte so-
ciale destinate pentru petrecerea timpului li-
ber, iar autoritățile sunt mai puțin preocupate 
de promovarea activităților inovative şi creati-
ve în vederea incluziunii sociale a oamenilor.

Mass-media. În săvârşirea acțiunilor cu 
violență creşte influența nefastă pe care o are 
mass-media, făptuitorii inspirându-se tot mai 
mult ca mod de operare, îndeosebi din inter-
net, din filmele video etc. Ponderea celor care 
recunosc aceasta este scăzută, dar faptul este 
evident îndeosebi la infractorii tineri.

Studiile efectuate au relevat influența, 
deseori negativă, exercitată de mijloacele de 
informare în masă. Criminologii occidentali 
au menționat pe primele locuri violența în 
mass-media şi, în special, video-violența [15, 
p. 118].

Determinantele criminalității la nivel 
individual sunt deduse din comportamen-
tele infracționale specifice care rezultă din 
interacțiunea trăsăturilor antisociale de per-
sonalitate şi situația săvârşirii unei infracțiuni 
[20, p. 36-37]. Trăsăturile de personalitate 
antisociale, în special motivația criminogenă, 
este cauza comportamentului delincvent, de-
oarece motivația este principala sursă de acti-
vitate a individului. 

Scăderea bruscă şi excesivă a nivelului 
de trai determină o instabilitate emotivă pe 
care o cauzează în rândul populației. Une-
le cercetări au relevat faptul că, rata ridicată 
a şomajului şi a lipsei unui loc permanent 
de muncă determină în comunitate o stare 
social-psihologică instabilă, o atmosferă de 
nesiguranță, o modalitate de existență impre-

vizibilă, recrudescență şi acte de samavolnicie 
[17, p. 449].

Prin urmare, apare o motivație specia-
lă a comportamentului individului, orientată 
în special pe autosoluționarea problemelor 
personale, ceea ce îl determină să-şi protejeze 
interesele personale pe orice cale [17, p. 452].

Consumul abuziv de alcool. Rolul deter-
minant al consumului abuziv de alcool în ca-
zurile de criminalitate violentă în mediul rural 
este condiționat de influența negativă asupra 
psihicului, intelectului, emoțiilor, voinței, 
motivației comportamentale ale agresorului, 
ceea ce constituie cauze şi motive subiective 
ale comportamentului infracțional.

Persoana, aflând-se în stare de ebri-
etate, îşi pierde capacitatea de a percepe în 
mod adecvat mediul înconjurător, oamenii şi 
acțiunile lor. În astfel de situații agresorii îşi 
pierd capacitatea de autocontrol, devin obraz-
nici şi nepoliticoşi. 

Această cercetare ne permite să ,,de-
senăm tabloul” determinantelor de bază ale 
criminalității violente în spațiul rural din Re-
publica Moldova care poate servi drept o sursă 
de obținere a cunoştințelor cu caracter funda-
mental pentru diferiți specialişti din domeniu 
sau pentru viitorii specialişti.

Totodată, relevarea determinantelor 
criminalității violente din zonele rurale care au 
un impact important va permite persoanelor 
interesate în cercetarea fenomenului dat sau ale 
celor care activează în domeniul de referință să 
identifice şi să explice comportamentul deviant 
al indivizilor din regiunile rurale în raport cu 
sistemul cauzal stabilit, iar ulterior să adopte 
anumite măsuri eficiente de prevenire timpurie 
a acestui tip de criminalitate.
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Faptele care sunt de natură să aducă atin-
gere statului, atributelor fundamentale care îi 
sunt specifice, condiţiilor necesare îndeplinirii 
funcţiilor lui, precum şi cele care aduc atinge-
re autorităţii publice, prezintă un pericol so-
cial sporit. Dreptul penal, care are menirea de 
a apăra prin mijloacele sale specifice valorile 
fundamentale ale societăţii, a incriminat aceste 
fapte ca infracţiuni contra autorităţilor publice 
şi securităţii de stat, în Capitolul XVII al Codu-
lui penal. Spre deosebire de Codul penal anteri-
or, care incrimina infracţiunile contra statului 
şi infracţiunile contra autorităţii în două capi-
tole distincte (cap. I şi cap. X), noul Cod penal 
a inclus toate aceste infracţiuni într-un singur 
capitol, ţinându-se cont de faptul că toate aces-
te infracţiuni au obiecte de atentare omogene şi 
că între ele există o coeziune strânsă: indepen-
denţa, suveranitatea, inviolabilitatea, autorita-
tea statului etc. [7, p. 665]. 

Potrivit prevederilor constituționale ale 
Republicii Moldova, se stipulează că dreptul 
persoanei de a avea acces la orice informaţie 
de interes public nu poate fi îngrădit, iar au-
torităţile publice, conform competenţelor ce 
le revin, sunt obligate să asigure informarea 
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice 
şi asupra problemelor de interes personal. Su-
plimentar, prevederile aceluiaşi articol prevăd 
că dreptul la informaţie nu trebuie să preju-
dicieze măsurile de protecţie a cetăţenilor sau 
siguranţa naţională [1]. 

Prin urmare, din prevederile 
constituționale vizate supra, concluzionăm 
că legiutorul sugerează eventualul pericol în 
cazul în care unele informații, care nu pot fi 

OBIECTUL JURIDIC ȘI OBIECTUL MATERIAL
AL INFRACȚIUNII DE DIVULGARE A SECRETULUI DE STAT

Alexandru GAINA,
doctorand, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI

prezentate accesului liber, fiind divulgate sau 
pierdute, pot fi folosite în detrimentul măsu-
rilor de protecţie a cetăţenilor sau intereselor 
legitime şi/sau securității Republicii Moldova, 
presupunând astfel necesitatea definirii şi sis-
tematizării acestora prin elaborarea unei liste 
sau a unui nomenclator de informații, precum 
şi stabilirii unui ansamblu de măsuri organi-
zatorico-juridice, care fac parte din sistemul 
naţional de protecţie a secretului de stat, pri-
vind metodele şi mijloacele utilizate de prote-
jare a informaţiilor şi a purtătorilor materiali 
de informaţii atribuite la secret de stat  [5].

În această ordine de idei, în vederea 
promovării unei politici de stat unice în do-
meniul atribuirii informaţiilor la secret de 
stat şi al secretizării lor, precum şi în vederea 
consolidării sistemului naţional de protecţie 
a secretului de stat, a fost elaborat Nomencla-
torul informaţiilor atribuite la secret de stat, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 411 
din 25.05.2010 în care sunt incluse informații 
în domeniul apărării naţionale, economiei, 
ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii 
statului, asigurării ordinii de drept sau activi-
tăţii autorităţilor publice şi autorităţile publice 
cu împuterniciri de dispoziţie asupra acestor 
informaţii [6], precum şi a fost elaborat Re-
gulamentul cu privire la asigurarea regimului 
secret în cadrul autorităţilor publice și al altor 
persoane juridice (aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 1176 din 22.12.2010) [5].

Prevederile legislației penale (alin. (1) 
art. 344 din CP al RM) incriminează divulga-
rea informaţiilor ce constituie secret de stat de 
către o persoană căreia aceste informaţii i-au 
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fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în 
legătură cu serviciul sau munca sa, doar în ca-
zul dacă aceste fapte nu constituie trădare de 
Patrie sau spionaj [2].

După opinia lui Constantin Gurschi, a 
divulga înseamnă a comunica, a da în vileag 
prin orice mijloace unei sau unor persoane ce 
nu sunt în drept să afle, să cunoască informații 
(date, documente) secrete. Pentru existența di-
vulgării este necesar ca aceasta să fie efectuată 
în aşa fel încât persoana căreia i se face comu-
nicarea să ia în mod efectiv cunoştință de ele. 
Dacă făptuitorul s-a referit la informații (date, 
documente) false sau inexistente, infracțiunea 
de divulgare, dată fiind lipsa elementului ma-
terial, nu există. Infracțiunea va exista dacă 
a avut loc divulgarea parțială a informațiilor 
(datelor, documentelor) [8, p. 553]. 

Autorul S. Diacov este de părere că prin 
divulgare se subînțelege transmiterea ilegală 
a informațiilor care constituie secret de stat, 
care prin urmare au devenit proprietatea per-
soanelor neautorizate. Prin persoane neauto-
rizate se prezumă orice persoană, care, în vir-
tutea activităților desfăşurate sau calității de 
serviciu deținute nu are acces la informațiile, 
care i-au devenit cunoscute [9, p. 34-35].

Potrivit opiniei autorului A. Barbănea-
gră, divulgarea secretului de stat înseamnă da-
rea publicității a unor atare date, din cauza că-
rui fapt ele devin cunoscute persoanelor care, 
conform caracterului activitiiății desfăşurate 
sau al atribuțiilor de serviciu, nu au acces la 
ele [10, p. 733].

Obiectiv, divulgarea este exprimată în di-
verse acțiuni, în urma cărora informațiile care 
constituie secret de stat au devenit cunoscute 
persoanelor neautorizate: într-o conversație 
privată; discuție publică; corespondență; de-
monstrarea unor documente; prezentarea 
unor schițe, scheme, diferite produse; pierde-
rea unor caiete neînregistrate sau proiecte cu 
informațiile extrase din documente, ce conțin 
secret de stat etc. [9, p. 35]. 

Potrivit opiniei autorului A. Borodac, 
pentru existența infracțiunii legea prevede 
prezența concomitentă a două condiții:

1) încălcarea regulilor de păstrare a se-

cretelor de stat, a cărei ordine este stabilită de 
anumite acte normative şi la care organele de 
urmărire penală şi instituții de judecată trebu-
ie să facă trimitere;

2) darea acestora spre publicitate. 
Lipsa unei condiții exclude răspunderea 

penală. Încălcarea regulilor de păstrare a se-
cretelor de stat, fără divulgarea lor, poate con-
stitui componența unei contravenții adminis-
trative [11, p. 537-538].

În art. 344 al Codului penal al RM, 
infracțiunea de divulgare a secretului de stat 
cunoaşte două variante: o variantă-tip şi o va-
riantă agravantă.

După I. Fodor, ,,păstrarea secretului 
datelor sau documentelor interesând econo-
mia naţională, nivelul și cuceririle tehnico-
știinţifice, structura militară a ţării constituie 
una din condiţiile principale pentru asigura-
rea independenţei economice, politice și mili-
tare a statului, a suveranităţii lui și de aceea 
divulgarea sau expunerea documentelor secre-
te riscului unei divulgări pot crea un pericol 
pentru securitatea statului” [12, p. 138-139].

Aşadar, păstrarea cu strictețe a 
informațiilor ce constituie secret de stat, care 
nu trebuie să ajungă la cunoştința persoanelor 
neautorizate în acest sens sau neîndreptățite să 
le cunoască, este de cea mai mare însemnătate. 
Divulgarea unor asemenea informații poate 
pune în pericol securitatea de stat, sub aspec-
tul afectării bazei economice şi capacității de 
apărare a țării. Complexul de măsuri organiza-
torico-juridice, tehnico-inginereşti, criptogra-
fice, operative de investigații şi de altă natură, 
destinate prevenirii divulgării informațiilor, 
atribuite la secretul de stat, nu întodeauna îşi 
demonstrează eficiența.  Iată de ce, în calita-
te de ultima ratio, mijloacele juridico-penale, 
prevăzute la art. 344 CP RM, au menirea să 
asigure apărarea eficientă a ordinii de drept 
împotriva faptei de divulgare a informațiilor 
ce constituie secret de stat de către o persoană 
căreia aceste informații i-au fost încredințate 
sau i-au devenit cunoscute în legătură cu ser-
viciul sau munca sa [13, p. 1031]. 

În procesul de calificare a infracțiunilor 
are loc confruntarea circumstanțelor faptei 
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săvârşite în realitatea înconjurătoare cu sem-
nele componenței de infracțiune cuprinse în 
cadrul unei norme de drept. Astfel, corespun-
derea semnelor faptei comise se determină în 
raport cu semnele şi elementele componenței 
de infracțiune, care, conform art. 15 CP RM, 
este formată din patru elemente: obiectul 
infracțiunii, latura obiectivă a infracțiunii, 
subiectul infracțiunii şi latura subiectivă a 
infracțiunii [14, p. 108].   

Aşadar, reieşind din consecutivitatea 
elementelor componenței de infracțiune sta-
bilite în dispozițiile legale, vom purcede la 
analiza fiecăruia, în ordinea menționată.

Doctrina autohtonă defineşte obiec-
tul infracţiunii ca fiind totalitatea valorilor şi 
relațiilor sociale create în jurul acestor valori 
care sunt prejudiciate ori vătămate prin fapta 
infracțională [15, p. 176].

Orice faptă socialmente periculoasă, 
prevăzută de legea penală, presupune încăl-
carea unor valori sociale, nefiind infracțiune 
fără obiect [16, p. 21]. 

Luând în considerare gradul de ierarhi-
zare a valorilor sociale care formează obiectul 
infracțiunii, evidențiem obiectul juridic gene-
ral, obiectul juridic generic şi obiectul juridic 
special. Pentru aplicarea corectă a legii penale 
este necesară determinarea exactă a obiectului 
juridic generic şi special [14, p. 112]. 

Procesul determinării logice a obiectu-
lui infracțiunii şi a tipurilor acestuia nu poate 
avea loc separat, totul având loc într-o unitate 
dialectică şi într-o reciprocitate (de la general 
la singular) [16, p. 22].

Luând în considerare faptul că obiec-
tul juridic general este comun pentru toate 
infracțiunile, acesta este constituit din totalita-
tea valorilor sociale protejate de legea penală, 
de aceea nu are mare importanță la calificarea 
infracțiunii, decât în măsura în care, la etapa 
inițială a urmăririi penale, permite delimita-
rea acesteia de alte încălcări de lege, în special 
de faptele contravenționale [14, p. 113]. 

În ceea ce priveşte obiectul juridic gene-
ric, în doctrină se menționează că acesta este 
constituit din mănunchiul valorilor sociale de 
aceeaşi natură ocrotit de legea penală [21, p. 

44]. În legislația penală a Republicii Moldova, 
obiectul juridic generic este desprins din titu-
latura capitolelor din Partea specială a Codu-
lui penal. Toate infracțiunile din cadrul unui 
capitol au acelaşi obiect juridic generic. De 
fapt, în baza obiectului juridic generic are loc 
gruparea infracțiunilor în capitole [14, p. 113].    

Prin urmare, pornind de la faptul că 
infracțiunea privind divulgarea secretului de 
stat este inclusă în Capitolul XVII „Infracţiuni 
contra autorităţilor publice și a securităţii de 
stat” din Partea specială a Codului penal al 
RM, obiectul juridic generic al acesteia îl con-
stituie relaţiile sociale cu privire la autoritatea 
publică şi securitatea de stat [7, p. 665].

Prin autoritate publică se subînțelege 
sistemul instituţional al administraţiei publi-
ce centrale de specialitate, regimul general de 
activitate al cărora este reglementat de pre-
vederile Legii nr. 98 din 04.05.2012 privind 
administraţia publică centrală de specialitate. 
Sub incidenţa legii nominalizate cad ministe-
rele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi admi-
nistrative centrale subordonate Guvernului 
şi structurile organizaţionale din sfera lor de 
competenţă (autorităţile administrative din 
subordine, inclusiv serviciile publice descon-
centrate şi cele aflate în subordine, precum şi 
instituţiile publice în care ministerul, Cance-
laria de Stat sau altă autoritate administrativă 
centrală are calitatea de fondator) [3]. 

Totodată, potrivit prevederilor legale, 
prin securitatea statului se înţelege protecţia 
suveranităţii, independenţei şi integrităţii te-
ritoriale a ţării, a regimului ei constituţional, 
a potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi 
defensiv, a drepturilor şi libertăţilor legitime 
ale persoanei împotriva activităţii informative 
şi subversive a serviciilor speciale şi organiza-
ţiilor străine, împotriva atentatelor criminale 
ale unor grupuri sau indivizi aparte [4].

Cu referire la obiectul juridic spe-
cial (specific), în literatura de specialitate 
autohtonă, acesta este definit ca o valoa-
re socială individuală concretă care este le-
zată sau pusă în pericol nemijlocit prin co-
miterea unei fapte infracționale concrete  
[14, p. 113].
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În opoziție cu obiectul juridic gene-
ric, prin obiect juridic specific sau individu-
al se înțelege obiectul juridic propriu-zis al 
infracțiunii, specific fiecărei infracțiuni, con-
stituit din relațiile sociale formate în jurul şi 
datorită unei valori sociale specifice, subor-
donate uneia dintre valorile fundamentale, 
relații a căror formare, desfăşurare sau dezvol-
tare nu ar fi posibilă fără apărarea împotriva 
infracțiunii a acelei valori [17, p. 197].   

În această ordine de idei, referindu-ne la 
obiectul juridic special al infracțiunii analiza-
te, constatăm că aceasta constituie relațiile so-
ciale cu privire la inviolabilitatea informațiilor 
ce constituie secret de stat [13, p. 1031].

Potrivit opiniei autorilor A. Barbănea-
gră, Gh. Alecu ş.a., obiectul juridic special al 
infracțiunii analizate îl reprezintă securitatea 
economică şi capacitatea de apărare a țării [18, 
p. 761]. 

În ipoteza variantei agravate consem-
nate la alin. (2) art. 344 CP RM, în plan se-
cundar, se aduce atingere relațiilor sociale cu 
privire la securitatea statului, sub aspectul asi-
gurării funcționării în bune condiții a dome-
niilor apărării naționale, economiei, ştiinței, 
tehnicii, relațiilor externe etc. [13, p. 1031]. 

Potrivit autorului Ivan Macari, 
dispoziția art. 344 CP este de blanchetă, de 
aceea, pentru a stabili care informație consti-
tuie secret de stat trebuie apelat la Legea Re-
publicii Moldova cu privire la secretul de stat 
[19, p. 425].   

În unele surse ale literaturii de speciali-
tate autohtone întâlnim opinii separate cu re-
ferire la obiectul infracțiunii, care poate fi atât 
material, cât şi imaterial.

Astfel, autorii Sergiu Brînza, Xeno-
fon Ulianovschi ş.a., sunt de părerea că 
infracțiunea specificată la art. 344 CP RM dis-
pune de obiect material, care presupune un 
document ce constituie secret de stat. Acesta, 
la rândul său, poate fi reprezentat prin obiect 
sau purtător material (de ex. suport de hârtie), 
inclusiv câmpuri fizice (de ex. floppy disk de 
3,5 inch, discuri așa-numite optice, cele de 
tip  CD,  DVD  și  Blu-ray, hard (magnetic) 
disk drive, cardurile de memorie, USB stick și 

altele), în care informaţiile atribuite la secret 
de stat sunt expuse în formă de texte, semne, 
simboluri, imagini, semnale sau soluţii tehni-
ce, dar dacă acţiunea făptuitorului nu se referă 
la un document, ci la anumite date ce consti-
tuie secret de stat, infracţiunea nu are obiect 
material [7, p. 688].

În alte surse ale literaturii de speciali-
tate, găsim opinia unor autori care consideră 
că infracțiunea de divulgare a secretului de 
stat are un obiect imaterial, reprezentat de 
informații ce constituie secret de stat [13, p. 
1032]. 

În doctrină se învederează şi noțiunea 
de obiect imaterial, care presupune entitatea 
incorporală asupra căreia se îndreaptă nemij-
locit fapta infracțională, prin al cărui inter-
mediu se aduce atingere obiectului juridic al 
infracțiunii [20, p. 25-30].  

Aşadar, în funcţie de entitatea (care 
poate fi atât materială, cât și incorporală) 
asupra căreia se îndreaptă nemijlocit fapta 
infracțională, prin al cărui intermediu se adu-
ce atingere obiectului juridic al infracțiunii, 
putem concluziona că, fapta incriminată la 
art. 344 CP RM poate avea atât obiect materi-
al, cât şi imaterial. 

Reieşind din faptul că infracțiunea 
privind divulgarea secretului de stat este in-
clusă în Capitolul XVII „Infracţiuni contra 
autorităţilor publice și a securităţii de stat” 
din Partea specială a Codului penal al RM, 
obiectul juridic generic al acesteia îl constituie 
relaţiile sociale cu privire la autoritatea publi-
că şi securitatea de stat.

Cu referire la obiectul juridic special, ca 
parte integrantă a obiectului juridic generic, 
aceasta constituie relațiile sociale cu privire la 
inviolabilitatea informațiilor ce constituie se-
cret de stat.

Totodată, în funcţie de entitatea (care 
poate fi atât materială, cât și incorporală) 
asupra căreia se îndreaptă nemijlocit fapta 
infracțională, prin al cărui intermediu se adu-
ce atingere obiectului juridic al infracțiunii, 
reieşind din cele menționate supra, concluzi-
onăm că fapta incriminată la art. 344 CP RM 
poate avea atât obiect material, cât şi imaterial.
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Dreptul de preemțiune este un drept 
specific atribuit de regulă în cadrul raportu-
rilor de înstrăinare contra plată a bunurilor, 
deci atunci când este vorba de contracte de 
vânzare-cumpărare.

Ce presupune dreptul de preemțiune? 
Acesta presupune o favoare acordată cumpă-
rătorului de a fi specific determinată prin lege 
sau contract, unde vânzătorul este obligat să 
înainteze oferta de a cumpăra bunul mai întâi 
acestei persoane sau grup de persoane, şi după 
recepționarea refuzului poate încheia acte ce 
vizează bunul respectiv cu terțe persoane. 

După părerea noastră, dreptul de preem-
țiune poate fi privit ca o limitare a dispoziției 
proprietarului, fiind obligat să îşi vizeze ofer-
ta cu o persoană împuternicită prin lege (sau 
contract) de a fi prima în linie de a beneficia 
de dreptul de a cumpăra sau nu bunul propri-
etarului, poate chiar contrar voinței acestuia.

Reglementarea acestei instituții o putem 
găsi în  articolul 1143 a Codului civil, şi anume 
Dacă proprietarul unui bun (persoană obligată) 
a acordat un drept de preemţiune prin contract 
sau este obligat prin lege să respecte un drept 
de preemţiune al unei alte persoane (titular al 
dreptului de preemţiune) și dorește să vândă sau 
a vândut acel bun unui terţ, titularul dreptului 
de preemţiune este îndreptăţit să cumpere cu 
prioritate bunul în condiţiile de vânzare oferite 
terţului. Titularul dreptului de preemţiune poate 
renunţa la el. În acest caz, se aplică dispoziţiile 
legale privind remiterea de datorie.

Dreptul de preemțiune în cazul contrac-
telor de vânzare-cumpărare [4, art. 1143] poa-
te fi instituit de lege sau de contract, domeniile 
de aplicare a acestora, de asemenea, variază în 
funcţie de necesitatea socială. 

Un domeniu ce utilizează destul de frec-
vent şi nemijlocit instituția respectivă este ace-

PERCEPȚIILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PREEMȚIUNE

Mircea GLADCHI,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

la de achiziționare a părților de capital al unor 
persoane juridice cu scop lucrativ. Reglemen-
tări imperative ce instaurează obligativitatea 
folosirii instituției respective sunt regăsite în 
toate actele normative ce tind să reglemente-
ze domeniul persoanelor juridice cu scop lu-
crativ, începând cu societățile în comandită şi 
terminând cu societățile pe acțiuni.

– Preemțiunea în cazurile societății în 
comandită [4, art. 277 alin. (2)], Comandita-
rii au dreptul de preemțiune în cazul înstră-
inării participaţiunii de către alt comanditar. 
Regulile privind înstrăinarea participațiunii în 
societatea cu răspundere limitată se aplică în 
modul corespunzător.

– Preemțiunea vânzării-cumpărării 
părții sociale în cadrul societăților cu răspun-
dere limitată [5, art. 25].

Obligativitatea asociatului de a-i informa 
pe ceilalți asociați ai unei societăți cu răspun-
dere limitată este una firească. Ideea de fapt în 
cadrul acestui tip de persoană juridică cu scop 
lucrativ este similară proprietății comune pe 
cote-părți unde coproprietarii pot fi deținători 
ai cotelor specifice ale unui bun ce nu poate fi 
divizat în natură sau chiar invers. Ideea rămâne 
de a menține integritatea relativă a bunului sau 
în cazul nostru a societății fără a se produce mari 
efecte ce țin de direcțiile în care sunt orientate 
activele sau pasivele. Preemțiunea sau dreptul 
preferențial oferă posibilitatea deținătorilor de 
active şi pasive în cadrul societății să se cumpe-
re partea scoasă la vânzare prioritar. Prioritatea 
nu se manifestă prin îngrădirea vânzătorului 
la o anumită ofertă sau minimalizând valoa-
rea părții scoase la vânzare, dar prin ideea că 
odată apreciată, oferta este dispusă spre anali-
ză coasociaților pentru a accepta sau nu oferta, 
în cazul în care nu este acceptată, aceasta va fi 
vândută terților fără modificări.
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În cazul în care asociatul vânzător nu 
respectă dreptul de preemțiune al celorlalți 
asociați, oricare dintre aceştia are dreptul să 
ceară drepturile şi obligațiile cumpărătorului 
de parte socială (terț) să treacă la el [1, p. 360]. 
Legea specială face trimitere la Codul civil în 
vederea reglementării instituției respective şi 
anume celor cărora li s-a încălcat dreptul de 
preemțiune sunt în drept ca în termen de 6 luni 
de la data încheierii contractului de înstrăina-
re a părții sociale, să formuleze o acțiune în 
judecată prin care să ceară pronunțarea unei 
hotărâri de constatare a contractului de vân-
zare-cumpărare între titularul dreptului de 
preemțiune şi vânzător la condițiile stabilite 
între vânzător şi terț.

– Dreptul de preemțiune în cazul vânză-
rii-cumpărării cotelor-părți [4, art. 552].

După cum am observat, regula generală 
pentru existența instituției respective impuse 
prin lege este necesar ca să fie o precondiție lo-
gică ce ar motiva impunerea consultării de către 
proprietar a unor terți  (afiliați) referitor la oferta 
de vânzare a unui bun specific. În cazul cotelor 
părți, avem o relație între proprietarul unei cote 
specifice a unui bun. Legiuitorul tinde spre ide-
ologia ca un bun să dețină un singur proprietar, 
respectiv în cazul bunurilor ce sunt deținute de 
mai mulți proprietari acesta oferă posibilitatea 
ca unul dintre ceilalți proprietari să dețină con-
trolul asupra bunului integru pentru a uşura 
infracțiunea acestuia în raport cu terții. 

Articolul 552 din Codul civil spune: „În 
cazul vânzării unei cote-părţi din bunurile 
proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia 
vânzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au 
un drept de preemţiune în privinţa cotei-părţi 
care se vinde.  În cazul vânzării unei cote-părți 
din proprietatea comună, ceilalți proprietari 
beneficiază de dreptul preferențial de a cum-
păra cota la prețul la care se vinde, în aceleaşi 
condiții, cu excepția cazurilor de vânzare la 
licitație” [2, p. 148]. Modalitatea de informare 
se face conform prevederilor art. 1146 al Co-
dului civil al RM.

– Dreptul de preemțiune în cazul super-
ficiei.

Art. 658 alin. (2) [4] prevede că în caz de 
vânzare a construcției de către superficiar, pro-
prietarul terenului are dreptul de preemțiune. 

Ceea ce este foarte binevenit având în vedere 
caracterul superficiei şi ce acesta presupune. 

Superficia este un drept real imobiliar 
de a poseda şi a folosi terenul altuia în vede-
rea edificării şi exploatării unei construcții a 
superficiarului, deasupra sau sub teren, sau a 
exploatării unei construcții existente a super-
ficiarului. Acest drept este alienabil, se trans-
mite prin succesiune şi poate fi obiect al unui 
contract de locațiune.

– Dreptul de preemțiune al arendaşului 
(art. 1295 alin. (4), (5) şi vezi art. 1293 alin. (5) 
în colaborare cu art. 435 alin. (2) [4]). aren-
da – dreptul de preemțiune a arendaşului la 
cumpărarea terenului agricol pe care îl aren-
dează; Art. 1293 prevede condițiile de notare 
a arendei şi înregistrare, acesta are drept efect 
crearea opozabilității față de terți (alin. (5)).

– Dreptul de preemțiune a societății ci-
vile – transmiterea cotelor către terți [4, art. 
1931 alin. (2)]. Cotele-părţi din patrimoniul 
social sau alte drepturi decurgând din con-
tract nu pot fi transmise terţilor fără încuviin-
ţarea celorlalţi asociaţi. Încuviinţarea poate fi 
respinsă doar din motiv temeinic. În cazul în-
străinării unei cote-părţi din patrimoniul so-
cial, ceilalţi asociaţi au dreptul de preemţiune.

– Dreptul de preemțiune al comoş-
tenitorilor [4. art. 2488].  Dacă un comoștenitor 
vinde cota sa succesorală unui terţ, ceilalţi 
comoștenitori au dreptul de preemţiune. Drep-
tul de preemţiune se moștenește. Iarăşi obser-
văm regula generală de atribuire a bunurilor 
subiecților care au o legătură cu bunul. Tot 
aici putem menționa că are loc moştenirea 
dreptului de preemțiune, prin urmare, este o 
modalitate de dobândire a dreptului respectiv.

Acestea în mare parte sunt cazurile pre-
văzute de legislație când este vorba despre drep-
tul de preemțiune. După cum am menționat 
anterior, avem şi a doua metodă de impunere 
a acestuia şi anume prin prisma unei clauze 
contractuale – atunci când părțile prin prisma 
contractului acceptă o clauză de preemțiune în 
raport cu transmiterea unui bun contra plată. 

După părerea noastră, instituția respec-
tivă este interesantă datorită efectelor pe care 
le produce şi în ce circumstanțe aceasta le pro-
duce. Articolul 1146 al Codului civil al RM, 
reglementează cele mai importante aspecte ce 
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țin de exercitarea nemijlocită a dreptului de 
preemțiune. 

– Cerințele de formă care se manifestă 
prin calea unei declarații adresate persoanei 
obligate. Pentru validitatea declarației nu este 
necesară respectarea formei stabilite de lege 
față de contractul de vânzare-cumpărare [4, 
art. 1146 alin. (1)]. Pentru înaintarea ofertei 
către beneficiarul dreptului de preemțiune nu 
este necesar respectarea unei forme specifice, 
o simplă adresare este suficientă.

– Termenul pentru oferirea răspunsului 
dat prin oferta [4, art. 1146 alin. (2)] este un ter-
men de decădere. După cum am observat, acest 
termen poate diferenția de la situație la situație. 
Termenele generale însă sunt de o lună în cazul 
bunurilor imobile şi 10 zile în cazul celorlalte 
bunuri. Termen de decădere – termen în care 
un subiect poate să îşi manifeste drepturile/ 
obligațiile, fiind protejat de condițiile legii sau 
contractului. Prin lege sau prin voința părților 
se pot stabili termene de decădere pentru exer-
citarea unui drept subiectiv sau încheierea unui 
act juridic [4, art. 409]. Aceste termene sunt, 
după regimul şi efectele sale, foarte asemănă-
toare cu termenele de prescripție [3, p. 246]. 
Orice termen de prescripție este un termen de 
decădere, dar nu orice termen de decădere este 
un termen de prescripție.

Legislația prevede consecințele pentru 
încheierea contractului de vânzare-cumpă-
rare în interiorul termenului dreptului de 
preemțiune, adică proprietarul ignorând acest 
drept şi efectuând vânzarea unui terț. Articolul 
1146, alin. (4) [4] prevede anume acest lucru şi 
anume În cazul în care dreptul de preemţiune 
este exercitat după încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare dintre persoana obli-
gată și terţ, atunci între persoana obligată și 
titularul dreptului de preemţiune se conside-
ră încheiat un contract de vânzare-cumpăra-
re în condiţiile stabilite de persoana obligată 
și de terţ. Adică, în cazul invocării dreptului 
de preemțiune în situația unui contract de 
vânzare-cumpărare deja încheiat cu un terț, 
efectul invocării presupune schimbarea su-
biectului de pe acel terț pe deținătorul drep-
tului de preemțiune. Contractul va fi încheiat 
sub aceleaşi condiții cu persoana deținătoare 
a dreptului de preemțiune, vânzătorul fiind 

obligat să compenseze terțul de bună-credință. 
În cazul în care persoana obligată sau terţul 
nu recunosc efectul dispoziţiilor alin. (4), ti-
tularul dreptului de preemţiune poate cere 
instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre 
de constatare a încheierii contractului con-
form alin. (4) și de dobândire de către titular 
a drepturilor și a obligaţiilor de cumpărător 
[4, art. 1146 alin. (5)].

– Preemțiunea ca metodă de protecție a 
dreptului mediului.

Limitarea atributului de dispoziție prin 
preemțiune – îngrădirea vânzătorului la libera 
alegere a cumpărătorului şi anume în cazuri-
le când avem un conflict între un deținător al 
dreptului de preemțiune şi un terț. Această li-
mitare însă dispare în cazurile existenței a doi 
sau mai mulţi titulari care pretind a cumpăra 
bunul, unde deja proprietarul alege cine din-
tre aceştia va dobândi bunul vizat. Limitarea 
respectivă deşi minoră poate fi esențială în ter-
meni ce determină soarta viitoare a bunului 
înstrăinat de vânzător. Pot fi date exemple ce 
se referă la terenuri agricole, proprietarul ne-
dorind să înstrăineze arendaşului/ coproprie-
tarului terenul din cauza administrării proas-
te, găseşte un terț în care are încredere că va 
face faţă în valorificării eficiente şi raționale. 
În acelaşi timp anume această instituție asigu-
ră că bunul va fi dobândit de o persoană care 
va manifesta diligență şi grijă față de bunul re-
spectiv datorită interacționării sale anterioare 
cu acesta fiind drept coproprietar sau arendaş.
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Infracțiunile militare constituie o cate-
gorie specială de infracțiuni, cu elemente şi 
trăsături specifice numai ei, care o delimitează 
de orice altă categorie de infracțiuni din PS a 
Codului penal al RM. 

Infracțiunile militare se determină ca 
fiind acele delicte penale specifice, adică ace-
le acțiuni prevăzute de Codul penal, contra 
modului stabilit de executare a obligațiilor 
militare, contra pregătirii militare obligatorii 
şi concentrărilor săvârşite de militari, precum 
şi de persoanele antrenate în pregătirea mi-
litară obligatorie sau de rezervişti în timpul 
serviciului militar, în timpul pregătirii milita-
re obligatorii sau în timpul concentrărilor de 
instrucție sau de probă.

 Aplicarea răspunderii juridice față de 
militari are un şir de trăsături specifice. Aceas-
tă situație este determinată de faptul că răs-
punderea juridică a militarilor este reglemen-
tată atât de normele legislației RM, în general, 
cât şi de legislația militară, în special, ținându-
se cont de specificul relațiilor militare. Prin 
dezertare se înțelege acțiunea de a dezerta şi 
rezultatul ei, adică acțiunea de a părăsi în mod 
nejustificat unitatea din care face parte, locul 
în care prestează serviciul sau câmpul luptă.

În vederea realizării sarcinilor propuse, 
am valorificat diverse metode de interpretare 
juridico-penală, precum şi metode general-
ştiinţifice bazate pe cunoştinţe juridico-pena-
le, printre care analiza, sinteza, raționamentul 
inductiv şi deductiv, metoda comparației,  le-
gătura dintre teorie şi practică, descrierea, stu-
diul de caz, feed-back-ul, exemplul etc.

Fapta de dezertare este incriminată în 

PEDEAPSA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNEA DE DEZERTARE

Dianu GORDILĂ, 
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

art. 371 CP RM într-o variantă-tip şi în două 
variante agravate. Dezertarea în varianta-tip 
este incriminată la alin. (1) art. 371 CP RM: 
„părăsirea unităţii militare, centrului de in-
strucţie sau locului de serviciu în scopul eschi-
vării de la serviciul militar, de la concentrare 
sau mobilizare, precum şi neprezentarea din 
acelaşi motiv la serviciu ori la concentrare sau 
mobilizare în cazurile permisiei din unitatea 
militară sau din centrul de instrucţie, reparti-
zării, transferării, întoarcerii din misiune, din 
concediu sau din instituţia curativă, săvârşită 
de către un militar sau rezervist”, se pedep-
seşte cu amendă în mărime de la 850 la 950 
de unităţi convenţionale sau cu închisoare de 
până la 5 ani.

La rândul său, dezertarea în prima sa va-
riantă agravată este incriminată la alin. (2) art. 
371 CP RM, atunci când aceasta este săvârşită: 
cu armă (lit.a)); de două sau mai multe per-
soane (lit. b)), se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 la 7 ani.

 Dezertarea în cea de-a doua variantă 
agravată a sa este incriminată la alin. (3) art. 
371 CP RM, atunci când aceasta este săvârşită: 
pe timp de război (lit. a));  în condiţii de luptă 
(lit. b)), se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 
12 ani.

În conformitate cu alin. (5) art. 371 CP 
RM, militarul care pentru prima dată a dezer-
tat în condiţiile alin. (1) art. 371 CP RM se li-
berează de răspundere penală, dacă dezertarea 
a fost săvârşită în urma unui concurs de îm-
prejurări grele. Astfel, se consideră că în cazul 
în care militarul a părăsit unitatea militară sau 
locul serviciului militar în urma unui concurs 
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de împrejurări grele, însă, după ce aceste îm-
prejurări grele au trecut sau au fost înlăturate, 
militarul nu renunță la absența samavolnică 
din unitatea militară, fapta militarului de a ab-
senta continuu din unitatea militară va consi-
tui infracțiunea de dezertare.

Prin natura ei, infracțiunea de dezertare 
nu poate fi comisă decât de o singură persoa-
nă (faptă cu subiect activ unic). Prin urmare, 
participația penală sub forma coautoratului 
este exclusă, aceasta fiind posibilă numai sub 
forma instigării sau complicității, deoarece in-
stigator sau complice poate fi orice persoană 
fizică (militar sau civil).

În conformitate cu alin. (5) art. 371 CP 
RM, militarul care pentru prima dată a dezer-
tat în condiţiile alin. (1) art. 371 CP RM se li-
berează de răspundere penală dacă dezertarea 
a fost săvârşită în urma unui concurs de îm-
prejurări grele. 

Astfel, în vederea aplicării acestei pre-
vederi, este necesară întrunirea următoarelor 
două condiţii: 1) militarul săvârşeşte pentru 
prima dată infracţiunea specificată la alin. (1) 
art. 371 CP RM; 2) dezertarea a fost comisă în 
urma unui concurs de împrejurări grele. 

Cât priveşte prima condiţie, se poate de-
duce că la cea de-a doua dezertare, făptuitorul 
nu mai poate beneficia de liberarea de răspun-
dere penală în condiţiile prevăzute la alin. (5) 
art. 371 CP RM. De asemenea, rezultă că pre-
vederea de la alin. (5) art. 371 CP RM nu se 
răsfrânge asupra acelor persoane care săvâr-
şesc pentru prima dată dezertarea în prezenţa 
circumstanţelor agravante consemnate la alin. 
(2) sau (3) art. 371 CP RM.

Cât priveşte cea de-a doua condiţie, prin 
„concurs de împrejurări grele” se înţelege: îm-
prejurările extrem de nefavorabile vizând via-
ţa de familie (decesul, accidentarea gravă sau 
îmbolnăvirea gravă a unei rude apropiate sau 
a soţiei (soţului), violenţa în familie, produce-
rea unui incendiu în casa familiei etc.); moles-
tarea sistematică din partea camarazilor etc. 

În cele ce urmează ne vom referi la cir-
cumstanţele agravante consemnate la alin. (3) 
art. 371 CP RM. În acest plan, în primul rând 

este necesară stabilirea conţinutului noţiunii 
„timp de război”, utilizate la lit. a) alin. (3) art. 
371 CP RM. Conform art. 127 CP RM, prin 
„timp de război” se înţelege intervalul de la 
data declarării mobilizării sau a începerii ope-
raţiilor de război până la data trecerii armatei 
la starea de pace. În sensul prevederii de la lit. 
b) alin. (3) art. 371 CP RM, prin „condiţii de 
luptă” trebuie înţeles ambianţa caracterizată 
prin ansamblul acţiunilor violente desfăşurate 
în mod organizat între două grupări de forţe 
care urmăresc scopuri opuse, conţinutul, am-
ploarea şi intensitatea acţiunilor fiind deter-
minate de scopurile confruntării, de esenţa sa 
social-politică, de caracterul şi trăsăturile sale, 
precum şi de cantitatea, dar mai ales calitatea 
luptătorilor, armamentului şi a tehnicii mi-
litare. Condiţii de luptă se pot atesta atât pe 
timp de război, cât şi pe timp de pace. 

Precizăm doar că, în sensul lit.a) alin. 
(2) art. 371 CP RM, se are în vedere prezenţa 
armei asupra făptuitorului. Dacă acesta a sus-
tras arma respectivă, el urmează a fi tras la răs-
pundere şi conform art. 290 CP RM. Aplica-
rea armei depăşeşte cadrul dispoziţiei de la lit. 
a) alin. (2) art. 371 CP RM, de aceea necesită 
calificare suplimentară (de exemplu, conform 
lit. b) alin. (2) art. 365, lit. b) alin. (2) art. 368 
sau lit.b) alin. (3) art. 369 CP RM).

Dezertarea constă în absenţa samavol-
nică a militarului din unitatea militară sau de 
la serviciul militar. Prin urmare, dezertarea 
are loc în toate cazurile absenţei samavolnice a 
militarului din unitatea militară sau de la ser-
viciul militar, indiferent de termenul absenţei. 
Durata absenţei samavolnice poate fi luată în 
consideraţie la stabilirea felului şi a măsurii de 
pedeapsă atribuită făptuitorului.

Spre deosebire de legislaţia penală ante-
rioară (art. 246, 247, 248 CP din 1961), noul 
Cod penal nu stabileşte termenele absenţei sa-
mavolnice în cazul dezertării. 

Astfel că, în legislația noastră penală 
veche (C.pen. în redacția Legii din 24 martie 
1961) legiuitorul prevedea trei componente 
de infracţiune de părăsire samavolnică sau 
neîntoarcerea fără motive întemeiate din con-
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cediu etc., la serviciul militar: art. 246 C.pen. 
– Absența samavolnică; art. 247 C.pen. – Pă-
răsirea samavolnică a unității militare şi art. 
248 C.pen. – Dezertarea. 

C.pen. rus în vigoare prevede două 
infracțiuni de acest caracter: părăsirea sama-
volnică a unității militare (art. 337 C.pen.) şi 
art. 338 C.pen. – Dezertarea, care se deosebeş-
te de infracţiunea anterioară prin scopul ei: de 
eschivare definitivă de la serviciul militar, pe 
când părăsirea samavolnică a unității militare 
prevede scopul infracțiunii: părăsirea sama-
volnică sau absenţa samavolnică din unitatea 
militară sau serviciul militar pe un termen 
anumit.

Legislația penală a României consacră, 
de asemenea, acestor categorii de infracțiuni 
două articole, însă, spre deosebire de legislația 
noastră penală veche şi de cea noua rusă, le-
giuitorul român nu pune accentul pe scopul 
infracţiunii, ci doar pe termenul absenței din 
unitatea militară sau de la serviciu: art. 331 
C.pen. român din 1968 prevede absența ne-
justificată de la unitate sau serviciu care a de-
păşit 24 de ore dar nu mai mult de 3 zile..., iar 
art.332 C.pen. – Dezertarea, adică absența ne-
justificată de la unitate sau de la serviciu, care 
depăşeşte 3 zile..., cât şi absența nejustificată  
oricărui militar din unitate sau de la serviciu 
în timp de război, care a depăşit 24 de ore... 
O similară redacţie o au şi art. 485 și 486 al 
noului C.pen. al României.

Dezertarea este o infracţiune continuă: 
ea începe şi se termină imediat ce făptuitorul a 
părăsit samavolnic unitatea militară sau locul 
de exercitare a serviciului militar ori din mo-
mentul când militarul nu s-a prezentat la ter-
menul fixat, fără motive întemeiate, în scopul 
eschivării de la serviciul militar, de la pregăti-
rea militară obligatorie sub formă de serviciu 
militar cu termen redus sau de la concentrări, 
de la serviciu sau de la concentrare în cazurile 
permisiei din unitatea militară sau din centrul 
de instrucţie, ale repartizării, transferării, în-
toarcerii din misiune, din concediu sau din-
tr-o instituţie curativă; săvârşită de un militar, 
de o persoană care trece pregătirea militară 

obligatorie sub formă de serviciu militar cu 
termen redus sau de un rezervist, însă se con-
sumă la momentul reţinerii sau prezentării 
benevole a militarului în unitatea militară, la 
locul exercitării serviciului militar sau în or-
ganele de drept. 

Astfel, conform art. 29 CP, se conside-
ră infracţiune continuă fapta care se caracte-
rizează prin săvârşirea neîntreruptă, într-un 
timp nedeterminat, a activităţii infracţionale. 
În cazul infracţiunii continue nu există plu-
ralitate de infracţiuni. Infracţiunea continuă 
se consumă din momentul încetării activităţii 
infracţionale sau datorită survenirii unor eve-
nimente care împiedică această activitate. 

Deoarece infracţiunea de dezertare, ca 
şi alte infracţiuni militare, este infracţiune cu 
subiect special şi cu obiect juridic generic (de 
grup) specific, cum ar fi relaţiile sociale ce ţin 
de capacitatea de apărare a ţării şi ordinea sta-
bilită de satisfacere a serviciului militar, a pre-
gătirii militare obligatorii şi a concentrărilor, 
apar multe probleme cu privire la extrădarea 
militarilor care au săvârşit exclusiv infracţiuni 
militare. 

Potrivit Convenţiei europene cu privire 
la extrădare din 1957, extrădarea nu se admite 
dacă infracţiunea constă exclusiv în încălcarea 
obligaţiunilor militare.

 Tot în acest sens reglementează proble-
ma infracţiunilor militare şi Convenţia euro-
peană de asistenţă judiciară în materie penală 
din 1959, care, în Titlul I, art. 1 alin. (2), arată 
că prezenta Convenţie nu se aplică nici infrac-
ţiunilor militare care nu constituie infracţiune 
de drept comun.

Convenţii şi tratate respective au fost în-
cheiate şi în mod bilateral, între ţări. 

Aşa, de exemplu, conform art. 4 lit. „b” 
al Convenţiei încheiate între România şi Re-
gatul Belgiei privind extrădarea şi asistenţa 
judiciară în materie penală din 1977, extră-
darea nu se admite dacă infracţiunea pentru 
care este cerută extrădarea este considerată de 
către partea solicitantă ca infracţiune militară, 
care nu constituie o infracţiune de drept co-
mun. 
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În anul 2001, vrând să-şi alinieze legisla-
ţia la cea europeană, Parlamentul României a 
adoptat Legea nr. 296 din 7 iunie 2001 privind 
extrădarea, unde, în capitolul II, secţiunea 
„a”, intitulată „Condiţii referitoare la faptă”, 
stipulează că extrădarea motivată de infracţi-
uni militare, care nu constituie infracţiuni de 
drept comun, este exclusă din câmpul de apli-
care a acestei legi. 

Tot aşa se reglementează problema cu 
privire la extrădare şi în Ucraina. Conform 
art. 59 al Tratatului între Republica Moldova 
şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile 
juridice în materie civilă şi penală din 1993, 
extrădarea nu se admite dacă infracţiunea 
constă în încălcarea obligaţiunilor militare. 

Astfel, reieşind din cele de mai sus, ajun-
gem la concluzia că, în cazul în care militarul 
Forţelor Armate ale R. Moldova săvârşeşte 
una din infracţiunile pur militare (cum ar fi, 
de exemplu, dezertarea, art. 371 Cod penal, 
eschivarea de la serviciul militar, art. 372 Cod 
penal etc.) şi părăseşte teritoriul R. Moldova, 
practic, el, în cazul când nu vrea să se reîn-
toarcă în ţară, nu va putea fi tras la răspundere 
penală pentru astfel de infracţiuni, deoarece 
nici o ţară nu-l va extrăda. 

Totuşi sunt cazuri când ţările solicita-
te fac excepţii de la aceste prevederi. Aşa, de 
exemplu, în cauza penală sus-indicată, în le-
gătură cu faptul că V.D. a dezertat şi se afla 
pe teritoriul Ucrainei, prim-locţiitorul Procu-
rorului General al R. Moldova s-a adresat cu 
scrisoarea nr. 19-299/04 din 25 martie 2005 
către Procurorul General al Ucrainei de a-l 
extrăda pe V.D., pe motivul că în R. Moldo-
va se efectuează urmărirea penală în privinţa 
lui pentru săvârşirea infracţiunilor de răpire a 
mijloacelor de transport (art. 273 CP) şi de de-
zertare (art. 371 CP). În pofida faptului că se 
cerea extrădarea pentru o infracţiune militară, 
Partea Ucraineană a făcut excepţie de la art. 
59 al Tratatului sus-menţionat şi l-a extrădat 
pe V.D. În asemenea împrejurări, considerăm 
că Judecătoria Militară a procedat corect, con-
damnându-l pe V.D. pentru infracţiunea de 
dezertare. 

Totuşi în practica judiciară pot apărea 
probleme cu privire la condamnarea unei per-
soane extrădate pentru o infracţiune săvârşită 
până la înaintarea cererii de extrădare, însă 
care nu a fost indicată în cererea de extrădare. 

Să analizăm această situaţie prin exem-
plul de mai sus: să admitem că în scrisoarea de 
extrădare ar fi fost indicată cererea de extră-
dare a lui V.D. doar pentru săvârşirea infrac-
ţiunii de răpire a mijloacelor de transport (art. 
273 Cod penal), iar cu privire la infracţiunea 
de dezertare (art. 371 CP), în scrisoare nu s-ar 
fi vorbit nimic. Apare întrebarea: în această 
situaţie, putea oare V.D. să fie condamnat de 
către Judecătoria Militară şi în baza art. 371 
alin. (1) Cod penal? Considerăm că el n-ar fi 
putut fi condamnat pentru dezertare din ur-
mătoarele considerente: 

Conform art. 12 alin. (2) al Convenţi-
ei europene de asistenţă judiciară în materie 
penală din 1959, nici o persoană, oricare ar 
fi naţionalitatea ei, citată în faţa autorităţilor 
judiciare ale Părţii solicitante, pentru a răs-
punde acolo de fapte pentru care se află sub 
urmărire penală, nu va putea fi acolo nici ur-
mărită, nici deţinută, nici supusă vreunei alte 
restricţii a libertăţii sale individuale pentru 
fapte sau condamnări anterioare plecării sale 
de pe teritoriul Părţii solicitate şi care nu sunt 
menţionate în citaţie. 

Art. 3 al aceluiaşi articol stipulează că 
imunitatea prevăzută de acest articol va înceta 
dacă… persoana urmărită, având posibilitatea 
să părăsească teritoriul Părţii solicitante timp 
de 15 zile consecutive, după ce prezenţa sa nu 
mai era cerută de autorităţile judiciare, va ră-
mâne totuşi pe acest teritoriu sau se va reîn-
toarce aici după ce îl va fi părăsit. 

Tot astfel se reglementează această pro-
blemă şi de către Convenţia CSI relativ la asis-
tenţa juridică şi raporturile de drept în proce-
sele civile, familiale şi penale din 1993, care, în 
art. 66 alin. (1) stipulează că fără acordul Părţii 
contractante solicitante persoana extrădată nu 
poate fi trasă la răspundere penală sau supusă 
pedepsei pentru o infracţiune comisă până la 
extrădarea ei şi pentru săvârşirea căreia ea nu 
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a fost extrădată. 
Alin. (3) al articolului menţionat stipu-

lează că nu se cere acordul Părţii contractante 
solicitante în cazul în care persoana extrădată 
nu a părăsit teritoriul Părţii contractante soli-
citante în termen de o lună după sfârşitul cer-
cetării penale, iar în cazul condamnării – în 
termen de o lună după ispăşirea pedepsei sau 
eliberării de pedeapsă sau dacă ea s-a întors 
benevol. În acest termen nu se include perioa-
da în de- cursul căreia persoana extrădată nu 
a putut să părăsească teritoriul Părţii contrac-
tante solicitante din motive independente de 
ea. Astfel, regula generală este că persoana ex-
trădată nu va putea fi nici urmărită penal, nici 
judecată şi nici deţinută pentru o altă infrac-
ţiune comisă până la extrădarea ei şi pentru 
săvârşirea căreia aceasta nu a fost extrădată.

De la această regulă generală se poate 
deroga în următoarele cazuri: 

Când Partea contractantă solicitantă 
permite; în cazul acordului Părţii contractan-
te solicitante, extrădarea ar putea fi extinsă şi 
asupra unei alte fapte. Pentru aceasta este ne-
cesar ca Partea contractantă solicitantă să pre-
zinte o cerere cu anexele prevăzute la art. 58 al 
acestei Convenţii, precum şi un proces-verbal 
de interogare a persoanei extrădate asupra no-
ilor fapte incriminate; 

În cazul extrădării pentru tragere la răs-
pundere penală, – când persoana extrădată 
nu a părăsit teritoriul Părţii contractante so-
licitante în termen de o lună după terminarea 
urmăririi penale; 

În cazul extrădării pentru executarea 
sentinţei, – când persoana extrădată nu a pă-
răsit teritoriul Părţii contractante solicitante 
în termen de o lună după ispăşirea pedepsei 
sau absolvirea ei de pedeapsa penală; 

În cazul în care persoana extrădată s-a 
reîntors benevol pe teritoriul Părţii contrac-
tante solicitante. 

Dezertarea săvârşită cu arma constituie 
o componenţă de infracţiune cu circumstanţe 
agravante prevăzută de art. 371 alin. (2) lit. a) 
CP. Această agravare constă în faptul că mi-
litarul părăseşte samavolnic unitatea milita-

ră sau locul exercitării serviciului militar cu 
arma din dotare, încredinţată lui pentru înde-
plinirea obligaţiunilor de serviciu, şi concurs 
de infracţiuni nu formează. 

În cazul în care militarul, în procesul 
dezertării, foloseşte arma pentru a înlesni de-
zertarea (ameninţă cu aplicarea armei persoa-
nele care încearcă să-l reţină sau chiar aplică 
efectiv arma etc.), acţiunile lui se cer calificate 
prin concurs de infracţiuni: art. 371 alin. (2) 
lit. a) CP şi, după caz, art. 365 alin. (2) lit. b) 
CP sau 369 alin. (3) lit. b) CP etc.  Art. 371 
alin. (4) CP prevede ca circumstanţă calificată 
dezertarea prevăzută la alin. (1), (2) sau (3), 
săvârşită de un militar care îşi execută pedeap-
sa într-o unitate militară disciplinară. 

Pedeapsa trimiterii într-o unitate mi-
litară disciplinară este reglementată prin art. 
69 CP. Considerăm că această componenţă 
de infracţiune poate avea loc doar după intra-
rea în vigoare a sentinţei judiciare, prin care a 
fost numită pedeapsa trimiterii într-o unitate 
disciplinară. În cazul în care trimiterea milita-
rului într-o unitate militară disciplinară a fost 
ilegală (sentinţa a fost casată cu achitarea mi-
litarului), dezertarea militarului din unitatea 
militară disciplinară va fi calificată conform 
articolului 371 alin. (1) CP sau, după caz, con-
form articolului 371 alin. (2) sau (3) CP. 

Art. 371 alin. (5) CP prevede un caz 
special de liberare de răspunderea penală: că 
militarul care, pentru prima dată, a dezertat 
în condiţiile alin. (1) CP, se liberează de răs-
pundere penală dacă dezertarea a fost săvârşi-
tă în urma unui concurs de împrejurări grele. 
Esenţa concursului de împrejurări grele poate 
avea diferite caractere: ele pot fi legate de apli-
carea faţă de militar a violenţei sau încălcarea 
grosolană a drepturilor şi demnităţii lui perso-
nale din partea superiorilor (comandanţilor) 
militari sau din partea altor militari, cu care 
făptuitorul nu se află în relaţii de subordona-
re, de boala gravă sau alte situaţii excepţionale 
grave în familie, de emoţii grave cu privire la 
problemele personale sau familiale etc. 

De această liberare profită toţi militarii 
care au săvârşit dezertarea prevăzută de art. 
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371 alin. (1) CP în urma unui concurs de îm-
prejurări grele. Rolul organelor judiciare, în 
acest caz, este de a stabili cu certitudine dacă 
dezertarea prevăzută de art. 371 alin. (1) CP 
a fost săvârşită în urma unui concurs de îm-
prejurări grele. În cazul constatării acestor 
împrejurări militarul va fi liberat, incontesta-
bil, de răspunderea penală pe art. 371 alin. (1) 
CP.  Considerăm că, în cazul în care militarul 
a părăsit unitatea militară sau locul serviciului 
militar în urma unui concurs de împrejurări 
grele, însă, după ce aceste împrejurări grele au 
trecut sau au fost înlăturate, militarul nu re-
nunţă la absenţa samavolnică din unitatea mi-
litară, fapta militarului de a absenta, continuu, 
din unitatea militară va constitui infracţiune 
de dezertare.

În urma analizei infracțiunii de dezer-
tare, totuşi considerăm că sancțiunea acestei 
infracțiuni, în redacția expusă de legiuitor în 
art. 371 C.pen., vine în contradicție cu prin-
cipiile umanismului, individualizării pedepsei 
penale etc. şi trebuie să fie modificată din ur-
mătoarele considerente: prevăzând în alin. (1) 
al articolului sus-indicat o pedeapsă sub for-
mă de închisoare pe un termen de la 2 la 7 ani, 
legiuitorul nu dă posibilitate instanţelor de 
judecată de a individualiza pedeapsa, ținând 
cont de prevederile art. 75-77 C.pen.: astfel, 
pentru o dezertare pe un termen de 1-2 zile, 
legislatorul prevede una şi aceeaşi pedeapsă ca 
şi pentru o dezertare de 1-2 luni sau mai mult: 
inchisoare pe un termen de la 2 la 7 ani. 

Mai mult ca atât, în cazul dezertării, in-
stanţele de judecată nu pot aplica prevederile 
Cap. VI al PG a C.pen. „Liberarea de răspun-
derea penală, deoarece art. 54-55, 57-59 C.pen. 
prevăd posibilitatea liberării de răspunderea 
penală doar în cazurile unor infracțiuni uşoa-
re sau mai puțin grave, pe când dezertarea, 
prevăzută de art. 371 alin. (1) C.pen., con-
form prevederilor art. 16 C.pen., se consideră 
infracțiune gravă. De asemenea, considerăm 
ca în cazul în care dezertarea a avut loc doar 
pentru câteva ore, cu toate că formal aceste 
fapte se consideră infracțiuni de dezertare, ele, 
conform art. 14 alin. (2) C.pen., n-ar trebui să 

constituie infracțiune din cauza că este lipsită 
de importanță şi nu prezintă gradul prejudici-
abil al infracțiunii. 

În aceeşi ordine de idei, pentru faptul 
dezertării din unitatea militară sau de la locul 
serviciului militar pot fi aplicate sancțiuni dis-
ciplinare care ar corespunde, întru totul, sco-
purilor sancțiunilor disciplinare şi ar decrimi-
naliza faptele minore de încălcare a disciplinii 
militare. Din aceste considerente ar fi benefic 
ca dezertarea să constituie infracțiune doar în 
cazurile când absența nejustificată ar dura mai 
mult de 1 zi. Astfel, pentru aducerea în con-
formitate cu prevederile legale şi principiile de 
bază ale construirii normelor penale speciale, 
propunem o nouă redacţie a art. 371 C.pen., 
care ar lua în considerare argumentele expuse 
mai sus.
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O condiție esențială pentru aplicarea 
răspunderii penale este stabilirea condițiilor, 
cerute de norma de incriminare pentru 
existența actului de conduită infracţiona-
lă. Astfel, vom analiza problematica latu-
rii obiective a infracțiunilor inserate la art. 
3302  „Îmbogățirea ilicită” din Codul penal, 
care au suplinit arsenalul instrumentelor de 
luptă împotriva corupției în sectorul public, 
în urma adoptării la 23.12.2013 de către Par-
lamentul Republicii Moldova a Legii nr. 326 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative [1].

Latura obiectivă a infracțiunilor în ca-
uză se exprimă prin acţiunea de deţinere a 
bunurilor, a căror valoare depăşeşte substan-
ţial valoarea mijloacelor dobândite legal şi 
s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu 
aveau cum să fie obţinute licit.

Există două variante-tip de infracțiuni 
prevăzute la art. 3302  Cod penal şi anume: 
alin. (1) ,,Deținerea de către o persoană cu 
funcție de răspundere sau de către o persoană 
publică, personal sau prin intermediul unor 
terți, a bunurilor în cazul în care valoarea 
acestora depăşeşte substanțial mijloacele do-
bândite şi s-a constatat, în baza probelor, că 
acestea nu aveau cum să fie obținute licit” şi 
alin. (2), care agravează răspunderea penală, 
unde este stipulat că aceleaşi acţiuni săvârşite 
de o persoană cu funcţie de demnitate publică, 
se pedepseşte mai grav [2].

Putem constata că structura părţii obiec-
tive a infracţiunilor prevăzute de art. 3302 CP 
RM, nu diferă, diferența fiind în subiect. In-
fracţiunea prevăzută la alin. (1) art. 3302 CP 
RM este comisă de către o persoană cu funcţie 
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de răspundere sau de către o persoană publică 
şi din contra, infracțiunea specificată la alin. 
(2) art. 3302 CP RM este înfăptuita de către o 
persoană cu funcţie de demnitate publică.

Termenul „deţinere” presupune stăpâ-
nirea acestor bunuri – în mod ascuns sau des-
chis – în posesia făptuitorului (pe contul ban-
car, în locuinţă sau în altă încăpere aparținând 
acestuia, la locul de muncă al făptuitorului, pe 
terenul din preajma casei acestuia şi alte me-
tode etc.) [3].

În ceea ce ține de noțiunea ,,depăşeşte 
substanțial”, care este o condiție obligato-
rie, nu este specificat cuantumul proporției, 
astfel, această noțiune fiind foarte vagă, care 
acordă un caracter interpretabil al termenului 
„substanțial” pentru organul de urmărire pe-
nală şi instanțele judecătoreşti.

O condiție obligatorie este ca la mo-
mentul comiterii infracțiunilor specificate la 
această normă, făptuitorul să dețină anumi-
te bunuri ilicite, valoarea cărora reprezintă 
diferența dintre valoarea bunurilor deținute 
în general de către făptuitor şi valoarea mijloa-
celor dobândite legal de către acesta. Aşadar, 
în dispoziția de la art. 3302 CP RM se are în 
vedere doar sporirea activului patrimonial 
al făptuitorului, nu şi diminuarea pasivului 
patrimonial al acestuia, adică stingerea unor 
creanțe ale făptuitorului [4].

În procesul de formulare a conţinutului 
infracţiunii de îmbogăţire ilicită, legiuitorul a 
avut posibilitatea de a oscila între două abor-
dări diferite. Acesta putea defini conduita in-
terzisă ca omisiune sau ca acţiune.

În textul art. 3302 CP RM este prezent 
termenul „deținere” care semnifică că s-a 
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formulat concepția de conduită interzisă ca 
acțiune. Totuşi, trebuie menționat că în pro-
iectul de lege inițial [5]  care a stat la baza 
adoptării Legii nr. 326/2013, alin. (1) art. 
3302 CP RM, avea următorul conținut: „Fap-
ta intenţionată a unei persoane publice care a 
dus la îmbogăţirea ilicită a acesteia, prin mă-
rirea substanţială a patrimoniului care depă-
şeşte veniturile lui legale”. Pe marginea acestui 
proiect, Centrul Național Anticorupție, în Ta-
belul obiecțiilor şi propunerilor la adoptarea 
Legii nr. 326/2013, a sugerat: „Pentru a evita 
inaplicabilitatea componenței de infracțiune 
propuse, recomandăm autorului să reformu-
leze prevederea de la alin. (1) astfel încât să se 
pună accentul nu pe fapta intenționată care a 
generat unele bunuri, ci pe deținerea (sublini-
erea ne aparține – n.a.) unui patrimoniu care 
este disproporționat în raport cu veniturile le-
gale ale persoanei” [6].

În varianta definitivă, în vederea desem-
nării faptei prejudiciabile a îmbogățirii ilicite, 
s-a optat pentru cuvântul „deținere”. Pe de 
altă parte, nu poate fi acceptată ca deținerea 
să se realizeze în privința patrimoniului, căci 
potrivit art. 284 Cod civil, reiese că patrimo-
niul înglobează atât o componentă activă, cât 
şi una pasivă şi nu putem spune că vom ates-
ta infracțiunea de îmbogățire ilicită în ipote-
za deținerii unor datorii exigibile care sunt 
disproporționate în raport cu veniturile legale 
ale persoanei, astfel fiind binevenită omiterea 
termenului de „patrimoniu” din dispoziția ar-
ticolului.

Totodată, precizăm că semnificația ter-
menului „a deține” presupune a avea în stăpâ-
nire sau în păstrare un bun material; a dispune 
de, a poseda, a avea [7]. Examinând dacă în 
sensul art. 3302 CP RM noțiunile „a deține” şi 
„a poseda” sunt echivalente, este de menționat 
că, din interpretarea sistemică, se creează 
o altă concluzie, şi anume: ele (noțiunile „a 
deține” şi „a poseda”) nu exprimă în forme 
diferite acelaşi conținut, dat fiind faptul că 
posesia cârmuită de art. 303-314 Cod civil re-
pezită o stare de fapt şi un atribut al dreptu-
lui de proprietate, care se bucură de protecție 
juridică, iar deținerea în contextul art. 3302 CP 

RM se realizează ca urmare a săvârşirii unor 
fapte generatoare de venituri ilicite, cum ar 
fi corupere pasivă, traficul de influență, de-
lapidarea averii străine cu folosirea situației 
de serviciu etc. Probabil, s-a ocolit termenul 
„posesie” pentru ilustrarea laturii obiective a 
îmbogățirii ilicite, pentru a nu da loc pentru 
critici şi interpretări confuze [8].

În doctrina juridică, s-a specificat că, 
prin „deținere” se înțelege păstrarea acestor 
bunuri – în mod ascuns sau deschis – în sfera 
de stăpânire a făptuitorului (pe contul bancar, 
în caseta de valori închiriată la o bancă, asupra 
făptuitorului, în locuință sau în altă încăpere 
aparținând acestuia, la locul de muncă al făp-
tuitorului, pe terenul din preajma casei aces-
tuia, în ascunzătoare etc.) [9].

În continuarea ideii, menționăm că le-
giuitorul nu a stipulat titlul cu care se dețin 
aceste bunuri. Cu toate acestea, este de remar-
cat că în procesul dezbaterilor pentru adopta-
rea art. 3302 CP RM s-a pledat ca deținerea bu-
nurilor să fie cu titlu de proprietate „pentru a 
nu permite cuiva să abuzeze doar de o simplă 
sintagmă” [10], care în final nu a fost accepta-
tă. Legiuitorul a evitat folosirea termenului de 
,,proprietate”, pentru a nu pune în imposibili-
tate aplicarea articolului respectiv în practică, 
bazându-se pe faptul că legislația permite de-
ghizarea proprietății sub diferite forme, astfel 
fiind imposibilă tragerea la răspundere penală 
în baza articolului dat. 

Din cele reflectate mai sus, apare ur-
mătoarea dilemă, şi anume: dacă bunurile 
ce constituie obiectul material sau imaterial 
al infracțiunilor cuprinse la art. 3302 CP RM 
sunt deținute prin intermediul unor persoane 
interpuse, şi proprietatea este „deghizată” cu 
ajutorul unor acte juridice fictive sau simula-
te, înseamnă oare că este necesară mai întâi 
de toate exercitarea unei acțiuni în nulitate 
în temeiul art. 221 Cod civil? Răspunsul este 
negativ, deoarece răspunsul survine din însăşi 
dispoziția art. 3302 CP RM, din care rezultă că 
pentru a fi în prezența îmbogățirii ilicite, bu-
nurile, care constituie obiectul material sau 
imaterial al infracțiunii, sunt deținute personal 
sau prin intermediul unui terț, unde ultimul 
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va avea calitate de complice la îmbogățirea ili-
cită, numai atunci când şi-a adus contribuţia 
– cu intenție şi în urma înțelegerii prealabile 
cu autorul infracțiunii – la comiterea ei.

În altă ordine de idei, din dispoziția art. 
3302 CP RM rezultă că, pentru a se dovedi co-
miterea îmbogățirii ilicite, inițial, trebuie să fie 
probată săvârşirea faptei generatoare de veni-
turi ilicite. Dezvoltând ideea, subliniem că cel 
care comite infracțiunea de îmbogățire ilici-
tă trebuie să răspundă şi pentru infracțiunea 
predicat (principală), pe care a comis-o ante-
rior. Însă aceasta sfidează principiul neadmi-
terii sancţionării duble a aceleaşi fapte. Din 
aceste motive, autorii S. Brînza şi V. Stati, au 
alegat temeinic: „(…) faptele reunite sub de-
numirea marginală de îmbogățire ilicită pot să 
nu aibă o fizionomie distinctă şi pot fi privi-
te doar ca realizare a scopului faptei genera-
toare de venituri ilicite” [9]. Din păcate, acest 
aspect nu a fost elucidat în Hotărârea Curții 
Constituționale nr. 6 din 16.04.2015 privind 
controlul constituţionalităţii unor prevederi 
din Codul penal şi Codul de procedură penală 
(confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită) (Se-
sizarea nr. 60a/2014) [11].

Infracţiunea de îmbogățire ilicită are o 
componență formală. Aceasta se  consumă 
din momentul deţinerii bunurilor în cazul în 
care valoarea acestora depăşeşte substanţial 
mijloacele dobândite şi s-a constatat, în baza 
probelor, că acestea nu aveau cum să fie ob-
ţinute licit, fără a fi necesar survenirea unor 
urmări prejudiciabile.
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Prezenta lucrare are ca obiectiv anali-
za problemelor specifice desfăşurării testării 
cu aparatura poligraf şi aplicarea rezultatelor 
acestora în cadrul urmăririi penale. 

Cercetarea criminalistică, după cum se 
ştie, este un proces destul de complicat, care 
are ca scop restabilirea evenimentului infracţi-
onal produs în trecut, după probele descoperite 
de către ofiţerul de urmărire penală. Cel mai 
important element, determinant, al structurii 
organizatorice şi psihologice a activităţii ofiţe-
rului de urmărire penală constă în acumularea 
şi studierea celor mai diverse elemente de fapt, 
circumstanțe, date în baza cărora el va restabili 
complet evenimentul produs în trecut, corelaţi-
ile diferitor persoane implicate în evenimentul 
respectiv, precum şi personalitatea subiectului 
care a săvârşit infracţiunea [1]. 

În literatura de specialitate au fost expri-
mate şi opinii menite să confere o notă şi mai 
pronunțată de specificitate ansamblului meto-
delor de investigare criminalistică. 

Un astfel de exemplu este teoria autoru-
lui Charles E. O'Hara care consideră că meto-
dologia anchetei penale se fundamentează pe 
regula celor trei I: informația, interogatoriul 
şi instrumentarea. Această opinie reprezintă 
esența modului de a se proceda în dovedirea 
vinovăției sau nevinovăției unei persoane.

Alți autori, precum Camil Suciu, 
îmbrățişează un criteriu bipartit de clasifica-
re a metodelor de investigare criminalistică, 

APLICAREA POLIGRAFULUI LA CERCETAREA INFRACȚIUNILOR 
– MIT SAU REALITATE

Iurie ODAGIU,
doctor în drept, conferențiar universitar 

Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI  

Andrei LUNGU,
masterand, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI  

clasificându-le în metode tehnico-ştiințifice şi 
tactice.

Mijloacelor obişnuite de apreciere a 
sincerității sau nesincerității celor ce se regă-
sesc în procesul urmăririi penale în diverse 
calități, mai ales a suspectului sau a inculpatu-
lui, li s-a adăugat, în ultimele decenii, un mij-
loc obiectiv de investigare a principalelor mo-
dificări psihofiziologice ce însoțesc emoția în 
situația falsificării adevărului. Este vorba des-
pre înregistrarea pe cale obiectivă, cu ajutorul 
unor aparate speciale de tip poligraf, a modifi-
cărilor fiziologice ale organismului provocate 
de diverse stări emoționale [2]. 

Vom opera cu definiția poligrafului folo-
sită de legiuitor: detector al comportamentului 
simulat (denumit în continuare poligraf) – mij-
loc tehnic de înregistrare a parametrilor fiziolo-
gici (inclusiv ai respiraţiei, ai activităţii cardio-
vasculare, ai sensibilităţii chinestezice a pielii), 
care permite detectarea comportamentului si-
mulat cu   prezentarea rezultatelor înregistrate 
în formă analogă şi/sau digitală [3].

Din punctul nostru de vedere prezintă 
interes evoluția acestui aparat. Se cunoaşte 
faptul că poligraful este de origine europeană. 
Un interes aparte pentru detecția instrumen-
tală şi ştiințifică a comportamentului simulat 
s-a manifestat încă din anul 1895, când  fon-
datorul Școlii Italiene pozitiviste de crimi-
nologie, Cesare Lombroso, experimenta un 
instrument pentru detectarea comportamen-



LEGEA ȘI VIAȚA 65
Ediție specială, aprilie 2021

tului simulat.
Americanii au preluat ideile europene, 

dezvoltând o tehnică separată. Astfel, cataliza-
torul acestei idei a fost psihologul germano-
american Hugo Münsterberg de la Univer-
sitatea Harvard, inițiatorul actualei tehnici, 
care susține că detectarea vinovăției trebuie 
efectuată cu o multitudine de variabile psiho-
logice şi fiziologice incluzând pneumograful, 
pletismograful, activitatea inimii şi activitatea 
electrodermală. 

La ora actuală, în lume se atestă două 
direcții de dezvoltare a cercetărilor ştiințifice 
în domeniul detecției comportamentului si-
mulat prin aplicarea poligrafului. Cercetăto-
rii americani recomandă poligrafe produse 
de companiile Lafayette şi Axciton, pe când 
cercetătorii din Rusia propun pentru aplicare 
poligrafe elaborate în laboratoarele academi-
cianului V. Varlamov, Polikonius S.A etc.

 În R. Moldova, prevederi referitoare la 
scopul, principiile testării cu utilizarea poli-
grafului, tipurile testării, modul de organizare 
şi efectuare a testării, restricțiile etc. se regă-
sesc în  Legea nr. 269 privind aplicarea testării 
la detectorul comportamentului simulat (po-
ligraf) din 12 decembrie 2008.

În general, deosebim cinci etape de bază 
ale procesului testării cu utilizarea poligrafu-
lui: 

– activităţi preliminare; 
– interviul pre-test; 
– testul propriu-zis; 
– interviul post-test; 
– analiza diagramelor şi formularea 

concluziilor. 
Fiecare din aceste etape îşi are obiective-

le sale specifice, toate etapele fiind importante 
în egală măsură pentru atingerea scopurilor 
testării.

Cercetările efectuate de Institutul de 
Psihologie al Academiei de Științe din Rusia 
(Институт психологии РАН), confirmă fap-
tul că mai mult de 90% dintre respondenții 
chestionați se consideră oameni oneşti şi 
cinstiți, dar aproape 80% dintre ei sunt gata 
să mintă în beneficiul său şi 60% – să depună 

mărturie falsă în instanță.
Potrivit Institutului de Cercetare al Mi-

nisterului Afacerilor Interne al Rusiei (ВНИИ 
МВД России), precizia şi acuratețea indica-
torilor obținuți în cadrul testării cu aplicarea 
poligrafului este de cel puțin 96%, ceea ce este 
destul de comparabil cu precizia şi acuratețea 
rezultatelor expertizelor criminalistice precum 
şi a multor altor examinări medico-legale.

În opinia poligrafologilor români, exa-
minările efectuate oferă concluzii știinţifice 
bazându-se pe Legile Fundamentale ale Psi-
hologiei si Fiziologiei.

Studiile efectuate de Asociația Ameri-
cană a Operatorilor de Poligraf au arătat că 
informațiile obținute cu ajutorul său sunt uti-
lizate în mod eficient în dosare penale în 87 
- 96% din cazuri. 

Utilizarea metodelor instrumentale 
pentru aflarea circumstanțelor săvârşirii unei 
infracțiuni este o metodă de perspectivă, care 
aşteaptă soluționarea şi recunoaşterea acesteia.

Să analizăm principiul de lucru al poli-
grafului şi activitatea propriu-zisă a poligrafo-
logului. 

Poligraful înregistrează modificările 
parametrilor fiziologici ai subiectului, atunci 
când un subiect este testat fiind pus să răspun-
dă la anumite întrebări. Formarea, competen-
ţa şi experienţa examinatorului sunt foarte 
importante pentru precizia şi acurateţea con-
cluziilor unei examinări poligraf. 

Elementele de investigare a tehnicii po-
ligraf sunt: 

– modificările activității cardiovascula-
re, manifestate în ritmul şi amplitudinea pul-
sului, precum şi în tensiunea arterială;

–    modificarea caracteristicilor norma-
le ale respirației;

–   modificarea rezistenței electrice a pie-
lii, denumită reacția electrodermică (R.E.D.);

– modificarea caracteristicilor nor-
male ale vocii, funcția fonatorie influențată 
de schimbarea tremurului fiziologic al 
muşchiului aparatului fonorespirator.

Studiul experienței utilizării poligrafu-
lui din punctul de vedere al practicii crimi-
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nalistice a permis să identificăm trei grupuri 
mari de situații în care examinările prin apli-
carea poligrafului ar fi  cele mai eficiente:

– situații, când în cadrul investigării 
infracțiunii nu există alte posibilități de acu-
mulare a informației;

– obținerea informațiilor este posi-
bilă prin metode şi mijloace tradiționale 
polițieneşti, dar aceasta este asociată cu cos-
turi materiale exagerate sau implică o perioa-
dă de timp mare, sau  implicarea unor forțe 
semnificative;

– este necesară obținerea operativă a 
informației (în termen de 1-2 zile), iar meto-
dele şi mijloacele tradiționale nu pot asigura 
performanța respectivă, adică o astfel de sar-
cină poate fi rezolvată doar prin efectuarea 
unei examinări, stabilind prezența sau absența 
informațiilor solicitate în memoria unei per-
soane.

Testarea cu aplicarea poligrafului face 
posibilă obținerea următoarelor informații: 
restrângerea cercului de suspecți; stabi-
lirea săvârşirii faptei ilicite; identificarea 
participanților la fapta ilegală; evaluarea 
veridicității informațiilor furnizate; colectarea 
informațiilor suplimentare.

Un sondaj care foloseşte un poligraf 
ne permite să economisim timp, eforturi 
umane, precum şi costuri materiale pentru 
desfăşurarea activităților polițieneşti legate de  
investigare şi alte acțiuni. 

În cadrul Ministerului Afacerilor Inter-
ne, toate testările cu aplicarea poligrafului se 
efectuează numai în baza consimțământului 
în scris a persoanei testate.

Rezumând cele expuse mai sus, consider 
necesar să menționăm că utilizarea poligrafu-
lui în investigarea şi cercetarea infracțiunilor 
extinde posibilitățile în cadrul urmăririi pena-
le, oferă anchetatorilor informații valoroase, 
pe care cu greu le-ar fi putut obține în orice 
alt mod.

În acest sens, este imposibil să nu fim 
de acord cu opinia exprimată în literatu-
ră de specialitate conform căreia neglijarea 
posibilităților tehnice ale unui poligraf ar 
presupune respingerea unei metode eficien-
te, ştiințifice şi necostisitoare de obținere a 
informațiilor.
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Importanța deosebită pe care o are faza 
de judecată în desfăşurarea procesului penal a 
fost remarcată de mai mulți autori de speciali-
tate care, fără echivoc, au recunoscut judecății 
rolul central pe care îl deține în înfăptuirea 
justiției penale. În cursul judecăţii, instanţa ve-
rifică legalitatea şi temeinicia acuzaţiei penale 
formulate de procuror, precum şi a pretenţiei 
civile formulate de partea civilă, adoptând o 
hotărâre prin care se soluţionează latura pena-
lă şi civilă a cauzei; hotărârea instanţei poate 
fi supusă controlului judiciar prin exercitarea 
căilor de atac de procuror, persoana vătămată 
sau de părţi [18, p. 236]

Dispunerea şi efectuarea expertizei judi-
ciare în faza de judecată are loc în condițiile 
respectării principiului oralității, nemijloci-
rii, publicității şi contradictorialității. Aces-
te principii care stau la baza judecării cauzei 
diferențiază procedura de dispunere a exper-
tizei judiciare în faza de judecată de procedura 
de dispunere a expertizei în faza de urmărire 
penală.

Scopul acestui procedeu probatoriu în 
faza de judecată constă în soluționarea de că-
tre expert a unor neclarități constatate de către 
judecător, soluționarea cărora necesită aplica-
rea cunoştințelor speciale din diferite domenii 
ale ştiinței, artei, tehnicii sau a meşteşugului, 
care iau naştere în procesul examinării cau-
zei penale. Atunci când este oportun pentru 
a elucida esența raportului de expertiză, pot fi 
audiați de instanță experții.

DISPUNEREA EXPERTIZEI JUDICIARE ÎN FAZA DE JUDECATĂ

Tudor OSOIANU,
doctor în drept, profesor universitar,
Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI  

 Artiom PILAT,
doctorand, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI   

CSJ a agreat poziția instanțelor ierarhic 
inferioare, atunci când a respins cererea de au-
diere suplimentară a unui expert, care anterior 
a fost deja audiat în cadrul aceluiaşi proces. De 
asemenea și audierea suplimentară a expertu-
lui Cozlovschi Gh., întemeiat a fost respinsă 
de către instanţa de apel și recurs ordinar, dat 
fiind faptul că fiind audiat în instanţa de apel 
în urma dispunerii rejudecării cauzei de către 
instanţa supremă, acesta a confirmat conclu-
ziile expuse în raportul de expertiză autoteh-
nică efectuată la caz (f.d. 159, v. 3) [6].

CSJ a criticat decizia Curții de apel, de-
oarece ...nu a soluţionat în nici un fel apelul 
asupra încheierii instanţei de fond din 21 de-
cembrie 2016 (f.d. 98 v. 6), prin care s-a dispus: 
„se respinge cererea lui Donos T., cu privire la 
dispunerea unei expertize complexe psihiatri-
co-psihologice-medicale în privinţa părţii vă-
tămate Rusu V., ca fiind neîntemeiată”, con-
testată de apărare în apelurile declarate (pct. 
3-4 din decizie) [9].

În unele cazuri experții audiați deviază 
simțitor de la opinia exprimată în raportul de 
expertiză, deşi audierea acestora se face anu-
me întru a elucida aspectele neclare din rapor-
tul de expertiză. În atare situații, organul de 
urmărire penală sau instanțele trebuie să ve-
rifice motivele care au determinat divergențe 
dintre cele indicate în raportul de expertiză şi 
declarațiile expertului audiat [13]. 

Probele prezentate de către părți sunt 
examinate în cadrul cercetării judecătoreşti, şi 
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în urma cercetării cărora se constată temeiul 
de fapt de dispunere a expertizei judiciare, în 
urma căreia se înaintează cerere privind dis-
punerea expertizei judiciare, la fel şi instanța 
de judecată este în posibilitate să examineze 
cererile înaintate de către părți cu privire la 
dispunerea expertizei judiciare doar după cer-
cetarea unor probe prezentate de către părți.

Legiuitorul obligă părţile la proces să 
prezinte lista de probe pe care intenţionează 
să le cerceteze în cadrul judecării cauzei, in-
clusiv cele care nu au fost examinate în cadrul 
urmăririi penale. Astfel, părţile vor indica lista 
probelor pe care le intenţionează să le cercete-
ze în cadrul cercetării judecătoreşti: procesul 
verbal de audiere a expertului judiciar, rapor-
tul de expertiză judiciară etc.

Neprezentarea listei probelor va face 
imposibilă examinarea probei în cadrul cerce-
tării judecătoreşti. Totuşi, dacă partea care va 
invoca faptul descoperirii după etapa punerii 
pe rol a cauzei penale, nu va exista vreun im-
pediment de a examina proba dată [12].

În partea pregătitoare a şedinţei de ju-
decată, preşedintele şedinţei de judecată stabi-
leşte identitatea şi competenţa expertului ju-
diciar, explică drepturile şi obligaţiile acestuia, 
precum şi previne expertul judiciar pentru 
răspunderea penală pe care o poartă pentru 
declaraţii intenţionat false. În conformitate cu 
prevederile art. 363 C. proc. pen., preşedintele 
şedinţei de judecată stabileşte doar identitatea 
şi competenţa expertului judiciar, însă, în par-
tea pregătitoare a şedinţei de judecată preşe-
dintele şedinţei de judecată va explica dreptul 
de recuzare a expertului judiciar, dar pentru 
realizarea acestui drept este necesar să fie adu-
să la cunoştinţă şi altă informaţie referitoare la 
activitatea expertului.

În acest sens, susţinem poziţia autorului 
A.Ia. Paliaşvili care afirmă că nu este suficient 
ca părţilor să le fie adusă la cunoştinţă doar 
identitatea şi competenţa expertului judiciar, 
dar şi informaţia cu privire la locul de mun-
că al acestuia (cauza Sara Lind Eggertsdottir 
c. Iсeland [2]), funcţia acestuia, gradul special, 
titlul ştiinţific, studii etc. [19, p. 73].

În cauza Mirilashvili c. Federației Ruse, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
constatat că în faza de urmărire penală a fost 
dispusă efectuarea expertizei judiciare în co-
misie fonoscopice. Grupei, formate din trei 
experți judiciari, i-a fost pusă la dispoziție 
mostrele vocei în limba rusă ale reclamantu-
lui. Experții au cercetat înregistrările audio, 
în care au fost înregistrate discuții în limba 
georgiană. Doi din cei trei experți incluşi în 
comisie, care nu cunoşteau limba georgiană 
au constatat că vocea îi aparține reclamantu-
lui, la rândul său expertul judiciar, vorbitor de 
limba georgiană inclus în comisia de experți 
a concluzionat că vocea nu îi aparține recla-
mantului.

Pentru a contrazice concluziile raportu-
lui de expertiză judiciară care arată că vocea îi 
aparține reclamantului, partea apărării a soli-
citat de la instanță ca în calitate de specialist să 
fie citat cet. Rosinskaia E.R. şi Galeaşina E.I., 
la 29 ianuarie 2003, aceste persoane au fost 
audiate şi au menționat că metodele prin care 
a fost stabilit că vocea îi aparține reclamantu-
lui nu sunt sigure, şi concluziile acestora sunt 
nesigure. Rosinskaia E.R. şi Galeaşina E.I., au 
prezentat concluziile lor instanței de judecată 
[1], concluziile prezentate au contribuit la dis-
punerea unei expertize repetate pe marginea 
acestui caz.

Susținem părerea că instanța de judecată 
era obligată să comunice părților despre fap-
tul că doi din cei trei experți judiciari incluşi 
în comisia de experți nu cunoşteau limba de 
comunicare după care a fost identificată per-
soana.

La fel, susţinem părerea că în momentul 
explicării expertului a drepturilor şi obligaţii-
lor sale, acestuia trebuie să-i fie explicat moti-
vul citării precum şi la iniţiativa căreia dintre 
părţi a fost citat expertul judiciar.

Legiuitorul autohton nu a reglementat 
procedura de înlăturare sau eliberare a ex-
pertului judiciar din sala şedinţei de judecată, 
însă, din punct de vedere practic, o reglemen-
tare legală a eliberării sau înlăturării expertu-
lui din sala şedinţei de judecată ar contribui la 
o bună desfăşurare a procesului de judecată.

Cu privire la această întrebare s-au ex-
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pus autorii M.A. Celţov şi N.V. Celţova, po-
trivit cărora în partea pregătitoare a şedinţei 
de judecată, preşedintele şedinţei de judecată 
va soluţiona problema cu privire la înlăturarea 
expertului judiciar din sala şedinţei de judeca-
tă până ca acesta să fie audiat [20, p. 207].

Aşadar, susţinem părerea că expertul ju-
diciar poate fi eliberat din sala şedinţei de ju-
decată la cererea părţilor sau în baza inițiativei 
proprii. În ambele cazuri instanţa de judeca-
tă va examina argumentele participanţilor la 
proces şi va lua decizia motivată din ce mo-
ment expertul judiciar va fi eliberat sau înlătu-
rat din sala şedinţei de judecată.

Eficacitatea expertizei judiciare dispuse 
în faza de judecată este direct proporțională 
de capacitatea preşedintelui şedinței de ju-
decată de a percepe nu numai scopul acestui 
procedeu probatoriu, dar şi de a înțelege spe-
cificul acestui mijloc de probă, în comparație 
cu alte mijloace de probă examinate în cadrul 
cercetării judecătoreşti.

În cadrul cercetării judecătoreşti, 
instanța de judecată va cerceta toate probele 
prezentate de către părți la proces. Însă, dato-
rită rolului său pasiv, instanța de judecată nu 
este în drept din oficiu să dispună efectuarea 
expertizei judiciare, sau să se expună anticipat 
asupra admisibilității asupra raportului de ex-
pertiză judiciară efectuată în faza de urmărire 
penală.

În acest sens, ne vom referi la încheierea 
emisă de Judecătoria Chişinău, sediul la Bu-
iucani cu privire la cererea de recuzare a ju-
decătorului care după retragerea în camera de 
deliberare în vederea pronunțării sentinței, a 
reluat cercetarea judecătorească, expunându-
se asupra încălcării procedurii de dispunere a 
expertizei judiciare, care a fost dispusă şi re-
alizată până la începerea urmăririi penale. În 
acest caz judecătorul a pus în discuție din ofi-
ciu oportunitatea efectuării expertizei repetate 
pe motivul viciilor de procedură care a afectat 
raportul de expertiză primară, expunându-se 
anticipat asupra admisibilității acestui mijloc 
de probă, calificându-l lipsit de valoare pro-
bantă [14].

În cadrul cercetării judecătoreşti, fiecare 

parte la proces este în drept să înainteze cere-
rea de a solicita efectuarea expertizei judiciare. 
Cererea de solicitare privind efectuarea exper-
tizei judiciare se formulează în scris, cu indi-
carea faptelor şi împrejurărilor supuse consta-
tării şi a obiectelor, materialelor care trebuie 
investigate de expert [4].

Cererile formulate vor fi argumentate, 
iar dacă se solicită administrarea unor probe 
noi, se vor indica faptele şi circumstanţele ce 
urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot 
fi administrate aceste probe, locul unde se află 
acestea, iar în privinţa experţilor se va indica 
identitatea şi adresa lor în cazul în care partea 
nu poate asigura prezenţa lor în instanţa de 
judecată [4].

Cererile înaintate se soluționează de că-
tre instanța de judecată în urma audierii opi-
niilor celorlalte părți la proces cu privire la 
cererea înaintată.

În hot. Mantovanelli c. Franţei (Hot. din 
18.03.1997) CtEDO a reiterat că, respectarea 
dreptului la un proces echitabil presupune 
dreptul părţilor de a-şi putea exprima punc-
tul de vedere înainte de formularea raportului 
de expertiză, simpla posibilitate acordată de a 
discuta concluziile expertizei nefiind suficien-
tă pentru a satisface exigenţele art. 6 CEDO 
[3]. În faza judecății, nici un act procesual nu 
poate fi efectuat decât cu aprobarea şi sub con-
trolul instanței. Dispoziția menționată este 
aplicabilă oricărui mijloc de probă a cărui ad-
ministrare a fost anterior admisă de instanță 
[8, p. 686].

Autorul Igor Dolea reiterează că la exa-
minarea cauzei în fond sau în apel, instanța 
poate dispune efectuarea expertizei, dacă, în 
urma unei cereri sau demers al părților, se va 
constata că anumite circumstanțe nu au fost 
stabilite la urmărirea penală, iar fără constata-
rea acestora este imposibilă justa soluționare a 
cauzei [12, p. 1015].

Aşadar, dacă în procesul judecării ca-
uzei se constată unele circumstanțe, a căror 
soluționare necesită aplicarea cunoştințelor 
speciale, fiecare parte la proces (atât partea 
acuzării, cât şi partea apărării) vor înainta ce-
rere privind dispunerea expertizei judiciare. 
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Cererea de solicitare a efectuării expertizei 
judiciare se formulează în scris, cu indicarea 
faptelor şi împrejurărilor supuse constatării şi 
a obiectelor, materialelor care trebuie investi-
gate de expert [4].

În urma înaintării cererii de dispunere a 
expertizei judiciare, judecătorul ascultă opinia 
părților cu privire la necesitatea efectuării ex-
pertizei judiciare. Partea opusă, în mod obli-
gatoriu va lua cunoştință de cererea privind 
dispunerea şi efectuarea expertizei judiciare, 
şi se va expune asupra temeiniciei acesteia.

La dispunerea expertizei judiciare este 
important să se acorde atenție modului de 
formulare a întrebărilor la care va răspunde 
expertul. Una dintre cauzele principale ale 
ajungerii la concluzii eronate sau nefunda-
mentate ştiințific o reprezintă superficiali-
tatea în fixarea obiectivelor expertizei, fără a 
mai menționa situațiile în care aceste obiecti-
ve sunt lăsate la aprecierea expertului [17, p. 
116].

Pentru soluționarea unor cereri îna-
intate de către părți în procesul de judecată, 
judecătorul sau după caz completul de jude-
cată deliberează pe loc, fără a se retrage în ca-
mera de deliberare. Însă, în urma consultării 
părților cu privire la cererea de dispunere şi 
efectuare a expertizei judiciare, judecătorul 
după caz completul de judecată după caz se va 
retrage pentru deliberare.

Necesitatea de a se retrage în camera de 
deliberare rezultă din necesitatea constatării 
temeiurilor de fapt privind dispunerea exper-
tizei judiciare precum şi de a exclude intenția 
părții care a solicitat efectuarea expertizei ju-
diciare de a tergiversa termenul judecării ca-
uzei.

Legislatorul nostru a prevăzut emite-
rea acestor acte procedurale ca documente 
distincte, pronunțate numai după retragerea 
completului de judecată în camera de consiliu 
şi care se anexează la procesul verbal al şedinței 
de judecată. În baza prevederilor art. 144 alin. 
(1) CPP RM (privind dispunerea expertizelor 
de către instanța de judecată), înțelegem că în-
cheierile prevăzute expres şi exhaustiv în art. 
342 alin. (2) CPP RM trebuie să fie motivate, 

iar o expunere a motivelor de fapt şi de drept 
privind oportunitatea unor cunoştințe de spe-
cialitate întru soluționarea corectă a cauzei 
fără deliberare este practic dificilă.

Dincolo de diferența stabilită de legis-
lator între încheierile separate şi încheierile 
care se includ în procesul-verbal al şedinţei 
de judecată, Curtea reține că articolul 20 din 
Constituție stabileşte o cerință de bază pentru 
respectarea garanțiilor dreptului la un proces 
echitabil – cea cu privire la motivarea orică-
rui act judecătoresc prin care se soluționează 
chestiunile apărute în timpul judecării cauzei 
[7].

Autorul Mihail Udroiu menționează 
că deliberarea este activitatea desfăşurată de 
completul de judecată în vederea stabilirii 
soluţiei ce urmează a fi pronunţată în cauza 
penală; tot o activitate de deliberare are loc şi 
atunci când instanţa se pronunţă pe diferite 
cereri formulate de procuror, persoana vă-
tămată sau de părţi (de pildă, deliberarea cu 
privire la probele solicitate a fi administrate în 
cercetarea judecătorească) [18, p. 278].

Profesorul Igor Dolea reiterează că în 
cadrul deliberării se verifică şi se evaluează 
materialul probator şi alt material procedural 
în vederea aprecierii acestuia şi determinării 
următoarei soluții. Procedura deliberării este 
nepublică, după cum  e şi firesc, pentru a asi-
gura independența judecătorilor în materiali-
zarea propriei convingeri asupra cauzei exa-
minate [12, p. 944].

Deliberarea trebuie să se desfăşoare în 
camera de consiliu, unde este interzis acce-
sul altor persoane. În situația în care cauza 
penală a fost judecată de către un complet de 
judecată, deliberarea are loc sub conducerea 
preşedintelui şedinței de judecată [12, p. 944].

În urma deliberării, instanța se va expu-
ne referitor la cererile înaintate de către părți 
printr-o încheiere.

Autorul Igor Dolea clasifică încheierile 
emise de către instanțele judecătoreşti în două 
categorii: încheierile emise ca document sepa-
rat şi încheierile incluse în procesul verbal al 
şedinței de judecată [12, p. 946].

În urma deliberării, judecătorul sau 
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preşedintele completului de judecată va 
anunța, dacă cererea este admisă sau  respin-
să. Indiferent de faptul dacă aceasta a fost ad-
misă sau respinsă, judecătorul va argumenta 
decizia luată. În cazul admiterii cererii, jude-
cătorul în urma informării părților va expedia 
încheierea de dispunere a expertizei şi obiec-
tele care urmează a fi supuse cercetării către 
instituția de expertiză.

Cu privire la argumentarea încheierilor 
judecătoreşti s-a expus Curtea Constituțională 
a Republicii Moldova. Curtea Constituțională 
a menționat în paragraful 15 că dincolo de 
diferența stabilită de legislator între încheierile 
separate şi încheierile care se includ în proce-
sul-verbal al şedinţei de judecată, Curtea reține 
că articolul 20 din Constituție [5], stabileşte o 
cerință de bază pentru respectarea garanțiilor 
dreptului la un proces echitabil – cea cu  pri-
vire la motivarea oricărui act judecătoresc 
prin care se soluționează chestiunile apărute 
în timpul judecării cauzei [10]. Aşadar, preve-
derile articolului 20 din Constituție nu le eli-
berează de obligația prezentării unor motive 
suficiente în cazul respingerii cererii privind 
efectuarea expertizei judiciare.

Raportul de expertiză judiciară se aduce 
la cunoştința părților public, care poate fi citit 
parțial sau integral.

De regulă, instanța de judecată dă citirii 
doar concluziile raportului de expertiză, însă 
părțile la proces pot solicita de la instanța de 
judecată să comunice celeilalte părți ale rapor-
tului de expertiză.

În acest context, menționăm că 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
în art. 6 paragr. 3 lit. b, prevede posibilitatea 
unei persoane de a dispune de un timp sufici-
ent pentru a lua cunoştință de materialul pro-
bator în scopul de a-şi asigura apărarea.

Aşadar, cererea părților de a oferi un 
timp necesar pentru a lua cunoştință de ra-
portul de expertiză judiciară este una obliga-
torie pentru instanță de judecată.

Concluzii. Dispunerea expertizei judi-
ciare în faza de judecată poate avea loc doar 
în baza cererii părților. Instanța de judecată, 
la rândul său, examinând cererea şi ascultând 

opinia celelalte părți va emite o încheiere prin 
care va admite sau va respinge cererea înain-
tată. Reieşind din practica CtEDO, încheie-
rea urmează a fi motivată, chiar dacă cererea 
uneia dintre părți a fost respinsă. Respectarea 
în ansamblu a exigențelor legale cu privire la 
dispunerea expertizei judiciare va contribui 
esențial la respectarea garanțiilor procesuale a 
părților la proces.
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Deşeurile reprezintă o problemă din 
ce în ce mai importantă la nivel global, re-
gional dar şi local. Deşeurile solide rezultate 
din activitățile umane sunt de obicei arun-
cate, fiind considerate inutile. Ca urmare a 
creşterii rapide a producției şi consumului, 
comunitățile produc în mod regulat din ce în 
ce mai multe reziduuri solide, ceea ce conduce 
la o creştere a volumului deşeurilor genera-
te din diferite surse. Deşeurile solide, printre 
care se numeră şi plasticul, au un potențial 
ridicat de poluare a tuturor componentelor 
vitale ale mediului înconjurător atât la nivel 
local, cât şi la nivel global. 

Criza poluării cu plastic este unul din-
tre cele mai vizibile simptome ale unor siste-
me vulnerabile care pun în pericol, în fiecare 
zi, sănătatea noastră şi a ecosistemelor în care 
trăim. Astăzi, guvernele sprijină un model 
economic bazat pe consumerism şi produse 
de unică folosință, ignorând faptul că resur-
sele planetei sunt finite, iar dezvoltarea du-
rabilă a țarilor este posibilă prin asigurarea 
unor factori de mediu calitativi care să con-
tribuie la menținerea calității vieții şi sănătății 
populației.

Materialele plastice ieftine şi durabile 
sunt utilizate pe scară largă, dar popularita-
tea lor în creştere a fost însoțită de cantități 
tot mai mari de deşeuri din plastic şi de gunoi 
marin, care afectează mediul şi sănătatea oa-
menilor. 

În încercarea de a combate poluarea cu 
materiale plastice, Comisia Europeană a pro-
pus o strategie pentru materialele plastice pe 
care Parlamentul European a susținut-o într-

o rezoluție adoptată în septembrie 2018.
Aceasta îşi propune să protejeze mediul 

de poluarea cu plastic şi în acelaşi timp să sti-
muleze creşterea şi inovarea, astfel încât pro-
vocările cu care ne confruntăm să devină un 
program pozitiv pentru viitorul Europei. 

Conform planurilor aprobate, toate am-
balajele din plastic de pe piața UE vor deveni 
reciclabile până în 2030, consumul de articole 
din plastic de unică folosință va fi redus, iar 
utilizarea intenționată a microplasticului va fi 
limitată [1]. 

La nivel național, Strategia de gestiona-
re a deşeurilor în Republica Moldova pentru 
anii 2013-2027, aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr. 248/2013 are drept obiectiv stabi-
lirea direcției orientative a activităților de dez-
voltare a infrastructurii şi a serviciilor necesa-
re pentru gestionarea conformă a deşeurilor 
în 8 regiuni de management al deşeurilor care 
acoperă întregul teritoriu al țării, în scopul 
protejării mediului şi sănătății populației [8].

Astfel, în perioada 2013-2020 au fost 
adoptate mai multe documente de politici şi 
acte normative care contribuie la crearea plat-
formei legale pentru gestionarea deşeurilor, 
inclusiv a deşeurilor periculoase, care trans-
pun directivele UE, 2 documente de politici 
şi 5 legi: Strategia de mediu pentru anii 2014-
2023 şi Planul de acțiuni pentru implementa-
rea acesteia aprobată prin Hotărârea nr. 301 
din 24.04.2014; Hotărârea Guvernului nr. 
160/2018 pentru aprobarea Programului de 
promovare a economiei „verzi” în Republica 
Moldova pentru anii 2018-2020 şi a Planu-
lui de acțiuni pentru implementarea acestuia 
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(M.O 02.03.2018 nr. 68-76); Legea privind 
deşeurile, nr. 209/2016 (M.O. 23.12.2016 
nr. 459-471); Legea nr. 22/2019 pentru mo-
dificarea unor acte legislative (publicată la 
22.03.2019, MO nr. 101-107 art. nr. 174 în 
vigoare din 22.03.2019); Legea nr. 116/2019 
privind modificarea Legii 209/2016 privind 
deşeurile care prevede incinerarea şi coinci-
nerarea deşeurilor (publicată la 11.10.2019); 
Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la 
comerțul interior. 

De asemenea, au fost aprobate 9 acte 
normative pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 209/2016 privind deşeurile: Hotărârea Gu-
vernului nr. 99/2018 privind aprobarea Listei 
deşeurilor (M.O. 02.02.2018 nr. 33-39); Hotă-
rârea Guvernului nr. 501/2018 privind apro-
barea Instrucțiunii privind ținerea evidenței şi 
transmiterea datelor privind deşeurile şi gesti-
onarea acestora (M.O. 01.06.2018 nr. 176-180); 
Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice, (M.O. 
23.03.2018 nr. 95-104); Hotărârea Guvernului  
nr. 373/2018 cu privire la Registrul național al 
emisiilor şi al transferului de poluanți www.
rept.gov.md (M.O. 27.04.2018 nr. 133-141); 
Hotărârea Guvernului nr. 682/2018 privind 
aprobarea Conceptului Sistemului Informa-
tic Automatizat Managementul Deşeurilor 
prin care a fost dezvoltat sistemul de rapor-
tare  www.siamd.gov.md (MO 20.07.2018 nr. 
267-275); Hotărârea Guvernului nr. 696 din 
11.07.2018 privind aprobarea Regulamentului 
sanitar privind gestionarea deşeurilor rezulta-
te din activitatea medicală (M.O. 10.08.2018 
nr. 295-308 art. 835; Hotărârea Guvernului 
nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentu-
lui privind ambalajul şi deşeurile de ambalaj 
(M.O. 21.08.2020 nr. 212-220); Hotărârea Gu-
vernului nr. 586/2020 pentru aprobarea Re-
gulamentului privind gestionarea bateriilor şi 
acumulatorilor şi deşeurilor de baterii şi acu-
mulatori (M.O. 28.08.2020 nr. 221-225) [4].

Respectiv, prin reglementările noi 
aprobate, a fost inițiat procesul de colec-
tate şi raportare a datelor pe deşeuri în re-

gim real, reieşind din faptul că informațiile 
sunt digitalizate prin intermediul Sistemului 
informațional automatizat în domeniul ma-
nagementul deşeurilor (SIA MD), care este 
administrat de către Agenția de Mediu, înce-
pând cu anul 2019. Totodată, prin preluarea 
Catalogului European al deşeurilor, aprobat 
prin Lista deșeurilor, a fost posibilă simplifi-
carea considerabilă a procesului de clasificare 
de deșeuri generate atât din sectorul econo-
mic, cât și de populație [7]. 

Reieşind din faptul că Guvernul a prio-
ritizat domeniul managementul deşeurilor ca 
sector-cheie, care necesită intervenții urgente 
şi consistente, pentru implementarea Strategi-
ei de gestionare a deşeurilor, având la bază şi 
planificările în bugetul de stat pe termen me-
diu, pentru cofinanțarea sectorului, la data de 
18.10.2019, a fost semnat un acord de împru-
mut cu BEI care va oferi Guvernului Republi-
cii Moldova posibilitatea să asigure investițiile 
în mod etapizat, prima tranşă fiind de 25 mln. 
de euro din cadrul unui Program de împru-
mut de 100 milioane de euro, pe o perioadă de 
20 de ani cu condiții favorabile de rambursare, 
care prevede şi partea de grant.

Actualitatea contractului de finanțare 
este determinată de necesitatea implementă-
rii proiectului ,,Deşeuri solide în Republica 
Moldova”, care va permite modernizarea in-
frastructurii de management al deşeurilor şi 
dezvoltării sistemelor şi facilităților regionale 
de gestionare a deşeurilor solide în Republica 
Moldova [5].

Respectiv, pentru pregătirea platformei 
de finanțare a fost aprobată Legea nr. 89/2020 
pentru ratificarea Contractului de finanțare 
dintre Republica Moldova şi Banca Europea-
nă de Investiții (BEI) privind implementarea 
proiectului ,,Deşeuri solide în Republica Mol-
dova’’, în mărime de 25 mln. EUR.

Cu toate acestea, sistemul actual de ges-
tiune a deşeurilor de plastic din Republica 
Moldova nu este integrat şi bazat pe activități 
conforme cu „ierarhia deșeurilor” şi pe un 
mecanism de „Responsabilitate extinsă a 
producătorului” pentru gestiunea deşeurilor, 
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similar celui comunitar, urmare cărui fapt 
acesta nu asigură minimalizarea potențialelor 
amenințări pentru mediul înconjurător şi 
populație.

Pornind de la legea specială nr. 209/2016 
privind deşeurile, prezintă interes unele regle-
mentări generale care configurează instituția 
responsabilității extinse a producătorului, ca 
una distinctă în cadrul mecanismului de ges-
tionare şi prevenire a generării deşeurilor atât 
la nivel național, cât şi cel local al Republicii 
Moldova.

Responsabilitatea extinsă a producăto-
rului reprezintă totalitatea de obligații direct 
impuse subiecților menționați mai sus, fie 
individual, fie colectiv, pentru recuperarea şi 
valorificarea sau reciclarea produselor scoa-
se din uz. Aceste măsuri trebuie să încuraje-
ze dezvoltarea, producerea şi comercializarea 
produselor cu utilizări multiple, care sunt du-
rabile din punct de vedere tehnic şi care pot, 
după ce au devenit deşeuri, să facă obiectul 
unei valorificări sigure şi al unei eliminări ce 
nu poluează mediul. 

Cei care îşi onorează în mod individual 
obligațiile descrise mai sus prezintă Agenției 
de Mediu dovada existenței sistemelor indi-
viduale de preluare gratuită şi colectare sepa-
rată, tratare, valorificare sau eliminare a pro-
duselor ce au devenit deşeuri. În cazul în care 
producătorii de produse supuse reglementări-
lor de responsabilitate extinsă a producătoru-
lui îşi onorează obligațiile prin aderarea la un 
sistem colectiv, responsabilitatea individuală 
va fi subsidiară responsabilității sistemului 
colectiv [4].

În Republica Moldova din 01 ianua-
rie 2021 au intrat în vigoare noile modificări 
prevăzute la art. 201 din Legea nr. 231/2010 cu 
privire la comerțul interior.

Astfel, conform noilor prevederi, se in-
terzice utilizarea/comercializarea farfuriilor, 
paharelor, altor accesorii ale serviciilor de 
masă şi bețişoarelor de unică folosință, fabri-
cate din plastic, cu excepția celor biodegrada-
bile [3]. Totuşi la adoptarea acestor modificări, 
legiuitorul ar fi trebuit să ia în calcul şi preve-

derile Directivei UE 2019/204 privind reduce-
rea impactului anumitor produse din plastic 
asupra mediului, întrucât legiuitorul a operat 
cu anumiți termeni cum ar fi „alte accesorii 
ale serviciilor de masă” a căror explicație nu se 
regăseşte în Codul contravențional, în Legea 
cu privire la comerțul interior sau în cuprinsul 
altor acte normative.

De aceea, pentru a exclude orice inter-
pretare incorectă a prevederilor din Legea 
nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, 
legiuitorul ar fi trebuit să transpună întreaga 
listă de produse din plastic de unică folosință 
interzisă spre comercializare, aşa cum este 
prevăzută în Directivă, după cum urmează:

1. Bețişoare pentru urechi, cu excepțiile 
de rigoare.

2. Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, 
bețişoare chinezeşti).

3. Farfurii.
4. Paie pentru băuturi, cu excepțiile de 

rigoare.
5. Agitatoare pentru băuturi.
6. Bețe care se ataşează baloanelor sau 

care sprijină baloane, cu excepția baloane-
lor de uz industrial sau pentru alte utilizări şi 
aplicații profesionale, care nu sunt distribuite 
consumatorilor, inclusiv mecanismele acestor 
bețe.

7. Recipiente pentru alimente, fabricate 
din polistiren expandat, cum ar fi cutiile cu 
sau fără capac, utilizate pentru a conține pro-
duse alimentare care:

(a) sunt destinate consumului imediat, 
fie pe loc, fie la pachet;

(b) sunt, de regulă, consumate din reci-
pient; şi

(c) sunt gata de consum fără a necesita 
o pregătire suplimentară precum gătirea, fier-
berea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru 
alimente utilizate pentru meniuri de tip fast 
food sau alte meniuri gata pentru consum ime-
diat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a 
farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material 
flexibil care conțin produsele alimentare.

8. Recipiente pentru băuturi fabricate 
din polistiren expandat, inclusiv dopurile şi 
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capacele acestora.
9. Pahare pentru băuturi fabricate din 

polistiren expandat, inclusiv capacele acestora 
[1].

Mai mult decât atât, tot din 01 ianua-
rie 2021 a fost interzisă utilizarea/ comercia-
lizarea pungilor din plastic foarte subțire, cu 
grosimea peretelui mai mică de 15 microni, 
cu excepția celor care sunt utilizate ca amba-
laj. Pentru clarificare, amintim prevederile art. 
54 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, 
care definesc pungile de transport din plastic 
foarte subțire ca fiind pungi de transport din 
plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 
microni, care sunt necesare din motive de igi-
enă sau care sunt utilizate ca ambalaje prima-
re pentru produsele alimentare în vrac, atunci 
când acest lucru contribuie la prevenirea risi-
pei de alimente.

La 21.08.2021 urmează să intre în vi-
goare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
561/2020 pentru aprobarea Regulamentului 
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, 
care definesc ambalajul primar ca fiind am-
balajul conceput şi realizat pentru a îndepli-
ni funcția de unitate de vânzare, pentru uti-
lizatorul final sau consumator, în punctul de 
achiziție.

Astfel, pungile din plastic foarte subțire 
pe care le întâlnim în toate unitățile de comerț 
pot fi folosite doar dacă au o grosime mai mică 
de 15 microni şi doar dacă servesc pentru am-
balarea primară a produselor alimentare în 
vrac.

În scopul valorificării şi reciclării 
deşeurilor, prin adoptarea Hotărârii de Gu-
vern nr. 561/2020 Republica Moldova şi-a 
propus ca până în anul 2029 să recicleze cel 
puțin 20% din greutate pentru plastic, consi-
derându-se numai materialul reciclat sub for-
mă de plastic [8].

Chiar şi cu aceste noi prevederi aproba-
te, cantitatea de deşeuri din plastic generată de 
fiecare din noi este în continuă creştere, din 
acest considerent, trebuie să conştientizăm 
pericolul la care supunem mediul înconjură-
tor şi să reducem această cantitate prin utili-

zarea produselor alternative.
Totodată, forul legislativ a completat şi 

Codul contravențional cu sancțiuni care pot fi 
aplicate din 01.01.2021 atât persoanelor fizice, 
cât şi persoanelor juridice, pentru încălcarea 
regulilor cu privire la utilizarea şi comerciali-
zarea unor produse fabricate din plastic. Pen-
tru supravegherea respectării acestor norme 
şi regulilor de desfăşurare a activităților de 
comerț, au fost învestite cu atribuții Agenția 
pentru Protecția Consumatorilor şi Suprave-
gherea Pieței şi Ministerul Afacerilor Interne 
[2].

În această ordine de idei, este important 
să menționăm că reciclarea are un rol impor-
tant în tranziția către o economie fără plastic, 
dar ea nu se poate substitui reducerii generale 
a producției ambalajelor din plastic de unică 
folosință şi nu reprezintă nicidecum o justifi-
care pentru creşterea producției de plastic. În 
acest proces de tranziție, continuarea oricărui 
proces de reciclare trebuie să îndeplinească 
cele mai înalte standarde ecologice şi să ocupe 
locul cuvenit în ierarhia gestionării deşeurilor, 
şi anume mai prejos de „a evita”, „a reduce” şi 
„a refolosi”.

Există o discrepanță considerabilă între 
ceea ce declară autoritățile publice de profil im-
plicate în aplicarea legislației de mediu şi ceea 
ce face fiecare cetățean în mod individual, de-
monstrată şi prin faptul că o parte semnificati-
vă a populației, nu ia în considerare reducerea 
cantității de plastic folosit. Lipsa informațiilor 
privind eliminarea deşeurilor de plastic, pre-
cum şi a unei infrastructuri sau a unui proces 
controlat de gestionare a deşeurilor, forțează 
oamenii să aplice metoda cea mai simplă, dar 
în acelaşi timp şi cea mai ineficientă şi dău-
nătoare: depozitarea deşeurilor, inclusiv din 
plastic.

Eforturile individuale, deşi necesare, 
esențiale şi absolut admirabile, nu vor putea 
nicicum să rezolve singure problema globală 
a poluării cu plastic. Ele trebuie să fie con-
duse de măsuri urgente, diferențiate în mod 
clar şi implementate eficient de marile com-
panii producătoare, de comercianți, dar şi de 



LEGEA ȘI VIAȚA 77
Ediție specială, aprilie 2021

autoritățile publice.
Din atare rațiuni, considerăm oportun 

ca autoritățile publice să prioritizeze politicile 
publice, astfel încât să îmbunătățească proce-
sul de colectare selectivă, gestiunea deşeurilor 
din plastic şi să creeze un cadru legal favora-
bil pentru ca toți cetățenii să poată contribui 
la combaterea poluării cu plastic printr-un 
comportament responsabil. Aceste politici 
trebuie să includă şi acțiuni bine determinate 
menite să susțină inițiativele agenților econo-
mici în baza unor proiecte echitabile pentru 
dezvoltarea principiului de responsabilitate 
extinsă a producătorilor pentru colectarea şi 
sortarea deşeurilor reciclabile precum şi pen-
tru susținerea investițiilor în tehnologiile de 
reciclare şi valorificare a deşeurilor, axat pe 
economia circulară pentru a reîntoarce în cir-
cuitul economic deşeurile care pot crea o piață 
a materiei prime secundare pentru Republica 
Moldova.
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nr. 33-39 art. 115 din 02.02.2018;
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Problematica descoperirii şi investigării, 
dar şi prevenirii infracțiunilor este foarte ac-
tuală din cauza că în ultima perioadă a crescut 
considerabil numărul de infracțiuni comise. 
Un aspect foarte important în săvârşirea lor 
îl constituie faptul că acestea sunt comise cu 
ajutorul mijloacelor tehnice performante, da-
torită cărora organele de stat abilitate în des-
coperirea şi prevenirea lor se confruntă cu 
mari probleme. Infracțiunile tratate din punct 
de vedere criminalistic ca o unitate scot în 
evidență mecanismul comiterii acestora, în-
aintarea unor versiuni cu privire la alegerea 
metodelor criminalistice potrivite, a măsuri-
lor şi mijloacelor de detectare a infracțiunilor, 
de cercetare, anchetă şi profilaxie. Crimina-
listica este ştiința care elaborează mijloace şi 
metode tehnico-ştiințifice precum şi procedee 
tactice destinate descoperirii, fixării, ridicării 
şi interpretării probelor judiciare, efectuării 
expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiințifice 
în scopul descoperirii infracțiunilor, iden-
tificării făptuitorului şi administrării pro-
belor necesare pentru aflarea adevărului în 
procesul judiciar. Elementele principale care 
se includ în structura caracteristicilor crimi-
nalistice ale infracțiunilor constau în: modul 
de comitere a infracțiunii, persoana care a co-
mis infracțiunea, tipul de infracțiune comisă, 
obiectul tentativei de infracțiune, cauza şi/sau 
persoana vătămată [1]. Aceste principale pro-
bleme, dar şi stabilirea altor împrejurări pot fi 
elucidate prin expertiza judiciară. Expertiza ju-
diciară este activitatea de cercetare ştiințifico-
practică, efectuată în cadrul unui proces judi-

EFICIENȚA EXPERTIZEI JUDICIARE ÎN PROCESUL PREVENIRII
ȘI COMBATERII CRIMINALITĂȚII

Corina PAVLINCIUC,
doctorandă,Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

ciar, fie el civil, penal sau contravențional, în 
scopul aflării adevărului prin efectuarea unor 
cercetări metodice cu aplicarea de cunoştințe 
speciale şi procedee tehnico-ştiințifice pentru 
formularea unor concluzii argumentate cu 
privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte 
materiale, fenomene şi procese, corpul şi psi-
hicul uman, ce pot servi drept probe într-un 
proces judiciar [3]. Astfel, expertiza judiciară 
poate fi definită ca un mijloc de probă prin 
care se aduce la cunoştința organelor judiciare 
opinia unor specialişti cu privire la unele îm-
prejurări de fapt. 

Rolul expertizei judiciare în proce-
sul prevenirii şi combaterii criminalității. 
Eficiența cercetărilor criminalistice în scopul 
descoperirii, cercetării şi diminuării nivelului 
criminalității în țara noastră.  Determinarea şi 
analiza rezultatelor obținute de instituțiile de 
expertiză în urma aplicării metodelor şi mij-
loacelor criminalistice.

Sistemul instituțiilor publice de exper-
tiză judiciară din Republica Moldova inclu-
de instituțiile specializate ale Ministerului 
Justiției şi Ministerului Sănătății, Muncii şi 
Protecției Sociale, subdiviziunile tehnico-cri-
minalistice operative sau de expertiză judici-
ară ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale 
Centrului Național Anticorupție [3]. Statul, 
de asemenea, poate crea şi alte instituții publi-
ce de expertiză judiciară cu condiția că au în 
statele de personal experți judiciari specializați 
conform domeniilor de competență. Aportul 
expertizelor judiciare la înfăptuirea justiției 
este de maximă valoare atunci când exper-
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tul este calificat, posedă cunoştințe speciale, 
aprofundate, se bazează pe examinări com-
plexe şi cercetările sunt efectuate cu ajutorul 
mijloacelor şi tehnicii performante. 

Un rol important în procesul descope-
ririi şi combaterii criminalității îl au sisteme-
le automatizate de identificare. În subdivi-
ziunile de expertiză judiciară a Ministerului 
Afacerilor Interne operează sisteme precum: 
Sistemul dactiloscopic automatizat ,,AFIS” şi 
sistemul automatizat balistic ,,POISC”, care 
conține colecția republicană de gloanțe, tu-
buri de cartuşe şi cartuşe. Pe lângă bazele de 
date automatizate în gestiunea experților din 
cadrul MAI sunt şi colecțiile de bancnote şi 
hârtii de valoare, documente, colecția natura-
lă a armelor de foc, colecția de dispozitive ex-
plozive şi colecția materialelor de referință ale 
substanțelor narcotice. Colecțiile şi evidențele 
criminalistice centralizate de căutare şi infor-
mare au menirea de a înlesni procesul de iden-
tificare şi descoperire a infracțiunilor, experții 
având dreptul de completare, gestionare şi 
manipulare a acestora în scopul descoperirii 
infracțiunilor.

Un rol nu mai puțin important în pro-
cesul descoperirii infracțiunilor îl joacă efec-
tuarea expertizelor în comisie şi/sau com-
plexe [4]. Participarea mai multor experți la 
stabilirea circumstanțelor şi aflarea adevărului 
sporeşte şansele de descoperire, reduce tim-
pul descoperirii şi dă posibilitatea formulării 
unor concluzii fără interpretări echivoce [7]. 
Chiar dacă expertiza judiciară este un instru-
ment important în clarificarea împrejurărilor, 
soluționarea justă a unei cauze, care necesită 
ca persoana abilitată în executarea ei să posede 
cunoştințe speciale din domeniul ştiinței, teh-
nicii, artei, meşteşugului sau din alte domenii 
ale activității umane, sunt însă cazuri când în 
cursul efectuării expertizei pot apărea unele 
erori de interpretare sau de ordin tehnic. Cele 
mai frecvente erori de interpretare se datorea-
ză faptului că în momentul în care se priveşte 
o urmă dintr-un anumit punct de vedere iau 
naştere nişte inhibiții psihologice ce împiedică 
să se vadă urma studiată dintr-o altă perspecti-

vă. Elucidând erorile de ordin tehnic, practica 
ne arată că în cadrul cercetării la fața locului 
simplele scăpări din vedere datorită neatenției 
sau lipsei de experiență manifestate de speci-
alist, cât şi datorită cercului de persoane care 
se află la locul săvârşirii faptei, sunt mult mai 
obişnuite decât erorile logice care sunt cauzate 
de deficiențe de interpretare [2].

În procesul de descoperire şi cercetare 
a infracțiunilor un mare sprijin în stabilirea 
adevărului îl prezintă aşa-numitele examinări 
diagnosticatoare. Acestea se realizează pen-
tru a obține date necesare desfăşurării unor 
activități operative de investigație, expertize 
şi altor acțiuni procesuale [6].  Însă spre de-
osebire de cercetările de identificare, scopul 
cărora este stabilirea identității, diagnosti-
ca criminalistică ajută la determinarea unor 
însuşiri şi stări ale obiectelor, aflarea cauzelor 
unor fenomene, interpretarea dinamicii unor 
evenimente etc. În practică diagnostica crimi-
nalistică joacă un rol superficial, ceea ce dimi-
nuează importanța expertizei în procesul de 
prevenire şi combatere a criminalității.

O piedică în procesul descoperirii 
infracțiunilor este lipsa unui laborator de exa-
minări ADN în subdiviziunile de expertiză 
judiciară ale Ministerului Afacerilor Interne. 
Astfel, expertizele ADN sunt efectuate în alte 
instituții sau peste hotarele țării, fapt care ne-
cesită cheltuieli majore din bugetul statului, 
dar şi duce la tergiversarea procesului judiciar 
(extrajudiciar). 

Făcând o analiză a numărului de exper-
tize judiciare şi constatări tehnico-ştiințifice 
efectuate de experții Centrului tehnico-crimi-
nalistic şi expertize judiciare al Inspectoratu-
lui General al Poliției al MAI al RM  pentru 
anii 2018-2020, stabilim o scădere uşoară de la 
an la an a examinărilor şi constatărilor. Astfel, 
în anul 2018 au fost efectuate 7700 materiale, 
dintre care rapoarte de expertiză 4920 şi 2780 
rapoarte de constatare tehnico-ştiințifică, în 
care au fost examinate 245090 de obiecte în 
litigiu cu stabilirea a 101 obiecte şi identifi-
carea a 434 de persoane. În anul 2019 au fost 
înregistrate următoarele cifre: au fost efectu-
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ate 7070 materiale dintre care 4667 rapoarte 
de expertiză şi 2403 rapoarte de constatare 
tehnico-ştiințifică  în care au fost examina-
te 132 537 de obiecte în litigiu cu stabilirea a 
870 obiecte şi identificarea a 410 de persoane. 
În anul 2020 au fost efectuate 6734 materiale 
dintre care 4369 rapoarte de expertiză  şi 2371 
rapoarte de constatare tehnico-ştiințifică  în 
care au fost examinate 137 300 de obiecte în 
litigiu cu stabilirea a 163 obiecte şi identifica-
rea a 364 de persoane [5].

Analizând datele statistice descrise mai 
sus, chiar dacă persistă o tendință uşoară de 
scădere a numărului de rapoarte de exami-
nări, totuşi rolul expertizei judiciare rămâne 
primordial într-un proces echitabil.

Aşadar, măsurile de prevenire a 
criminalității trebuie să reprezinte argumente 
suficient de pertinente pentru ca expertiza ju-
diciară în balanța procesului individual de lu-
are a deciziilor să constituie un factor decisiv 
de împiedicare a trecerii la săvârşirea actului 
infracțional.

Prin urmare, desfăşurarea şi organi-
zarea training-urilor, conferințelor, meselor 
rotunde, cu participarea experților naționali 
şi internaționali ar fi de o importanță majoră 
în societatea în care tehnologiile moderne au 
avansat brusc şi ar duce la scăderea semnifica-
tivă a ratei criminalității.

Concluzii. La etapa actuală, expertiza 
judiciară îşi menține rolul important în des-
coperirea şi prevenirea faptelor ilicite, chiar şi 
cu neajunsurile cu care se confruntă la etapa 
actuală experții. Fiind necesară moderniza-
rea continuă a laboratoarelor şi instituțiilor 
de expertiză pentru menținerea la acelaşi ni-
vel sau chiar mai sus decât tehnologiile care 
contribuie la săvârşirea infracțiunilor, precum 
şi sporirea nivelului de pregătire şi instruire a 
experților atât în țară cât şi peste hotarele ei. 
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Calificarea infracțiunilor reprezintă un 
concept de primă valoar care persistă mereu 
în fața organelor de ocrotire a normelor de 
drept şi în special a celor de aplicare în practică 
a modalităților normative juridico-penale din 
cadrul Codului penal al Republicii Moldova.

În conformitate cu Dicționarul explica-
tiv, prin termenul calificare se înțelege ,,pregă-
tire teoretică şi practică într-o profesiune” [5], 
ceea ce denotă faptul că pentru realizarea unei 
calificări exacte a faptelor antisociale este nevo-
ie de cunoştințe aprofundate în domeniul drep-
tului penal, atât a Părți generale, cât şi a Părții 
speciale ale Legii penale a Republicii Moldova.

Totodată, în vederea susținerii opi-
niei autorului, în literatura de specialitate 
se atestă la fel o poziție fermă a acestui su-
biect, conform căreia ,,la calificarea faptelor 
infracționale potrivit legii penale, relevanță 
pot avea şi dispozițiile normelor din Partea ge-
nerală a Codului penal. În acord cu principiul 
integralității calificării infracțiunilor, în cazul 
faptelor prejudiciabile săvârşite în participație 
la calificare trebuie reținută, pe lângă norma 
de incriminare din Partea specială, şi norma 
din Partea generală a Codului penal” [4].

Simultan cu aceste mențiuni, este no-
tabil de specificat în lumina cercetării şi 
mențiunile profesorului universitar Alexan-
dru Borodac, care în una dintre valoroasele 
sale lucrări ilustrează faptul că ,,calificarea 
infracțiunilor constituie o premisă, etapă, 
condiție absolut necesară pentru aplicarea 
normelor juridico-penale. În dreptul penal 
prin calificarea unei infracțiuni se înțelege 

STUDIU CAZUISTIC PRIVIND CALIFICAREA INFRACȚIUNII DE FALS: 
ART. 310 CP RM VERSUS ART. 361 CP RM

Eugeniu PITERSCHI,
doctorand, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI

a-i da faptei prejudiciabile aprecierea juridică 
adecvată, invocând norma juridico-penală a 
Părții speciale a Codului penal, care cuprinde 
semnele infracțiunii săvârşite” [2, p. 5].

Consecvent cu acestea, ,,în Republi-
ca Moldova, pentru prima dată, Codul penal 
(CP) din 2002 consacră noțiunii de calificare a 
infracțiunii un capitol separat – Capitolul XII” 
[3, p. 5], cu aceeaşi denumire generică Califi-
carea infracţiunii.

Astfel, potrivit textului de lege, prin ter-
minologia normativă a calificării infracţiuni, 
,,se consideră determinarea şi constatarea 
juridică a corespunderii exacte între semne-
le faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele 
componenţei infracţiunii, prevăzute de nor-
ma penală. Calificarea oficială a infracţiunii se 
efectuează la toate etapele procedurii penale 
de către persoanele care efectuează urmărirea 
penală şi de către judecători” [1, art. 113].

În consecutivitatea menţiunilor preci-
zate, este important a evidenţia situaţia ca-
zuistică a Dosarului nr. 1ra-1768/14 potrivit 
căreia, ,,inculpata L.O. a fost învinuită pen-
tru faptul că, la 20.03.2009, a predat marfă 
SRL „Oxauri Com”, conducător al căreia era 
ea însăși, în valoare de 8154 lei și, respectiv, 
322 lei, în documentele contabile indicând 
date denaturate și anume că, în urma acestor 
tranzacţii, au fost reţinuţi la buget 407 lei și, 
respectiv, 16 lei. Conform actelor de achiziţie 
nr. AH 817101 și nr. AH 817102, care sunt 
documente de evidenţă contabilă strictă, s-a 
constatat că acestea au fost procurate de către 
SRL „Oxauri Com”, în persoana lui L.O., de la 
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Editura „Statistica”, în baza facturii fiscale nr. 
ISO 180460, la 22.05.2009 și evident nu era 
posibil ca, în baza lor, la data de 20.03.2009, 
inculpata să comercializeze cu SRL „Oxauri 
Com”, mărfurile indicate în ele.

Tot ea a fost pusă sub învinuire pentru 
faptul că, la 20.01.2010, a prezentat probe false 
la Judecătoria Economică de Circumscripţie, și 
anume a actelor false de achiziţie a mărfurilor 
nr. AH 817101 și nr. AH 817102, conform căro-
ra, la 20.03.2009, inculpata acţionând ca persoa-
nă fizică a predat marfa la SRL „Oxauri Com”, 
conducător al căreia era, în sumă de 8154 lei și, 
respectiv, 322 lei, solicitând astfel încasarea valo-
rii acestor mărfuri de la C.A.” [7, p. 1].

Urmare a examinării cazului sus-men-
ţionate, organele de aplicare a legii ca urmare 
a administrării tuturor probelor pertinente, 
concludente şi utile, a constatat că, ,,prin faptul 
procurării actelor de achiziție nr. AH 817101 şi 
nr. AH 817102 de la Editura „Statistica” în baza 
facturii fiscale nr. ISO 180460 din 22.05.2009 
şi perfectarea dării de seamă cu data din urmă 
de 20.03.2009, se demonstrează în mod evident 
falsificarea de către L.O. în calitate de condu-
cător al SRL „Oxauri Com”, mun. Chişinău, a 
actelor oficiale contabile şi fiscale” [7, p. 3].

Astfel, L.O. a fost recunoscută ca subiect 
de drept în ordinea variantelor normative in-
stituite în Legea penală a Republicii Moldova, 
falsificarea probelor – conform art. 310 alin. 
(1) CPRM şi confecţionarea, deţinerea, vân-
zarea sau folosirea documentelor oficiale, a 
imprimantelor, ştampilelor sau sigiliilor false 
– potrivit art. 361 alin. (1) CPRM.

În consecutivitatea demersului ştiinţific, 
reliefăm în adresa publicului larg că, într-o altă 
situaţie cazuistică a Dosarului nr. 1ra-404/16, 
,,U.T. a fost învinuită de faptul că, având sco-
pul obţinerii dreptului de moştenitor legal al lui 
C.I., a întreprins acţiuni de confecţionare a do-
cumentelor oficiale false, care acordă drepturi 
şi obligaţii, prezentându-le drept probe în Jude-
cătoria Botanica, mun. Chişinău în următoa-
rele circumstanţe: într-o perioadă nestabilită, 
U.T., urmărind scopul de cupiditate, exprimat 
prin obţinerea dreptului de moştenitor legal al 
concubinului defunct C.I., cunoscând cu certi-

tudine că nu a avut loc înregistrarea căsători-
ei între ea şi C.I., a confecţionat certificatul de 
căsătorie nr. 151 din 22.02.1997, introducând 
date vădit denaturate despre înregistrarea că-
sătoriei cu C.I. la Oficiul Stării Civile. După 
care, cunoscând cu certitudine că nu dispune 
de dreptul de moştenitor legal al concubinului 
defunct, C.I., nefiind înregistrată căsătoria cu 
acesta, U.T. a prezentat certificatul de căsătorie 
nr. 151 din 22.02.1997, falsificat, în Judecătoria 
Botanica, mun. Chişinău, în cadrul examinării 
cauzei civile, iniţiată la cererea acesteia despre 
anularea certificatului de moştenitor legal nr. 
12740 eliberat pe numele moştenitorilor legali 
ai defunctului C.I., şi ordinea succesorală asu-
pra 1/9 cota parte din 1/3 cota în litigiu a apar-
tamentului nr. 55, str. XXXX 37/4, mun. Chi-
şinău şi recunoaşterea dreptului de proprietate 
în devălmăşie la 1/2 cota parte a SRL „Vancio-
Construct” [8, p. 1-2].

Aşadar, urmare a administrării probelor 
în cadrul urmăririi penale, care au fost cerce-
tate şi verificate în cadrul instanţei de apel, în 
situaţia faptică sus-numită s-a dovedit vinovă-
ţia inculpatei în cele imputate, şi anume fapta 
antisocială că U.T., urmărind scopul obţinerii 
dreptului de moştenitor legal al lui C.I., a între-
prins acţiuni de confecţionare a documentelor 
oficiale false, care acordă drepturi şi obligaţii, 
prezentându-le drept probe în Judecătoria Bo-
tanica, mun. Chişinău. Iar în urma analizării 
ansamblului de probe administrate în cauză, 
organele de aplicare a legii au constatat că ac-
ţiunile inculpatei U.T. se încadrează în limitele 
normative ale art. 310 alin. (1) CPRM, adică 
falsificarea probelor în procesul civil de către 
un participant la proces şi în baza art. 361 alin. 
(2) lit. c) CPRM, adică confecţionarea, deţine-
rea şi folosirea documentelor oficiale false, care 
acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, să-
vârşite referitor la un document de importanţă 
deosebită, pentru că inculpata, având scopul de 
cupiditate, şi anume de obţinere a dreptului de 
moştenitor legal al concubinului defunct, C.I., 
a confecţionat, deţinut şi folosit certificatul de 
căsătorie contrar normelor juridice legale.

În încheierea acestei analize ştiinţifice a 
studiului cazuistic reiterat mai sus, este notabil 
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faptul că latura obiectivă a infracţiunii în cauză 
constă în acţiuni care se manifestă prin crearea 
artificială a probelor în interesul persoanei in-
teresate de rezultatul examinării cauzei civile. 
Consumarea infracţiunii are loc la momentul 
prezentării probei, indiferent de faptul dacă 
au survenit sau nu urmările scontate. În cir-
cumstanţele când din conţinutul materialelor 
cauzei rezultă că instanţei de judecată i-au fost 
prezentate probe în privinţa cărora există date 
veridice că acestea sunt false, infracţiunea de 
falsificare a probelor se consideră consumată 
din momentul prezentării acestora, indiferent 
de faptul dacă probele în cauză au determinat 
sau nu adoptarea unei anumite hotărâri [8].

Subsecvent la această opinie, realizăm o 
trimitere ştiinţifică şi la studiul cazuistic din 
cadrul Dosarului nr. 1ra-1662/2014, care în 
urma admiterii unor ilegalităţi în realitatea 
obiectivă, ,,G.Gh, neavând calitatea de direc-
tor al SRL „Adas Premium”, precum şi în lipsa 
unor împuterniciri ai fondatorilor sau admi-
nistratorilor întreprinderii, urmărind scopul 
falsificării documentelor oficiale, acţionând 
prin intenţie directă, a completat şi semnat 
facturile fiscale cu seria BN nr. 0566728 din 
23.03.2005 şi cu seria BN nr. 0566730 din 
30.03.2005, privind livrarea mărfurilor către 
SRL „Adas Premium”, care au oferit dreptul 
SRL „Magnolia-94” de a pretinde că, conform 
facturilor menţionate, lotul de marfă în sumă 
de 12.519 lei şi, respectiv, 3.300 lei, a fost fur-
nizat către destinatar, ceea ce în realitate nu a 
avut loc, după care le-a autentificat cu 2 ştam-
pile nr. 2 ale societăţii comerciale vizate.

Prin urmare, s-a stabilit că, la data emi-
terii facturilor fiscale menţionate, ştampila nr. 
2 a SRL „Adas Premium” nu era încă confecţi-
onată, iar potrivit raportului de expertiză nr. 
629 din 10.12.2009, cele două semnături situ-
ate, câte una, în rubricile nr. 19 ale facturilor 
în litigiu au fost executate de către G.Gh., ceea 
ce denotă că acestea au fost falsificate.

În continuare, s-a constatat că, la 30 no-
iembrie 2007, conform actului de primire-pre-
dare nr. 30-N/07, G.Gl., în calitate de director 
al SRL „Magnolia-94” a transmis lui G.S., di-
rector al SRL „Legal Service”, acte şi documen-

te pentru a fi utilizate drept mijloace de probă 
pe cauza civilă privind încasarea datoriei de la 
SRL „Adas Premium”, printre care şi facturile 
fiscale seria BN nr. 0566728 din 23.03.2005 şi 
seria BN nr. 0566730 din 30.03.2005, privind 
livrarea mărfurilor către SRL „Adas Premium”, 
care au oferit dreptul SRL „Magnolia-94” de a 
pretinde că, conform facturilor menţionate, lo-
tul de marfă în sumă de 12.519 lei şi, respectiv, 
3.300 lei, a fost furnizat către destinatar.

Astfel, ştiind cu certitudine că operaţiu-
nile de livrare a mărfurilor, conform facturilor 
nominalizate, în realitate nu au avut loc, ur-
mărind scopul falsificării probelor în procesul 
civil şi acţionând prin intenţie directă, G.Gl. a 
transmis facturile vizate pentru ca acestea să 
fie folosite în calitate de probe la examinarea 
cererii de chemare în judecată a SRL „Mag-
nolia-94” către SRL „Adas Premium” privind 
încasarea datoriei, depusă în Judecătoria Eco-
nomică de Circumscripţie la data de 08 sep-
tembrie 2009, de către G.S..

Ulterior însă s-a stabilit că facturi-
le menţionate sunt false, deoarece ele au fost 
semnate şi autentificate cu ştampila nr. 2 a 
SRL „Adas Premium”, care la data comple-
tării facturilor nu era încă confecţionată, iar 
potrivit raportului de expertiză nr. 629 din 
10.12.2009, cele două semnături situate, câte 
una, în rubricile nr. 19 ale facturilor în liti-
giu, au fost executate de către G.Gh., care este 
rudă apropiată cu G.Gl.” [6, p. 1-2].

Aşadar, în urma analizării complet şi 
obiectiv a probelor administrate la speţa ca-
zuistică precitată, verificându-le sub aspectul 
pertinenţei şi concludenţei, atât pe cele obţinu-
te în procesul urmăririi penale, cât şi în cadrul 
şedinţelor de judecată, G.Gh. – a fost recunos-
cut vinovat de infracţiunea prevăzută la art. 361 
alin. (1) CP RM, iar lui G.Gl. – i-a fost aplicată 
o pedeapsă penală în ordinea art. 310 alin.(1) 
CP RM, ca fiind una justă şi întemeiată.

Infracţiunea prevăzută de art. 361 CP 
RM, atentează la ordinea stabilită a autentifi-
cării documentare a faptelor ce au importanţă 
juridică. Articolul 361 alin. (1) CP RM, incri-
minat lui G.Gh., prevede răspunderea penală 
pentru falsificarea, deţinerea şi folosirea do-
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cumentului oficial fals (facturile fiscale), care 
acordă drepturi sau eliberează de obligaţii.

Înţelesul noţiunii de „falsificare” constă 
atât în modificarea totală a documentelor ofi-
ciale, cât şi în introducerea în document a unor 
informaţii falsificate. Aceasta se poate realiza 
prin următoarele modalităţi: ştergerea, adău-
garea, corectarea conţinutului textului, schim-
barea datei, falsificarea semnăturii persoanei cu 
funcţie de răspundere. Astfel, prin „deţinerea 
documentelor oficiale false” trebuie înţeles po-
sedarea unor asemenea documente.

Conform doctrinei naţionale, obiectul 
juridic al infracţiunii prevăzute de art. 310 
alin. (1) CP RM, se consideră relaţiile referi-
toare la înfăptuirea justiţiei, buna activitate a 
instanţelor judecătoreşti care implică măsuri-
le procesuale de prezentare, protejare, circu-
laţie şi apreciere a probelor necesare pentru 
examinarea justă a cauzelor în procedura ci-
vilă şi penală conform legii. Latura obiectivă a 
infracţiunii constă în acţiuni care se manifestă 
în crearea artificială a probelor în folosul re-
clamantului sau al pârâtului, persoanelor terţe 
sau al altor persoane interesate de rezultatul 
examinării cauzei civile, cât şi folosirea înscri-
surilor vădit false. Constatarea faptei de falsi-
ficare a probelor în cauza penală sau civilă de 
către oricare participant sau reprezentant al 
acesteia constituie componenţă de infracţiu-
ne, indiferent dacă au survenit urmările scon-
tate de către aceştia, iar consumarea infracţi-
unii are loc din momentul prezentării probei 
false, distrugerii sau falsificării acesteia, pro-
ducându-se imediat starea de pericol pentru 
urmărirea penală, examinarea cauzei penale 
sau civile de către instanţa de judecată. Latu-
ra subiectivă a infracţiunii se manifestă prin 
intenţie directă sau indirectă, iar făptuitorul 
doreşte sau acceptă survenirea urmărilor pre-
judiciabile ale faptei sale [6].

Prin urmare, în condiţiile celor men-
ţionate, este important de reliefat că în speţe 
cazuistice supuse cercetării, subiecţii de drept 
(L.O., U.T., G.Gh. şi G.Gl.) au fost recunos-
cuţi vinovaţi şi consecvent cu aceasta, le-au 
fost aplicate pedepse penale în ordinea moda-
lităţilor normative instituite la art. 310 CPRM 

– falsificarea probelor şi/sau art. 361 CPRM 
– confecţionarea, deţinerea şi folosirea docu-
mentelor oficiale false. Astfel, se constată că 
normele juridice de la art. 310 şi art. 361 din 
Legea penală a Republicii Moldova pot fi într-
o colaborare atunci când un făptuitor comite 
o faptă antisocială cu referire la fals, indiferent 
de scopul şi motivul acestuia.
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În Republica Moldova, în sistemul ga-
ranţiilor juridice, instituţia procesuală a drep-
tului bănuitului, învinuitului, inculpatului la 
apărare ocupă unul din locurile importante. 
Principiile acestei instituţii stau la baza art. 
26 al Constituţiei, care prevede că dreptul la 
apărare este garantat, datorită cărui fapt fieca-
re om are dreptul să reacţioneze independent, 
prin mijloace legitime, la încălcarea drepturi-
lor şi libertăţilor sale.

Asigurarea dreptului la apărare consti-
tuie o garanţie importantă a stabilirii adevă-
rului în fiecare cauză penală, a soluţionării 
corecte a cauzei penale, precum şi a emite-
rii unei sentinţe legale şi întemeiate. Nu este 
deloc întâmplător că încălcarea dreptului la 
apărare reprezintă una dintre cauzele erori-
lor judiciare. Experienţa arată că respectarea 
strictă a drepturilor bănuitului, învinuitului şi 
inculpatului pe parcursul urmăririi penale şi a 
examinării judiciare a cauzei exclude posibi-
litatea condamnării ilegale şi neîntemeiate, a 
aplicării greşite a legii penale şi a fixării unei 
pedepse inechitabile. 

Orice persoană are dreptul la judecarea 
în mod echitabil, în mod public şi într-un ter-
men rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă 
independentă şi imparţială, instituită de lege. 
Orice persoană cercetată într-un proces penal 
are, în special, dreptul:

a. să fie informată, în termenul cel mai 
scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod 
amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei 
aduse împotriva sa;

ROLUL APĂRĂTORULUI ÎN PROCESUL INVOCĂRII ADMISIBILITĂȚII
SAU INADMISIBILITĂȚII PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL

Oxana POPA,
doctorandă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

b. să dispună de timpul şi de înlesnirile 
necesare pregătirii apărării sale;

c. să se apere ea însăşi sau să fie asistată 
de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de 
mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, 
să poată fi asistată în mod gratuit de un avocat 
din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer;

d. să fie asistată în mod gratuit de un in-
terpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte lim-
ba folosită la audiere [1, p. 115].

Activitatea desfăşurată de apărător este 
un serviciu de necesitate publică pentru reali-
zarea justiţiei penale şi a apărării sociale, aces-
tea fiind elemente ce determină natura juridi-
că a apărării [2, p. 95].

În conformitate cu art. 67 alin. (1) CPP 
RM, apărător este persoana care, pe parcursul 
procesului penal, reprezintă interesele bănui-
tului, învinuitului, inculpatului, îi acordă asis-
tenţă juridică prin toate mijloacele şi metodele 
neinterzise de lege. În calitate de apărător în 
procesul penal poate participa: avocatul, per-
soane abilitate prin lege cu atribuții de apără-
tor sau un apărător din străinătate. 

Art. 100 alin. (2) prevede direct care 
sunt drepturile apărătorului în cadrul admi-
nistrării probelor, tot aici observăm că legiu-
itorul a omis includerea unor norme speciale 
care reglementează procedura de solicitare 
sau de prezentare a obiectelor, a documente-
lor şi informaţiilor [3, p. 22].

Împuternicirile avocatului în procesul 
penal sunt substanțial lărgite, toate activitățile 
pe care el le întreprinde în vederea colectării 
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probelor nu reprezintă acțiuni de urmărire 
penală, ci determină anumite activități în sco-
pul realizării funcției de apărare a clientului. 
Mai mult decât atât, în procesul realizării sar-
cinii sale, avocatul nu este în drept să se fo-
losească de împuterniciri autoritar-statale, 
astfel cetățenii nu sunt obligați, aceştia doar 
au dreptul de a oferi informații apărătorului, 
dacă acceptă acest lucru. Prin urmare, drep-
tului apărătorului de a strânge şi a prezenta 
obiecte şi documente, care pot fi recunoscute 
în calitate de probe sau corpuri delicte, nu îi 
corespunde obligația unei anumite persoane 
de a le pune la dispoziție în temeiul solicită-
rii lui, astfel cetățenii nu sunt obligați, ci au 
doar dreptul de a oferi informații apărătoru-
lui, dacă acceptă acest lucru.

Apărătorul sau avocatul reprezintă apă-
rarea într-un proces penal, fiind parte a pro-
cesului egală în drepturi cu acuzarea de stat, 
acesta apără activ beneficiarul/ clientul său, 
colectând probe noi, şi nu se limitează doar la 
reacționarea la acuzațiile aduse.

Apărătorul colectează şi solicită admi-
nistrarea de probe conform procedurilor le-
gale, participă la cercetarea acestora şi formu-
lează cereri, fiind înzestrat cu drepturi egale 
în faţa instanţei de judecată în raport de toţi 
participanţii la proces. Totodată, efectuează 
propria investigație asupra cauzei pentru a 
asigura reprezentarea efectivă a clientului şi, 
după evaluarea personală a valorii probante 
a informației colectate, solicită organului de 
urmărire penală administrarea şi admiterea 
probelor conform procedurilor legale.

Apărătorului i se pune la dispoziție, 
în esență, dreptul de a fixa de sine stătător 
informațiile descoperite  [4, p. 72]. În scopul 
susținerii poziției sale, apărătorul poate să pre-
zinte în instanță obiecte, documente, totodată 
acesta are dreptul, să poarte convorbiri, care, 
în opinia lui, posedă importanță probatorie. 
În acest sens legiuitorul a omis prevederea po-
trivit căreia acțiunile efectuate de apărător ar 
putea fi incluse sau ar îmbrăca o anumită for-
mă, ca de exemplu: procesul-verbal de audiere 
al martorului, întocmit de ofițerul de urmărire 

penală, în cadrul procesului de audiere a aces-
tuia. Aşadar, apărătorul în scopul susținerii 
poziției sale trebuie să se adreseze cu cerere 
prin care probele (documente, înscrisuri etc.) 
obținute de acesta să fie admise în cauză, sau 
să solicite efectuarea acțiunilor de urmărire 
penală, de către organele competente, iar ulte-
rior poate solicita anexarea la materialele cau-
zei penale [4, p. 116]. 

Prin urmare, apărătorul este persoana 
care acordă asistență juridică prin toate me-
todele neinterzise de lege, prerogative destul 
de largi la prima vedere, însă care prezintă o 
limitare în acțiuni atunci când vine vorba de 
probatoriu. 

În cadrul fazei de urmărire penală con-
form art. 95 alin. (3) CPP,  apărătorul, în sco-
pul susținerii poziției clientului, poate solicita 
inadmisibilitatea anumitor probe, precum şi 
excluderea acestora de la materialele dosaru-
lui, decizie care la această etapă îi revine orga-
nului de urmărire penală. Totodată, în cadrul 
fazei de judecată la etapa examinării în şedința 
preliminară apărătorul poate solicita, de ase-
menea, inadmisibilitatea anumitor probe in-
vocând argumente întemeiate şi legale. În cea 
de-a doua situație, rolul decisiv îi revine deja 
instanței de judecată, la fel apărătorul poate 
solicita inadmisibilitatea unor probe fie în ca-
drul şedinței preliminare, fie în cadrul cerce-
tării judecătoreşti invocând motive legale. 

Un alt privilegiu pe care îl are apă-
rătorul, în cazul când constată încălcarea 
drepturilor clientului său, a prevederilor 
constituționale, este dreptul acestuia de a sesi-
za în acest sens Curtea Constituțională a RM, 
ca de exemplu sesizarea nr. 56g/2018 privind 
excepția de neconstituționalitate a unor pre-
vederi din articolul 94 alin. (1) din Codul de 
procedură penală (excluderea probelor din 
dosarul penal) a avocatului Vasile Nicoară, 
sesizarea nr. 90g/2018 privind excepția de 
neconstituționalitate a articolelor  90 şi 95 din 
Codul de procedură penală depusă de avoca-
tul Vitalie Nagacevschi, sesizarea nr. 50g/2019 
privind excepția de neconstituționalitate a 
articolelor 342 alin. (2), 346 şi 352 alin. (3) 
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din Codul de procedură penală (invocarea 
nulității probelor la şedința preliminară) de-
pusă de avocatul Tudor Osoianu.

Funcția apărătorului în procesul invo-
cării admisibilității sau inadmisibilității pro-
belor nu îşi găseşte o reglementare expresă, 
exhaustivă, ci este determinată de activitatea 
acestuia. Deci, după cum am menționat mai 
sus, apărătorul poate întreprinde orice acțiune 
neinterzisă de lege, pentru realizarea scopului 
de apărare, totodată anumite activități sunt 
limitate, deoarece au o denumire juridică şi 
presupun executarea doar de către autorități 
competente. 

Procedura invocării admisibilității şi 
inadmisibilității  probelor este una foarte im-
portantă în cadrul procesului penal, deoarece 
aceasta asigură exercitarea pe deplin a drep-
tului la apărare, a dreptului la un proces echi-
tabil. Avantajul solicitării de către apărător a 
admisibilității sau inadmisibilității, permite 
desfăşurarea procesului penal în condiții de 
respectare a principiului contradictorialității. 
Apărătorul îşi poate exercita pe deplin meni-
rea atunci când va prezenta dovezi obținute 
conform prevederilor procesual-penale, fie la 
faza de urmărire penală, fie la faza de judecată, 
iar ulterior va solicita admisibilitatea acestora 

în cadrul procesului penal. La fel, apărătorul 
îşi va găsi rolul şi locul în procesul penal, îşi va 
realiza pe deplin funcția de apărare doar invo-
când legal inadmisibilitatea anumitor probe. 
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Reglementarea acțiunilor omeneşti şi 
existența unei societăți în care valorile umane 
să fie apărate este inimaginabilă fără o disci-
plină cum este dreptul. Pe de altă parte, pro-
blema corelării dreptului privat cu cel public 
şi, îndeosebi, a criteriilor de divizare a dreptu-
lui în privat şi public nu este una simplă.

În literatura de specialitate, există şi 
opinia conform căreia distincția dintre drep-
tul public şi cel privat [1] constă în caracterul 
şi mijloacele de influență a dreptului asupra 
relațiilor ce urmează a fi reglementate. Argu-
mentarea acestei poziții se face prin apelarea la 
natura juridică a raportului juridic. Astfel, ra-
porturile administrative nu pot fi caracterizate 
prin libertatea şi independența participanților, 
fiindcă însăşi natura juridică a raporturilor 
administrative impune existența unui meca-
nism de subordonare a participanților acestor 
raporturi juridice [2, p. 3].

Conform Codului civil al RM, art. 171 
alin. (1) şi (2): „Persoana juridică este subiec-
tul de drept constituit în condițiile legii, având 
o organizare de sine stătătoare şi un patrimo-
niu propriu şi distinct, afectat realizării unui 
anumit scop conform cu legea, ordinea publi-
că şi bunele moravuri. Persoana juridică poate 
să dobândească şi să exercite în nume propriu 
drepturi patrimoniale şi personale nepatrimo-
niale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant 
şi pârât în instanţă de judecată [3]”.

O altă definiție o întâlnim în Codul fis-
cal al RM – persoană juridică este orice soci-
etate comercială, cooperativă, întreprindere, 
instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu 
participarea unei persoane străine, şi alte orga-
nizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţi-
ilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu 
autonom şi a formelor organizatorice cu statut 

NOȚIUNEA, ELEMENTELE CONSTITUTIVE ȘI CLASIFICAREA
PERSOANEI JURIDICE DE DREPT PUBLIC

Ghenadie PREȚIVATÎI,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

de persoană fizică, potrivit legislaţiei [4].
Din definiția legală citată mai sus, după 

cum observăm, desprindem străduința legiui-
torului de a identifica elementele care se ma-
nifestă în interiorul acestui fenomen juridic, 
indiferent de tipul, forma sau scopul ei, după 
cum urmează: organizație (structură organiza-
torică) proprie, patrimoniu propriu şi distinct, 
scop conform cu legea, ordinea publică şi bune-
le moravuri, capacitate juridică şi procedurală.

După cum s-a afirmat şi în doctrină, ele-
mentele necesare şi suficiente pentru a defini 
persoana juridică sunt: organizare proprie, pa-
trimoniu propriu şi scop propriu. Dacă lipseşte 
cel puțin unul dintre elementele menționate, 
această creație juridică ca subiect de drept 
îşi pierde armonia şi claritatea, generând, în 
consecință, nereguli în funcționarea întregu-
lui sistem [5, p. 348].

În literatura juridică s-a relatat că 
noțiunea teoretică de persoană juridică 
permite evidențierea unor particularități care 
fac conceptul de persoană juridică mai accesi-
bil. În acest sens, persoana juridică:

 – este o organizație care există inde-
pendent de cea a fondatorilor (asociaților) săi 
(existența, de regulă, nelimitată, care începe la 
data înscrierii ei în registrul de stat şi încetează 
la data radierii), îşi continuă frecvent existența 
şi după decesul fondatorilor persoane fizice ori 
după lichidarea fondatorilor persoane juridice;

 – are o voință independentă (proprie), 
diferă de cea a fondatorilor (asociaților);

 – are un patrimoniu propriu, distinct 
de cel al fondatorilor săi;

 – poartă răspundere de sine stătător, cu 
toate bunurile ce-i aparțin, pentru obligațiile 
pe care organele şi persoanele sale cu funcție 
de răspundere le-au asumat în limitele prevă-
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zute de lege şi statut;
 – este în drept să încheie contracte ci-

vile şi comerciale în nume propriu şi să emită 
acte juridice în limitele permise de lege;

 – poate participa în organele jurisdic-
ționale în calitate de reclamant şi pârât [6].

Aceste particularități ale persoanei juri-
dice sunt interdependente, nu trebuie privite 
ca un etalon şi pot fi formulate altfel.

Organizarea de sine stătătoare – prin 
organizare legiuitorul presupune structura in-
ternă a subiectului persoană juridică, similară 
unui organism viu, cu „organe” proprii, legate 
indisolubil între ele, prin care colectivul ei de 
participanți (fondatorii, asociații, membrii, 
acționarii etc.), indiferent de număr formează 
şi manifestă o voință unitară. Altfel spus, or-
ganizarea este structurarea colectivului de oa-
meni, astfel încât aceştia să se manifeste în ra-
porturile juridice ca unul singur. În literatura 
ştiințifică a fost expusă poziția conform căreia 
acest element, deşi indicat în literatura mul-
tor state [7], nu este necesar, deoarece nu are 
un caracter general. Principalul element invo-
cat de autor constă în faptul că „în compania 
unei singure persoane, în care şi fondator, şi 
director este una şi aceeaşi persoană, nu există 
nici un fel de organizare [8, p. 75]”. Contrar 
acestei opinii, considerăm că o persoană ju-
ridică există numai dacă are o structură in-
ternă proprie care presupune existența a cel 
puțin două organe obligatorii: organ suprem 
(principal) şi organ executiv, iar persoanele 
juridice  mai complexe pot avea mai multe 
organe obligatorii. Astfel, persoanele juridice 
unipersonale (societatea comercială cu asociat 
unic) sau, după cum a fost numită de auto-
rul citat, „compania unei singure persoane”, 
potrivit legislației Republicii Moldova, se pot 
constitui şi funcționa în formă de societate pe 
acțiuni şi de societate cu răspundere limitată. 
De asemenea, persoane juridice unipersona-
le, pot fi considerate şi întreprinderile de stat, 
întreprinderile municipale, ca şi persoane ju-
ridice de drept public (Banca Națională, Co-
misia Națională a Pieței Financiare, Camera 
Înregistrării de Stat etc.), care la rândul lor au 
o structură organizatorică proprie, formată 
din cel puțin două organe, chiar şi în cazul în 
care unicul asociat cumulează atribuțiile or-
ganului suprem (adunarea asociaților) şi or-
ganul executiv (administrator). În realitate, şi 

fondatorul asociat unic, şi adunarea generală 
a acționarilor reprezintă numai o parte a per-
soanei juridice. Ea trebuie privită ca o struc-
tură coagulată şi indispensabilă, formată din 
ambele organe (suprem şi executiv), fiecăruia 
dintre ele atribuindu-i-se funcții distincte cu 
un scop bine determinat: formarea și manifes-
tarea unei voinţe unitare caracteristice unei 
singure persoane.

După cum s-a menționat, structura per-
soanei juridice constă din organe, care sunt: 
obligatorii, adică indicate în lege, şi neobligatorii 
(facultative), prevăzute în actele de constituire.

Patrimoniu propriu – prin patrimo-
niu în sens juridic se înțelege totalitatea de 
drepturi și obligaţii patrimoniale (care pot fi 
evaluate în bani) – Codul civil art. 453 alin. 
(1), pe care o persoană le are în mod distinct 
şi independent de cele ale altor subiecte de 
drept, precum şi de cele ale persoanelor care o 
alcătuiesc. Acest sens cuprinde o latură activă 
(drepturile) şi o latură pasivă (obligațiile). Per-
soana răspunde cu toate drepturile (totalitatea 
de bunuri corporale şi incorporale) pe care le 
deține pentru a-şi onora obligațiile. Patrimo-
niul persoanei juridice de drept public este 
suportul material care îi oferă posibilitatea re-
alizării scopului pentru care a fost înființată, 
permițându-i să participe în nume propriu la 
raporturi juridice şi să-şi asume obligațiile pe 
care această participare le presupune.

Scopul propriu – alături de celelalte 
elemente stabilite de legiuitorul moldav, 
scopul propus de fondatori la constituirea 
persoanei juridice de drept public este unul 
esențial, anume ceea ce îi face să formeze o 
entitate colectivă şi ceea ce indică rațiunea de 
a fi persoană juridică. Scopul este o compo-
nentă a voinței şi exprimă interesul fiecărui 
membru al persoanei juridice în realizarea 
scopului ideal sau material, precum şi identi-
tatea de interese ale tuturor membrilor în ceea 
ce priveşte efectuarea unor genuri de activita-
te. Scopul persoanei juridice se realizează prin 
activitatea desfăşurată de aceasta.

Clasificarea persoanelor juridice – în 
literatura juridică sunt analizate diverse clasi-
ficări ale acestora, unele referindu-se la toate 
persoanele juridice, altele numai la unele ca-
tegorii. Câteva criterii de clasificare le regăsim 
în Codul civil, inclusiv în funcție de domeniul 
dreptului de care aparțin, de scopul persoa-
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nelor juridice, de drepturile pe care le au fon-
datorii față de persoana juridică constituită 
etc. Clasificarea persoanelor juridice nu are o 
importanță deosebită pentru modul de apli-
care a legislației, însă ele facilitează modul de 
înțelegere a dispozițiilor legale şi contribuie la 
selectarea rapidă a normelor aplicabile.

Conform art. 173 din Codul civil, „per-
soanele juridice sunt de drept public și de drept 
privat care, în raporturile civile, sunt situate 
pe poziţii de egalitate ”. Astfel, la baza acestei 
clasificări se află interesul urmărit şi se pune 
raționamentul legiuitorului de a arăta expres 
subiectele considerate persoane juridice de 
drept public, care la rândul lor realizează şi 
protejează un scop general, la nivel de între-
gul teritoriu al statului, or la nivelul locuitori-
lor unei localități. Cu acestea spuse, persoana 
juridică aparține domeniului public, iar dacă 
promovează interese particulare, persoana ju-
ridică aparține dreptului privat.

Potrivit art. 174 din Codul civil, sunt 
persoane juridice de drept public: statul, 
unitățile administrativ-teritoriale, organele 
împuternicite prin lege să exercite o parte din 
funcțiile (atribuțiile) Guvernului, precum şi 
organele împuternicite prin actele autorităților 
administrației publice centrale sau locale să 
exercite o parte din funcțiile Guvernului dacă 
acest fapt este prevăzut expres de lege. Acestora 
li se aplică normele care reglementează partici-
parea persoanelor juridice la raporturile regle-
mentate de legislația civilă dacă din lege sau din 
specificul acestor subiecte nu reiese altfel (Co-
dul civil, art. 304 alin. (2)).

Cu acestea spuse, statul deleghează în 
unele cazuri exercitarea unor atribuții către 
persoane juridice formate de persoane priva-
te. Deşi îndeplinesc atribuțiile de stat, adică 
publice, acestea nu devin persoane juridice de 
drept public.  

Statul este o persoană juridică de drept 
public, însă nici un act nu stabileşte clar struc-
tura organizatorică a acesteia. Această struc-
tură însă poate fi văzută prin prisma noțiunii 
de persoană juridică. Structural, statul are o 
organizare similară persoanei juridice de drept 
privat, cu un organ suprem (poporul), organ 
reprezentativ (Parlamentul) şi organ executiv 
(Guvernul). Atribuțiile statului ca persoană ju-
ridică sunt exercitate de organele sale în limitele 
competenței lor. Potrivit Constituției, organele 

statului sunt numite autorități publice. Organe 
centrale de specialitate ale statului sunt minis-
terele, care conduc domeniile încredințate şi 
care sunt responsabile de activitatea acestora. 
De asemenea, aceste organe realizează capaci-
tatea juridică a statului şi pot dobândi şi exerci-
ta drepturi şi obligații patrimoniale şi personale 
nepatrimoniale în numele Republicii Moldova, 
intrând în diverse raporturi juridice cu alte su-
biecte de drept, inclusiv acestea reprezintă sta-
tul şi în instanțele de judecată.

Unitățile administrativ-teritoriale po-
trivit art. 174 din Codul civil, art. 3 alin. (2) 
din Legea nr. 764/2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a RM, art. 4 din Le-
gea nr. 436/2006 privind administrația publi-
că locală, unitățile administrativ-teritoriale 
sunt persoane juridice de drept public. Mai 
mult ca atât, în RM, acestea sunt sub formă 
de: sate, oraşe, raioane şi UTA Găgăuzia. În 
totalitatea lor, unitățile administrativ-teritori-
ale formează unitatea teritorială a țării [9].

Satul este o unitate administrativ-terito-
rială care cuprinde populaţia rurală unită prin 
teritoriu, condiţii geografice, relaţii economi-
ce, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri. Două 
sau mai multe sate, în funcție de condițiile 
economice, social-culturale, geografice şi de-
mografice, se pot uni într-o singură unitate 
administrativ-teritorială numită comună.

Orașul este o unitate administrativ-te-
ritorială mai dezvoltată decât satul din punct 
de vedere economic şi social-cultural care cu-
prinde populația urbană.

Oraşele Chişinău, Bălți, Bender, Comrat 
şi Tiraspol sunt considerate municipii. Muni-
cipiul este o localitate de tip urban cu un rol 
deosebit în viața economică, social-culturală, 
ştiințifică, politică şi administrativă a țării.

Raionul este o unitate administrativ-te-
ritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, 
unite prin teritoriu, relații economice şi soci-
al-culturale [10].

Formarea, desființarea şi schimbarea 
statutului juridic al unității administrativ-
teritoriale se efectuează de către Parlament. 
Unitatea administrativ-teritorială de sine stă-
tătoare se formează dacă are cel puțin 1500 de 
locuitori şi dispune de mijloace financiare su-
ficiente pentru întreținerea aparatului primă-
riei şi instituțiilor din sfera socială. 

Capacitatea juridică a unității ad-
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ministrativ-teritoriale, în conformitate cu 
competența stabilită prin lege, o exercită 
autoritățile administrației publice locale, adi-
că consiliile şi primarii.

  O altă categorie a persoanei juridice de 
drept public sunt persoanele juridice împu-
ternicite prin legi speciale să exercite o parte 
din funcțiile Guvernului, îndeplinesc anumite 
funcții publice, contribuie la exercitarea pu-
terii executive în stat, dar nu sunt structuri 
ale Guvernului şi nu se subordonează lui, de 
exemplu cum sunt:

Banca Națională a Moldovei, ca per-
soană juridică de drept public este autono-
mă şi responsabilă față de Parlament, fiind 
instituția care supraveghează şi promovează 
politica monetară şi valutară în RM, al cărui 
mod de constituire şi funcționare este regle-
mentat prin Legea nr. 548/1995 cu privire la 
Banca Națională a Moldovei.

Comisia Națională a Pieței Financia-
re este persoană juridică şi autoritate publi-
că autonomă responsabilă față de Parlament, 
care reglementează şi autorizează activitatea 
participanților la piața financiară nebancară 
precum şi supraveghează respectarea legislației 
de către ei. Autoritatea publică nominalizată a 
fost constituită în temeiul Legii nr. 192/1999 
privind Comisia Națională a Pieței Financia-
re. Comisia este învestită cu putere de decizie, 
de interdicție, de intervenție, de control şi de 
sancționare disciplinară şi administrativă, pe 
întregul teritoriu al RM.

Curtea de Conturi funcționează în baza 
Legii Curții de Conturi nr. 261/2008 şi este o 
persoană juridică de drept public şi unica au-
toritate publică a statului care exercită contro-
lul asupra formării, administrării şi folosirii 
resurselor financiare publice, precum şi asu-
pra gestiunii a patrimoniului public.

Organele de stat – persoane juridice de 
drept public împuternicite să exercite o parte din 
funcţiile Guvernului dacă această posibilitate 
este prevăzută expres de lege (ministerele, de-
partamentele şi alte organe fondate de acestea).

Personalitatea juridică a unor autorități 
rezultă din legile speciale. De exemplu:

 – Agenția Națională pentru Reglemen-
tare în Energetică;

 – Agenția Națională pentru Reglemen-
tare în Telecomunicații şi Informatică;

 – Agenția Națională pentru Reglemen-

tare în Comunicații Electronice şi Tehnologia 
Informației;

 – Agenția Națională pentru Protecția 
Concurenței;

 – Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală;

 – Departamentul Instituțiilor Peniten-
ciare;

 – Serviciul de Informații şi Securitate al 
RM;

 – Serviciul de Protecție şi Pază de Stat;
 – Camera Licențierii.

Pe lângă acestea, menționăm ca persoa-
ne juridice de drept public care nu se încadrea-
ză în celelalte categorii: Consiliul Superior al 
Magistraturii, Comisia Electorală Centrală şi 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
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Problema cauzalității fenomenului cri-
minal este una dintre cele mai importante în 
criminologie. Întrebarea ,,din ce cauză se co-
mit infracțiunile” au pus-o încă din cele mai 
vechi timpuri învățații, filosofii, juriştii şi alți 
gânditori ai timpului [4, p. 26].

Pentru organizarea luptei cu criminalita-
tea este important nu atât constatarea existenței 
unei legături între o anumită circumstanță şi 
comportamentul infracțional, cât stabilirea ca-
racterului acestei legături, adică care manifes-
tări ale acestei determinante, în ansamblu cu 
care alți factori şi în ce fel de situații, generează 
comportamentul criminal [3, p. 165].

Cercetarea procesului determinării unui 
anumit fenomen constă în stabilirea factorilor 
concreți pe care îl generează, îl condiționează 
sau într-un alt mod influențează asupra aces-
tuia [3, p. 166].

Determinantele fiecărei infracțiuni atât 
intenționate, cât şi din imprudență, sunt, pe 
de o parte, particularitățile individuale ale 
persoanei – necesitățile, viziunile, interese-
le, atitudinea față de anumite valori sociale şi 
cerințe, inclusiv cele juridice, iar, pe de altă par-
te, totalitatea circumstanțelor din afară, care 
provoacă comiterea conştientă a infracțiunii, 
dar care pot duce şi la săvârşirea inconştientă 
a acesteia. Există deci o interacțiune între 
calitățile criminogene ale personalității, care 
s-au creat sub influența condițiilor nefavora-
bile de formare din afară. Pot fi determinate 
două niveluri de interacțiune a personalității 
cu realitatea socială. La prima etapă se creează 
condiții de comitere a infracțiunii de către o 
persoană concretă, iar la cea de a doua etapă 
această posibilitate se realizează [1, p. 160].

BEȚIA ȘI ALCOOLISMUL – DETERMINANTE ALE CRIMINALITĂȚII VIOLENTE

Ion ROTARU,
doctorand, Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

În cadrul analizei criminalității violente 
observăm că unul din factorii ce duc la apariția 
fenomenului dat este beția şi alcoolismul. Dacă 
punem pe o parte consumul de alcool, iar pe 
cealaltă parte criminalitatea violenta, se va ob-
serva o legătură strânsă. Iar dacă vom face un 
calcul matematic şi le vom aduna, va ieşi: tâlhă-
rii, atacuri nocturne, omucidere, violuri şi alte 
numeroase forme ale violenței periculoase.

Aproximativ 20% din infractori au fost 
evidenţiaţi cu anomalii psihice de tot felul, 
care însă nu ies din limitele responsabilităţii. 
Cele mai des răspândite sunt alcoolismul cro-
nic, narcomania, psihopatii şi trăsături psiho-
patice ale personalităţii. Rezultatele cercetării 
arată că pentru majoritatea infractorilor din 
acest domeniu sunt caracteristice atrofierea 
şi primitivitatea intereselor sufleteşti; predo-
minarea necesităţilor utilitare, caracterul de-
format şi pervers al unora din ele; individu-
alismul, agresivitatea, egoismul şi cruzimea 
excesive şi alte calităţi negative ale personali-
tăţii, care de obicei sunt legate de violenţa asu-
pra persoanei. Una din cele mai răspândite şi 
specifice necesităţi perverse este deprinderea 
de alcool şi folosirea substanţelor narcotice.

 „Alcoolismul”, spunea cunoscutul pro-
fesor şi criminalist Georges Vidal (Ancheta 
asupra alcoolismului), nu este numai un serios 
pericol pentru om, căruia îi ruinează sănătatea 
şi îi grăbeşte moartea, el ameninţă direct fami-
lia şi societatea, familia, mai întâi, prin efectele 
dezastruoase ale eredităţii, apoi prin mizerie, 
demoralizarea membrilor ei, părăsirea şi co-
rupţia copiilor ce împinge mai întotdeauna la 
cerşetorie, la prostituţie, la vagabondaj, prin 
demoralizarea publică, creşterea sinuciderii, 
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nebuniei şi criminalităţii [6, p. 19].
Influența alcoolului în comiterea ac-

telor de violență este clară şi evidentă atât 
pentru specialiştii din domeniu, cât şi pentru 
cetățeanul de rând ca participant la relațiile 
sociale cotidiene. Toate cercetările efectuate 
de-a lungul anilor asupra rolului alcoolului în 
geneza infracțiunilor comise cu violență susțin 
prin date concrete realitățile acestei afirmații.

Anumite studii ce vizează infracțiunile 
violente relevă faptul că autorii acestora au 
consumat alcool în proporție de:

– 54% în cazul infracțiunilor de omor;
– 41% în cazul violurilor;
– 36% în cazul tâlhăriilor [5, p. 32].
Una din problemele alcoolismului este 

că acesta reduce nivelul culturii în societate şi 
în parte fiecărei persoane, influențează negativ 
asupra calității muncii, sănătății şi disciplinei. 
De asemenea, alcoolismul cronic modifică 
mentalitatea fundamentală a individului şi 
dezvoltă agresivitatea şi impulsivitatea. La fel 
este însoțit de o pierdere a sensurilor eticii şi 
moralei, determină gelozia şi săvârşirea unor 
infracțiuni cu violență având această bază.

Abuzul de alcool poate perturba toate 
relaţiile sociale existente oricare ar fi ele, chiar 
atunci când este consumat în cantităţi mode-
rate, pentru a uşura unele dintre aceste relaţii, 
mergând până la a face parte integrantă din ele. 

Persoana, aflându-se în stare de ebri-
etate, îşi pierde capacitatea de a percepe în 
mod adecvat mediul înconjurător, oamenii şi 
acțiunile lor. În astfel de situații agresorii îşi pi-
erd capacitatea de autocontrol, devin obraznici 
şi nepoliticoşi. Prin urmare, comportamentul 
lor este determinat de impulsuri egocentrice, 
instincte josnice, amorale şi tendințe antisocia-
le care, în stare normală sau altfel spus în stare 
trează, sunt stăpânite prin prisma abordărilor, 
relațiilor şi obiceiurilor moral-pozitive [5, p. 33].

Influența consumului de alcool asupra 
motivației comportamentului criminal este 
exprimată în moduri diferite în raport cu di-
ferite tipuri de infracțiuni. În ceea ce priveşte 
violența, influența alcoolului se manifestă, în 
primul rând, în reducerea capacității de auto-
control şi de creştere a nivelului de conflict. 

Dacă o persoană, ce nu se află într-o anumi-
tă stare de ebrietate, este capabilă să facă față 
cu un anumit nivel de conflict şi reuşeşte să 
rezolve conflictul în limitele legii, atunci, in-
strumentul principal într-o stare de ebrietate 
pentru el, pentru a elimina contradicțiile, de-
vine violența. La unii oameni, consumul de al-
cool cauzează dezvoltarea psihopatiei alcooli-
ce, manifestată printr-un răspuns inadecvat la 
comportamentul altora – violența este adesea 
folosită pentru o cauză minoră.

Sub influența alcoolului este dereglată ac-
tivitatea celulelor nervoase, inclusiv a celor ce-
rebrale. Astfel, sunt dezorganizate procesele de 
excitație şi inhibiție. Drept urmare, conştiința şi 
voința nu mai controlează pe deplin compor-
tamentul individului, din care cauză el devine 
descătuşat, nereținut, impulsiv, grosolan, iar por-
nirile amorale şi antisociale care erau suprimate, 
stăpânite şi respinse în stare de trezire acum ră-
bufnesc şi determină, într-o bună parte a cazuri-
lor, o conduită ilicită infracțională [2, p. 20].

Cunoaştem că sunt mai multe cauze, 
datorită cărora persoanele consumă băuturi 
alcoolice. Însă de cele mai dese ori, consumul 
acesta în proporții mari se face din cauza anu-
mitor probleme, din viața personală a fiecărei 
persoane în parte, din cauza unor neajunsuri 
materiale, conflicte cu anumite persoane, şi 
altele. Și anume, din cauza consumului de al-
cool în diverse momente dificile ale unor per-
soane, poate să ducă la pierderea conştiinței, 
autocontrolului, după care urmează şi săvâr-
şirea anumitor fapte prejudiciabile, cu scopul 
de a se elibera de toate emoțiile negative adu-
nate până la momentul dat. Și anume datorit 
acestui fapt, conform datelor statistice, cele 
mai multe cazuri de omor, violuri şi cauza-
rea vătămărilor corporale grave sunt produse 
în momentul în care făptuitorul se află într-o 
anumită stare de ebrietate.

De cele mai multe ori, consumul de al-
cool duce la: agresivitate nemotivată, slăbirea 
controlului sexual, somnolența şi apatie, de-
gradarea psihologică a persoanei.

Agresivitatea presupune un comporta-
ment distructiv orientat spre persoane, obiec-
te sau spre sine (automutilare, tentative de 
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suicid şi chiar suicid). Ea poate fi exprimată şi 
verbal, prin cuvinte care jignesc, calomniază, 
înjosesc sau prin gesturi, atitudini, compor-
tamente cu efecte negative care pot perturba 
viaţa din jurul nostru, relaţiile cu cei din jur, 
liniştea, echilibrul propriei persoane, integri-
tatea şi adaptarea într-un proces de activitate. 
Formele agresivităţii sunt multiple, intensita-
tea ei fiind diferenţiată în funcţie de: încătu-
şarea psihică acumulată; tipologia structurală 
a personalităţii; normele, modelele educaţio-
nale; puterea stăpânirii de sine, a capacităţii 
de discernământ şi capacitatea, mobilitatea de 
orientare spre depăşirea şi descărcarea tensiu-
nii psihice acumulate, a nevoii agresive, altele 
decât cele cu efecte dăunătoare.

Agresivitate nemotivată se caracterizează 
prin faptul că după consumul de alcool, per-
soana simte o stare de euforie şi un val de pu-
tere, care treptat sunt înlocuite de iritabilitate şi 
agresiune. Persoana începe să creeze conflicte 
din toate nimicurile; persoanele din jurul său 
încep să-i fie antipatice şi caută ca rezolvarea 
acestor conflicte să fie efectuate prin răfuială fi-
zică. Acest fapt se întâmplă şi datorită faptului 
că persoana ce se află în stare de ebrietate pier-
de sentimentul de frică, se crede invincibilă şi 
are o indiferență totală față de legile ce trebuie 
respectate cu strictețe, de societate în integrita-
te şi de fiecare persoană în parte.

Slăbirea controlului sexual se manifestă 
prin faptul că după consumul de alcool creşte o 
atracție sexuală. Odată cu primirea unui refuz 
sau opunerea unei rezistențe, persoana aflată 
în stare de ebrietate, cu scopul de a-şi îndepli-
ni poftele sexuale poate recurge la violență şi 
poate comite o infracțiune de natură sexuală.  

Somnolenţa și apatia sunt caracterizate 
printr-o stare de oboseală şi indiferență. Anu-
me în această stare se pot cauza diverse acci-
dente cu cauzarea decesului, incendii şi altele.

Degradarea psihologică a personalității 
este reprezentată prin aspectul moral al persoa-
nelor care consumă alcool pentru o perioadă lun-
gă de timp, se schimbă dincolo de recunoaştere. 
Ele pierd familia şi munca, se scufundă treptat în 
fundul social. Criminalitatea nu este neobişnuită 
în rândul persoanelor care suferă de alcoolism 

cronic. Pentru a găsi bani, ei fură, răspândesc 
droguri şi se angajează în prostituție. 

Astfel, alcoolismul este considerat o 
anomalie socială care joacă un rol important 
în etiologia fenomenului violenței [7, p. 240]. 
Consumul abuziv de alcool nu constituie o 
cauză directă, ci un factor determinant care 
influențează şi favorizează comportamentul 
agresiv al infractorului.

Prin urmare, ajungem la concluzia că 
într-un mediu în care se consumă băuturi 
alcoolice creşte probabilitatea săvârşirii acte-
lor de violență, fapt căruia trebuie acordată o 
atenție sporită dacă se doreşte de a ajunge la 
un număr mai mic de cazuri de crime violente.
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Este notoriu că valoarea supremă a unei 
societăţi puternice şi sănătoase sunt copiii, 
totodată ei sunt unul din cele mai vulnerabile 
grupuri sociale care au nevoie de grijă, atenţie, 
mediu sigur şi afectivitate din partea adulţilor. 

Comiterea de către un copil a unei fap-
te social-periculoase sau antisociale trebuie să 
îngrijoreze întreaga societate. Aceasta presu-
pune intervenţii prompte de suport şi protec-
ţie din partea familiei, instituţiilor publice şi 
private din comunitate şi dacă este cazul – a 
sistemului de justiţie.

Situația copilului delincvent în sistemul 
justiției penale constituie o preocupare conti-
nuă pentru autoritățile naționale şi societatea 
civilă, în ultimii ani Republica Moldova între-
prinzând o serie de reforme şi acțiuni în vede-
rea protejării acestui subiect sensibil în sfera 
penală [1, p. 19].

În vederea elaborării acestui studiu 
autorul valorifică metode de cercetare 
specifice, dintre care metoda logică, metoda 
analizei, metoda sintezei, metoda comparativă, 
descrierea, metoda sistemică, metoda istorică 
etc. La baza cercetării se află prevederile legis-
laţiei în vigoare, atât normele materiale, cât şi 
cele procesuale. De asemenea, baza ştiinţifică 
a cercetării o constituie interpretările doctri-
nare ale savanţilor autohtoni, dar şi ale celor 
străini, diverse studii realizate în domeniul 
cercetat, comentarii aplicative etc. Studiul 
include o abordare teoretico-practică a ce-
lor mai importante aspecte ce caracterizează 
instituția măsurilor de constrângere cu carac-
ter educativ. 

REGIMUL JURIDIC AL MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE 
CU CARACTER EDUCATIV

Valentina RUSSU,
doctorandă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Răspunderea penală a minorilor com-
portă trăsături specifice în raport cu regimul 
răspunderii penale a adulţilor. Acest fapt este 
determinat de specificul criminalităţii mino-
rilor ca o componentă a criminalităţii în ge-
neral. 

Acest specific depinde de particularită-
ţile dezvoltării social-psihologice a minorilor: 
nivelul de socializare insuficient, maturitatea 
psihofizică, socială şi de vârstă insuficientă, 
reprezentările deformate privind valorile mo-
rale, instabilitatea caracterului etc. 

Având în vedere vârsta şi condiţiile de 
viaţă ale minorilor în genere, faptele săvârşite 
de către aceştia prezintă, în mod firesc, un 
grad de pericol social mai redus decât cel al 
faptelor săvârşite de adulţi. 

În literatura de specialitate s-a conturat 
ideea că raportate la starea biopsihică a mi-
norilor în genere, mijloacele de constrângere 
juridică penală, mai cu seamă pedepsele, sunt 
puţin potrivite pentru realizarea scopului legii 
în cazul infractorilor minori, aceste mijloace 
de constrângere fiind destinate reeducării in-
fractorului major, în timp ce pentru infracto-
rii minori ar fi necesară nu o reeducare, adică 
o refacere a educaţiei anterioare, ci o educare 
iniţială cu mijloace adecvate [2, p. 217].

Astfel, în sistemul de justiție penală s-a 
purces la o diferenţiere a regimului de sanc-
ţionare a infractorilor minori, şi anume prin 
instituirea unui regim mai favorabil în cazul 
tragerii la răspundere penală a minorilor şi 
aplicării pedepsei faţă de ei, dar şi prin institu-
irea unui sistem diferențiat de sancţiuni des-
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tinat minorilor – măsurile de constrângere cu 
caracter educativ.

Din sensul legislaţiei penale, măsurile 
de constrângere cu caracter educativ pot fi 
considerate măsuri de alternativă pentru 
pedepsele penale. Însă aceste măsuri se deo-
sebesc calitativ de pedepsele penale prin care 
se realizează în final scopurile pedepsei penale 
într-o formă mai umană. Persoanele minore 
nu sunt izolate de societate. Educarea şi ree-
ducarea acestora, în cazul aplicării măsurii de 
constrângere cu caracter educativ, se efectu-
ează mai efectiv. Măsurile de constrângere cu 
caracter educativ sunt fixate în calitate de re-
comandări în standardele minimale ale ONU 
cu privire la administrarea justiţiei pentru mi-
nori (p. 18, 27 din Rezoluţia de la Beijing a 
ONU nr. 40/33 din 29.02.1995) [3, p. 123].

Deci, după cum am mai spus, Codul 
penal în vigoare prevede două sisteme de 
sancţiuni cu caracter penal aplicabile mino-
rilor – pedepsele şi măsurile de constrângere 
cu caracter educativ, ultimele fiind catalogate 
drept măsuri de siguranţă. Măsurile de con-
strângere cu caracter educativ sunt deci nişte 
măsuri coercitive, dar acestea, spre deosebire 
de pedepse, nu generează antecedente penale. 

În opinia unor autori, măsurile de 
siguranţă nu trebuie confundate cu cele 
educative, care sunt o categorie de sancţiuni 
distincte. Desigur, măsurile educative, ca 
şi măsurile de siguranţă, intervin pentru 
înlăturarea unor cauze care creează un pericol 
social; dar, în timp ce măsurile educative 
privesc o stare de pericol având o cauzalitate 
difuză, legată de dezvoltarea psihofizică, de 
mediul ambiant şi de alţi factori care l-au adus 
pe minor în situaţia de a săvârşi sau de a lua 
parte la săvârşirea unei fapte penale, măsurile 
de siguranţă, dimpotrivă, privesc stări de 
pericol bine determinate şi caracterizate legal 
[2, p. 227]. 

Măsurile educative sunt condiţionate în 
aplicarea lor de săvârşirea faptei cu vinovă-
ţie, în timp ce măsurile de siguranţă nu sunt 
condiţionate de vinovăţia făptuitorului. Mă-
surile de siguranţă pot fi luate cumulativ cu 

pedepsele aplicate aceleiaşi persoane, în timp 
ce măsurile educative nu se pot cumula cu pe-
depsele. Măsurile educative sunt, cu unele ex-
cepţii, relativ determinate, în sensul că nu pot 
dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani, 
pe când măsurile de siguranţă sunt în general 
sancţiuni cu durată nedeterminată. 

Menționăm că vorbind despre minori în 
calitate de subiecți activi ai infracțiunii, avem 
în vedere persoane care au vârsta începând 
cu 16 sau respectiv 14 ani, care au săvârşit 
infracțiuni şi care posedă calitățile prevăzute 
de lege pentru a putea fi trase la răspundere 
penală.

De altfel, potrivit Codului penal [4], 
sunt pasibile de răspundere penală persoanele 
fizice responsabile care, în momentul săvâr-
şirii infracţiunii, au împlinit vârsta de 16 ani. 
De asemenea, potrivit aceleiaşi legi, persoane-
le fizice care au vârsta între 14 şi 16 ani sunt 
pasibile de răspundere penală numai pentru 
săvârşirea unor categorii de infracţiuni cu un 
caracter prejudiciabil sporit evident. Aceste 
infracțiuni sunt expres enumerate la art. 21 
alin. (2) din legea penală şi anume: art. 145, 
147, 151, 152 alin. (2), art. 164, 166 alin. (2) şi 
(3), art. 171, 172, 175, 186-188, 189 alin. (2)-
(6), art. 190 alin. (2)-(5), art. 192 alin. (2)-(4), 
art. 1921 alin. (2) şi (3), art. 196 alin. (4), art. 
197 alin. (2), art. 212 alin. (3), art. 217 alin. 
(4) lit. b), art. 2171 alin. (3) şi alin. (4) lit. b) şi 
d), art. 2173 alin. (3) lit. a) şi b), art. 2174, art. 
2176 alin. (2), art. 260, 268, 270, 271, art. 275, 
280, 281, 283-286, 287 alin. (2) şi (3), art. 288 
alin. (2), art. 290 alin. (2), art. 292 alin. (2), 317 
alin. (2), art. 342 [4].

Astfel, potrivit art. 54 CP RM, persoana 
în vârstă de până la 18 ani care a săvârşit pen-
tru prima oară o infracţiune uşoară sau mai 
puţin gravă poate fi liberată de răspundere pe-
nală în conformitate cu prevederile procedurii 
penale dacă s-a constatat că corectarea ei este 
posibilă fără a fi supusă răspunderii penale. 
Persoanelor liberate de răspundere penală li 
se pot aplica măsurile de constrângere cu ca-
racter educativ. Deci în asemenea cazuri apli-
carea măsurilor educative este lăsată  la latitu-
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dinea instanței de judecată. Totodată, pentru 
a libera minorul de la răspundere penală este 
necesar să se constate, în fiecare caz, aşa cum 
reiese din prevederile legii, că din punct de 
vedere obiectiv acesta a săvârşit infracțiunea 
pentru prima oară şi fapta sa constituie fie o 
infracțiune uşoară, fie mai puțin gravă. De ase-
menea, trebuie să se demonstreze că din punct 
de vedere subiectiv, minorul e posibil de a se 
corecta fără a fi supus răspunderii penale. 

Prevederile art. 54 pentru care persoa-
na se liberează de răspundere penală nu pot 
fi interpretate în sens larg. Chiar dacă poate fi 
aplicat art. 79 cu stabilirea unei pedepse mai 
blânde decât cea prevăzută de lege, pentru alte 
infracţiuni mai grave săvârşite de persoana 
dată, art. 104 nu este aplicabil.

În acelaşi timp, nu poate fi aplicat art. 
104 în privinţa minorilor care au săvârşit ac-
ţiuni pentru care aceştia nu pot fi supuşi răs-
punderii penale. În acest caz procedura în ca-
uza penală urmează a fi încetată [3, p. 122].

De asemenea, dacă minorul a săvârşit 
pentru prima oară o infracțiune uşoară, mai 
puțin gravă sau gravă este liberat de pedeapsă 
şi i se aplică măsuri de constrângere cu carac-
ter educativ dacă se constată că scopurile pe-
depsei penale pot fi atinse prin aceste măsuri 
(art. 93 CP RM). Deci, în mod prioritar se vor 
aplica măsurile de constrângere cu caracter 
educativ, în detrimentul pedepselor.

Măsurile de constrângere cu caracter 
educativ sunt prevăzute în mod exhaustiv 
în art.104 CP şi pot fi aplicate separat sau 
concomitent. Aceste măsuri sunt: 

a. avertismentul – explicațiile care sunt 
date minorului privind prejudiciul cauzat 
prin fapta sa şi consecințele ce vor surveni în 
cazul comiterii unei noi infracțiuni; acesta re-
prezintă o admonestare, o ruşinare a minoru-
lui, de asemenea o preîntâmpinare că, în cazul 
săvârşirii de noi infracţiuni, faţă de el vor fi lu-
ate măsuri mai severe, inclusiv aplicarea unor 
pedepse, cu consecinţe negative, prevăzute de 
legea penală.

b. încredințarea minorului pentru su-
praveghere părinților, persoanelor care îi în-

locuiesc sau organelor specializate de stat – 
constă în însărcinarea părinților, persoanelor 
care îi înlocuiesc sau organelor specializate de 
stat cu anumite obligațiuni privind educarea 
minorului şi supravegherea comportamentu-
lui acestuia. În cazul încredințării minorului 
spre supraveghere persoanelor sus-numite 
instanța de judecată trebuie să stabilească că 
persoanele respective vor avea o influență 
pozitivă asupra minorului. Totodată, aceasta 
presupune transmiterea obligaţiei şi împu-
ternicirea persoanelor nominalizate (părinţi, 
tutore, curator, rudă apropiată, organele de 
tutelă şi curatelă etc.) de a exercita controlul 
asupra comportamentului minorului, de a în-
treprinde activităţi educative în vederea înde-
părtării lui de la mediul criminal şi formării 
unei personalităţi socializate. Această măsură 
este eficientă dacă mediul familial sau cel în 
care se află minorul îl mai poate influenţa po-
zitiv. 

La aplicarea acestei măsuri instanţa de 
judecată trebuie să se convingă că persoanele 
cărora le este încredinţat minorul se bucură de 
autoritate şi au o influenţă pozitivă asupra lui 
şi, desigur, pot exercita un control corespun-
zător asupra sa. Aplicarea acestei măsuri este 
imposibilă atunci când nu se găseşte o persoa-
nă sau o instituţie care să înfăptuiască supra-
vegherea minorului în cauză [5, p. 542]. 

c. obligarea minorului să repare daune-
le cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în 
considerare starea materială a minorului. 

Obligarea minorului de a repara dauna 
cauzată se aplică în următoarele cazuri: 

1) când minorul este obligat să întoar-
că persoanei vătămate obiectul sustras sau alt 
obiect echivalent celui dispărut, dacă persoa-
na vătămată acceptă; 

2) când minorul poate repara în bani 
costul obiectului sau dauna cauzată stabilită 
de către materialele cauzei sau la înţelegerea 
părţilor; 

3) când dauna cauzată urmează să fie re-
parată de către făptuitorul minor prin munca 
lui proprie.

Obligarea minorului de a repara paguba 
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nu trebuie să se transforme în dependenţă faţă 
de persoana vătămată, decât în măsura reali-
zării scopului educativ stipulat în lege. 

Având în vedere că la aplicarea acestei 
măsuri se va ține cont de starea materială a 
minorului, prin stare materială a minorului 
se înţelege faptul dacă acesta este salarizat, are 
bursă, pensie, altă proprietate ori economii 
personale, dacă el poate repara de sine stătă-
tor dauna cauzată. Aceasta nu exclude situaţia 
în care părinţii sunt de acord, la înţelegere cu 
partea vătămată, să repare dauna cauzată.

Dacă daunele au fost cauzate prin acţi-
uni de vandalism: deteriorare de plantaţii ver-
zi, de obiecte în locurile publice prin scriere, 
vopsire sau dacă au fost cauzate diferite alte 
daune neînsemnate, minorul e obligat să repa-
re personal aceste daune [3, p. 123]. 

d. obligarea minorului de a urma 
un curs de reabilitare psihologică. Această 
obligație este determinată de dereglările de 
comportament ale minorului, dependente de 
starea familială sau de atragerea la săvârşirea 
infracţiunii de către inculpaţii adulţi.

Corijarea comportamentului, deprinde-
rilor, vocabularului minorului este o activitate 
de lungă durată, care poate fi coroborată cu 
prescripţiile şi recomandările specialiştilor: 
medici, pedagogi şi psihologi.

Această măsură luată față de minori 
poartă un caracter educativ-curativ complex, 
deficienţele lor psihice sau fizice, inadaptabi-
litatea socială sau traumele psihice, cauzate fie 
de comiterea unor infracţiuni, fie de mediul 
de viaţă, împiedică formarea normală a perso-
nalităţii lor. Măsura dată nu este privativă de 
libertate şi se aplică atunci când tratamentul 
medical poate fi efectuat şi în condiţii de aflare 
a minorului în libertate [5, p. 542].

e. obligarea minorului de a urma cur-
sul de învăţământ obligatoriu – este o măsură  
opozabilă minorilor care se eschivează de la 
instruire, de la frecventarea şcolii.

Respectiva măsură a fost introdusă prin 
Legea nr. 123 din 02.06.2016 şi trebuie inter-
pretată şi coroborată cu prevederile art. 35 
din Constituţie, „dreptul la învăţătură este 

asigurat prin învățământul general obligato-
riu, prin învățământul liceal şi prin cel profe-
sional, prin învățământul superior, precum şi 
prin alte forme de instruire şi de perfecţiona-
re” [6]. 

În acest sens, minorul va fi obligat să 
urmeze învățământul general, adică să absol-
vească gimnaziul.

f. obligarea minorului de a participa la 
un program probaţional. 

Programele probaționale sunt destina-
te copiilor în conflict cu legea penală, care au 
fost liberați de răspundere/ pedeapsă penală, 
fie în calitate de obligație impusă de instanța 
de judecată în contextul altor articole. Spre 
exemplu, art. 90, 901 CP RM, care prevăd con-
damnarea cu suspendare condiționată a exe-
cutării pedepsei şi condamnarea cu suspen-
darea parțială a executării pedepsei, conțin 
obligația pentru condamnat – participarea la 
programe probaționale. 

Un exemplu de astfel de programe este 
Programul probaţional pentru minori. For-
mare civică și vocaţională pentru tine și co-
munitate care este structurat pe două domenii 
de conținut: educație moral civică şi training 
vocațional. Ambele domenii sunt detaliate 
pe mai multe unități tematice care aprofun-
dează aspecte precum: dezvoltarea persona-
lă, raționamentul moral, implicarea comu-
nitară, rezolvarea de probleme, identitatea 
vocațională, planul de carieră. Durata progra-
mului este de 6 luni. Programul conține 22 de 
şedințe, organizate pe 9 module în cadrul celor 
2 compartimente, plus o sesiune introductivă 
şi una finală, per ansamblu, 24 de sesiuni. Sesi-
unile elaborate conțin sesiuni obligatorii, dar 
şi facultative, selectarea aspectelor ce urmea-
ză a fi abordate de consilierii de probațiune 
cu beneficiarii minori va fi la discreția con-
silierului de probațiune, ținându-se cont de 
necesitățile fiecărui beneficiar al acestui pro-
gram probațional. 

Prin aplicarea componentei de formare 
civică se urmăreşte conştientizarea de către 
minor a consecințelor legale şi sociale la care 
se expune în cazul săvârşirii de infracțiuni şi 
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responsabilizarea acestuia cu privire la com-
portamentul său. Cea de a doua componentă a 
programului vizează identitatea vocațională a 
minorului axată pe autoevaluarea vocațională 
a acestuia. Se urmăreşte identificarea propri-
ilor abilități, perceperi, aptitudini, limite, dar 
şi conştientizarea punctelor tari, a intereselor 
pentru dezvoltarea profesională prin raportare 
la nivelul real al cunoştințelor sau abilităților. 
Scopul acestui modul este să investigheze 
nivelul de abilități generice de care dispune 
minorul în conflict cu legea pentru a-şi asi-
gura mediul ocupațional. Aplicarea progra-
melor probaționale în calitate de alternative 
la detenție reprezintă o adevărată oportuni-
tate de a asigura reeducarea şi resocializarea 
copiilor care au comis fapte penale mai puțin 
grave, fiind exclusă interacțiunea acestora cu 
sistemul de justiție penală [7]. 

Aceste ultime două măsuri – obligarea 
minorului de a urma cursul de învățământ 
obligatoriu şi obligarea de a participa la un 
program probațional – sunt măsuri educative 
introduse mai târziu în legea penală, executa-
rea acestora fiind pusă pe seama Serviciului de 
Probațiune. 

Este de menționat faptul că relativ re-
cent din art. 104 CP RM a fost exclusă măsura 
de constrângere cu caracter educativ ca inter-
narea minorului de către instanţa de jude-
cată într-o instituţie specială de învăţământ 
și de reeducare sau într-o instituţie curativă 
și de reeducare. Modificările au fost operate 
în urma faptului că în anul 2013 autoritățile 
naționale au decis să închidă toate instituțiile 
speciale de învățământ şi de reeducare, ceea 
ce, potrivit unor studii [8] ca urmare a intervi-
evării unor specialişti (colaboratori de poliție, 
procurori, ofițeri de probațiune), „a generat 
foarte multe probleme în privința minorilor 
aflați în dificultate, deoarece statul nu a creat 
servicii alternative, care să permită internarea 
minorilor aflați în dificultate în instituții speci-
alizate”. Astfel, în anul 2015 s-a creat o situație 
confuză pentru practicieni, deoarece legea pe-
nală încă prevedea posibilitatea aplicării aces-
tei măsuri, care era considerată o măsură mai 

blândă decât plasarea minorului în detenție, 
dar, în acelaşi timp, aceste instituții nu mai 
activau, responsabilitatea fiind preluată de 
ofițerii de probațiune şi serviciile de asistență 
socială. Mai mult decât atât, unii profesionişti 
consideră că excluderea acestor măsuri din 
categoria celor educative, în lipsa unor alter-
native viabile, nu a fost un pas înțelept din 
partea statului în raport cu obligația sa de a 
consolida sistemul justiției juvenile.

După cum am menționat anterior, 
măsurile de constrângere cu caracter educa-
tiv se aplică doar dacă minorul a săvârşit o 
infracțiune, adică nu pot fi decât consecințe 
ale unei răspunderi penale concrete. În aspect 
comparat, reiterăm că în unele legislații străi-
ne (cum este cea franceză), măsurile educative 
se pot lua şi fără a se stabili răspunderea pena-
lă. Considerăm oportun a prelua această prac-
tică, mai ales având în vedere rolul preventiv 
al acestor măsuri.

Potrivit legii penale, față de minor pot 
fi dispuse concomitent câteva măsuri de con-
strângere cu caracter educativ. Acestea se 
aplică până la atingerea majoratului în funcție 
de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei 
săvârşite.

Totodată, în cazul eschivării sistematice 
a minorului de la măsurile de constrângere cu 
caracter educativ, la propunerea organului de 
stat specializat, procurorul anulează măsurile 
aplicate şi trimite cauza în instanța de jude-
cată, iar în cazul în care măsurile respective 
au fost stabilite de către instanţa de judecată, 
aceasta le anulează şi dispune trimiterea cau-
zei penale procurorului sau, după caz, stabi-
leşte o pedeapsă prevăzută de lege pentru fap-
ta săvârşită [4]. 

Prin noţiunea de eschivare sistemati-
că de la măsurile de constrângere cu caracter 
educativ se înţelege încălcarea (de trei şi mai 
multe ori) a măsurii aplicate: de a se prezen-
ta pentru a repara dauna cauzată sau la trata-
mentul medical de reabilitare psihologică, sau 
pentru a i se anunţa avertismentul etc. [3, p. 
122]. 

Dacă minorul se eschivează sistematic 
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de la măsurile de constrângere cu caracter 
educativ, organele de stat specializate pot pre-
zenta instanţei de judecată un demers despre 
anularea măsurii aplicate şi tragerea vinovatu-
lui la răspundere penală. Tragerea minorului 
la răspundere penală în cazul eschivării siste-
matice a acestuia de la măsura de constrânge-
re cu caracter educativ se efectuează de către 
instanţă, în conformitate cu prevederile nor-
melor de procedură penală, în cazul în care 
cauza este trimisă de către procuror în instan-
ţă sau, după caz, instanţa stabileşte pedeapsa 
conform legii penale. 

Concluzii. Ținând cont de particu-
laritățile psiho-fiziologice de dezvoltare a mi-
norilor şi de specificul influenței exercitate 
asupra lor  prin intermediul sancționării, le-
giuitorul a instituit ca regulă de bază aplicarea 
măsurilor de constrângere cu caracter educa-
tiv față de aceştia, în detrimentul pedepselor 
penale clasice, ca închisoarea, suspendarea 
condiționată, munca neremunerată în folo-
sul comunității,  amenda. Măsurile educative 
sunt sancțiuni de drept penal, instituite pen-
tru minorii infractori cu scopul de a asigura, 
în condițiile unei constrângeri penale, educa-
rea/ reeducarea acestora prin supraveghere, 
instruire şcolară sau profesională şi prin cul-
tivarea în conştiința lor a unor valori şi com-
portamente care să implice respectul față de 
ordinea de drept, dar, totodată şi prevenirea 
săvârşirii de noi infracțiuni. Spre deosebire de 
pedepse, unde caracterul coercitiv afectiv este 
predominant, măsurile educative sunt prac-
tic lipsite de conținut coercitiv, nu comportă 
consecințe de ordin penal în viitor şi nu con-
duc la antecedente penale. 

De fiecare dată când un minor 
interacționează cu sistemul de justiție ca 
rezultat al săvârşirii de către acesta a unei 
infracțiuni, instanța de judecată trebu-
ie să fie foarte atentă la stabilirea regimului 
sancționator față de acesta şi să asigure întot-
deauna echilibrul dintre influența sancțiunii 

asupra minorului şi realizarea cât mai eficien-
tă a scopurilor pedepsei  penale.  
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Studiul dat este orientat spre investiga-
rea de  pe  poziţiile  dreptului  penal  substanţi-
al  a  implicaţiilor  comportamentului  victimei  
în  cadrul activităţii  infracţionale,  precum  şi  
al   terţelor  persoane  care  au  acţionat  sub  
imperiul consimţământului  victimei.  

Necesitatea  abordării  comportamen-
tului  victimei,  în  general,  şi  a factorului  
volitiv,  în special, desemnat prin categoria de 
consimţământ al victimei (atât în cazul con-
diţiei  pozitive,  cât  şi  în  cazul  condiţiei  ne-
gative),   rezidă  în  primul  rând  în  surprin-
derea influenţei  acestei  circumstanţe  asupra  
gradului  de  pericol  social  al  faptei  comise  
şi,  implicit, asupra  aplicabilităţii  răspunderii  
penale.  

Din  această  perspectivă,  consimţă-
mântul  victimei  în dreptul penal reprezin-
tă un subiect destul de complex, nu doar din 
considerente de lipsă a unor exegeze doctri-
nare temeinice în  materie,  dar, mai cu seamă, 
datorită particularităților sale şi funcţiilor pe 
care poate să le realizeze  în  ordinea de drept 
normativă. Această abordare determină nece-
sitatea efectuării  unor cercetări juridico-pe-
nale instrumentale ale fenomenului juridic 
care face obiectul referatului, îndeosebi  rele-
varea  politicii  penale  la  etapa  contempora-
nă în legătură cu semnificația pe care o poate 
evoca instituţia consimţământului victimei.

Problemele  privind  semnificaţia  juri-
dico-penală  a  consimţământului  victimei  au  
trezit  un interes sporit  încă  din  cele  mai  
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vechi  timpuri.  O  probă  în  acest  sens  ser-
veşte  adagiul  lui  Ulpian „Volenti non fit in-
juria: nulla injuria est quae in volentem fiat”  
(nici o nedreptate nu i se poate face aceluia 
care voieşte fapta). 

Cu toate acestea,  în perioada romană nu 
se regăsesc  studii care  ar  fi  avut  ca  obiect  de  
referinţă  dimensiunile  pe  care  le  poate  îm-
brăţişa  consimţământul victimei  în  dreptul  
penal. Interesul  oamenilor  de  ştiinţă  vizavi  
de  acest  subiect  datează cu sfârşitul secolului 
al XIX-lea  – începutul secolului al XX-lea. 

Printre primele studii temeinice din 
spaţiul european, consacrate nemijlocit te-
maticii tezei în cauză, este lucrarea apărută 
în Germania în anul 1884, al cărui autor este  
R. Kessler [4, p. 112]. În doctrina penală rusă, 
promotorul investigării nemijlocite  a  con-
simţământului  victimei în dreptul  penal este 
considerat А. Н. Красиков, care se impune 
prin monografia publicată în 1976 [9, p. 121].

Printre cei mai de vază oameni de şti-
inţă care au cercetat nemijlocit sau tangenţial 
problema implicaţiilor juridico-penale asupra 
consimţământului victimei se identifică: în 
România – G. Antoniu, C.I. Bouleanu, C.N. 
Ghiţă, C.M. Florescu, I. Pitulescu, R. Slăvoiu; 
în Spania – G.Q. Olivares; în Italia – F. An-
tolisei, G. Findaca, E. Musco; în Germania – 
G. Duttge, W. Joecks, R. Kessler; în Franța – 
Th. Gare, C. Ginestet, J. Pradel; în Federația 
Rusă – С. Анощенкова, В.И. Колосова, А.Н. 
Красиков, В.И. Михайлов, O.A. Мотин, В.В. 
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Панкратов, С. Расторопов, А.В. Сумачев; în 
Republica Moldova –  V. Grosu, M. Vidaicu, 
A. Eşanu, Ionuş Raluca Gabriela ş.a.

Potrivit Dicţionarului explicativ al lim-
bii române [2, p. 1192], cuvântul  „consim-
ţământ” este tratat drept încuviinţare, apro-
bare, asentiment, adeziune nesilită, aderare 
de bunăvoie la ceva, fiind  de  origine  latină  
–  „consietenti”,  având  echivalentul  în  fran-
ceză  –  „consentement”,  în engleză  –  „con-
sent”, în  germană  –  „einwilligung” etc.  În  
acelaşi  context, Dicţionarul enciclopedic [3, 
p. 1696] atribuie consimţământului înţelesul 
de acord de voinţă a persoanei de a încheia un 
contract.

Consimţământul are conotaţii filosofi-
ce, psihologice şi chiar juridice, motiv pentru 
care face obiect special de preocupare pentru 
psihologie, bioetică, dar interesează şi dreptul 
penal în special.

Din  procesul  complex  al  consimţă-
mântului,  dreptul  penal  reţine  doar  două  
elemente  ce  se  află într-o strânsă dependen-
ţă, şi anume: hotărârea exteriorizată şi moti-
vul determinant.

De  remarcat  că  legea  penală  a  Repu-
blicii  Moldova  nu  conţine  o  prevedere  în  
Partea Generală, care ar defini consimţămân-
tul victimei, după cum nu prevede consimţă-
mântul persoanei la  cauzarea  unor  prejudi-
cii  aduse  drepturilor  sale  ocrotite  de  lege  
printre  cauzele  care  înlătură caracterul penal 
al faptei.

Consimţământul victimei, sub aspect 
juridico-penal, ar reprezenta expresia unei 
decizii valabil exprimate a titularului valorii 
sociale ocrotite de legea penală, care intervine 
între atitudinea psihică a victimei şi cea a făp-
tuitorului, ca cel din urmă să comită activităţi 
interzise în principiu de legea penală asupra 
intereselor primei, acceptând prin aceasta şi 
efectul produs prin conduita făptuitorului, ca 
formă a valorificării drepturilor subiective ci-
vile, pe de o parte, şi ca o formă de manifestare 
a caracterului dispozitiv în dreptul penal sub-
stanţial, pe de altă parte [5, p. 64].

Conceptul de consimţământ al victi-

mei în dreptul penal substanţial apare atât în 
sens propriu, cât şi în sens impropriu. Sen-
sul propriu al conceptului de consimţământ 
al victimei, pe de o parte, şi de făptuitor, pe 
de altă parte, se înfăţişează în ipoteza în care 
persoana este supusă unei agresiuni, aducân-
du-se anumite prejudicii intereselor ocroti-
te de lege, care şi-a manifestat voinţa de a fi 
lezată contrar drepturilor sale, acestea fiind 
indisponibile în principiu. Tocmai indisponi-
bilitatea drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege generează irelevanţa consimţământului 
victimei, motiv pentru care nu este înlăturat 
ilicitul comportamentului făptuitorului, fapta 
comisă întrunind elementele constitutive ale 
unei infracţiuni [5, p. 64].

Cu referire la sensul propriu şi impro-
priu al categoriei de „consimţământ al victi-
mei”, luând în considerare că în conformitate 
cu prevederile art. 58 alin. (1) din Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova, se 
consideră victimă orice persoană fizică sau ju-
ridică căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse 
daune morale, fizice sau materiale [12], consi-
derăm că în ipoteza în care fapta nu constituie 
infracţiune, ca efect al justificării comporta-
mentului făptuitorului printr-un acord liber 
exprimat al titularului valorii sociale ocrotite, 
conceptul de consimţământ al victimei este 
utilizat în sens impropriu.

În literatura de specialitate, consimţă-
mântul victimei în dreptul penal este tratat 
diferit, după cum unii autori îi atribuie rele-
vanţă juridico-penală, recunoscând implicit 
această instituţie, în timp ce alţii neagă în to-
talitate implicaţiile juridico-penale ale voinţei 
victimei în cadrul mecanismului de săvârşire a 
faptelor prejudiciabile.

Astfel, în literatura de specialitate rusă, 
autorii М.И. Якубович [11, p. 210], И.Д. 
Дурманов [7, p. 123], Н.Ф. Кузнецова şi 
Ю.М. Ткачевский [9, p. 136] contestă legali-
tatea raportării consimţământului victimei la 
categoria cauzelor care exclud caracterul pe-
nal al faptei. În acest context, autorii respectivi 
susțin că consimţământul victimei nu-şi gă-
seşte consacrare expresă în legea penală, ci în 
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alte acte normative, care în cea mai mare parte 
se raportează dreptului privat. Asemenea opi-
nie este împărtăşită şi de autorii francezi G. 
Stefani, G. Lavasseur şi B. Bouloc [6, p. 294], 
care consideră că consimţământul victimei nu 
poate fi o cauză justificativă.

Dimpotrivă, un grup considera-
bil de autori, printre care А.И. Санталов, 
И.И. Слуцкий, А.А. Пионтковский,  А.Н. 
Красиков  şi А.В. Наумов, consideră că re-
ticenţa reglementării instituţiei consimţă-
mântului victimei în legea penală nu exclude 
posibilitatea luării în considerare a unei atare 
situaţii în cazul soluţionării problemei cu pri-
vire la aplicarea răspunderii şi pedepsei penale 
pesoanei care a comis în esenţă o faptă ilegală, 
dar cu acordul victimei [5, p. 48].

În această ordine de idei, în perioada 
sovietică, И.И. Слуцкий [10, p. 11], pentru 
prima dată a clasificat circumstanţele în virtu-
tea cărora poate opera liberarea de răspundere 
penală, împărţindu-le convenţional în trei ca-
tegorii, şi anume: 

Circumstanţe socialmente utile şi legale 
în momentul comiterii faptei: legitima apăra-
re, extrema necesitate, reţinerea infractorului, 
renunţarea de bună voie la comiterea infrac-
ţiunii, executarea ordinului legal, îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu şi profesionale etc.;

Circumstanţe care exclud pericolul soci-
al şi, implicit, pedeapsa, însă, în esenţă, con-
stituie fapte ilicite: consimţământul victimei, 
fapte care constituie un pericol social redus, 
expirarea termenului de prescripţie pentru 
tragerea la răspundere penală, precum şi de 
executare a sentinţei de condamnare;

Circumstanţe care determină comporta-
mentul persoanei: constrângerea fizică şi psi-
hică.

În acest sens, este relevantă delimitarea 
liberării de răspundere penală de cauzele care 
înlătură caracterul penal al faptei, reflectată în 
literatura de specialitate din Republica Mol-
dova. Aşadar, liberarea de răspundere penală 
se aplică numai faţă de persoanele în acţiunile 
cărora sunt prezente elementele constitutive 
ale unei infracţiuni, ce se deosebesc de cauzele 

care înlătură caracterul penal al faptei, întru-
cât, în situaţia liberării de răspundere penală, 
infracţiunea se realizează în toate trăsăturile ei 
esenţiale, în timp ce, în situaţia cauzelor care 
înlătură caracterul penal al faptei, infracţiunea 
se realizează prin lipsa unor trăsături esenţiale 
ale unei infracţiuni [1, p. 118].

Este de evidențiat că în legislaţia penală 
contemporană nu există o soluţie unitară de 
reglementare a instituţiei consimţământului 
victimei. În acest sens, distingem două catego-
rii de modele: modelul I – reglementarea con-
simţământului victimei drept cauză generală 
justificativă (Codul penal italian, Codul penal 
portughez, Codul penal coreean); modelul II 
– reglementarea consimţământului victimei 
drept cauză justificativă parţială sau specială 
(Codul penal spaniol, Codul penal german).

Pentru a avea relevanţă juridico-penală, 
indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte în 
norma de incriminare, consimţământul victi-
mei trebuie să fie valabil, ceea ce înseamnă că  
manifestarea de  voinţă  trebuie  să  îndepli-
nească  anumite  condiţii, printre care putem 
specifica următoarele:

 – consimţământul trebuie să provină 
de la titularul valorii sociale ocrotite de legea 
penală, cu excepţia cazurilor prevăzute expres 
de lege; 

 – existența capacității de consimțământ;
 – consimţământul trebuie să fie bene-

vol, adică nu trebuie să fie alterat printr-un 
viciu de consimţământ; 

 – consimţământul trebuie să fie deter-
minat, adică victima trebuie să cunoască di-
nainte care sunt consecinţele faptei pe care o 
acceptă;

 – consimţământul trebuie emis în stare 
de angajament juridic, adică cu intenţia de a 
produce efecte;

 – consimţământul trebuie să fie actual, 
adică să existe la momentul comiterii faptei;

 – consimţământul victimei să nu con-
stituie el însuşi o faptă penală sau o participa-
ţie la fapta penală;

 – consimţământul trebuie să fie exteri-
orizat şi cunoscut făptuitorului.
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 Totodată, evidențiem că instituţia con-
simţământului victimei în dreptul penal com-
portă următoarele particularităţi: 

 – incidenţa consimţământului victimei 
se întinde atât cât ţine permisiunea titularului 
valorii sociale ocrotite de legea penală de a i se 
aduce atingere unui interes individual;

 – recunoaşterea efectului justificativ al 
consimţământului victimei se realizează dife-
renţiat, în funcţie de categoria de infracţiuni, 
de natura interesului ocrotit de legea penală şi 
de persoana victimei; 

 – spre deosebire de alte cauze conexe, 
consimţământul victimei înlătură însuşi ca-
racterul ilicit al faptei, aceasta devenind licită; 

 – ca efect al licităţii faptei comise în vir-
tutea existenţei unui consimţământ al victi-
mei, faţă de făptuitor nu vor fi aplicabile sanc-
ţiuni penale, nici chiar civile;

 – efectele aplicabile faţă de autorul unei 
fapte prejudiciabile care a acţionat sub impe-
riul consimţământului victimei se răsfrâng şi 
asupra participanţilor în persoana complice-
lui sau instigatorului;

 – în ipoteza existenţei unui consimţă-
mânt valabil exprimat al victimei, se exclude 
legitima apărare; astfel, în cazul de aplicare 
a violenţei faţă de persoana care distruge un 
bun cu acordul proprietarului acestuia va avea 
un caracter injust; 

 – depăşirea limitelor instituţiei consim-
ţământului victimei atage după sine incidenţa 
caracterului de antijuridicitate.

Consimţământul titularului valorii soci-
ale ocrotite de legea penală va avea relevanţă 
juridico-penală în măsura în care, prin acor-
dul său de a-i fi lezate anumite interese prote-
jate de legea penală, nu se aduce atingere unui 
interes public.

Examinarea globală a consimţământu-
lui victimei în sistemul de drept al Republicii 
Moldova ne permite să identificăm sub aspect 
juridico-penal, cel puţin trei funcţii principale 
pe care le îndeplineşte consimţământul victi-
mei: 

 – funcţia de semn constitutiv al laturii 
obiective, în cazul în care legea penală institu-

ie condiţia pozitivă sau negativă a consimţă-
mântului victimei; 

 – funcţia de circumstanţă de atenuare 
a pedepsei, dat fiind modelul legal deschis al 
circumstanţelor judiciare de individualizare a 
pedepsei (art. 76 alin. (2) din Codul penal al 
Republicii Moldova) [13]; 

 – funcţia de cauză justificativă, în ipo-
teza în care norma de incriminare nu conţine 
nici o menţiune referitoare la prezenţa sau ab-
senţa consimţământului victimei, însă, dato-
rită unei permisiuni, explicite sau implicite, a 
unor norme juridico-penale sau extrapenale, 
voinţa titularului valorii sociale ocrotite de le-
gea penală de a i se aduce atingere unor drep-
turi sau interese individuale va înlătura carac-
terul ilicit al faptei.

În principiu, nu pot fi cumulate două 
funcţii în aceeaşi normă de incriminare, însă, 
reieşind din specificul infracţiunii de „Lipsi-
rea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia)” 
reglementată de art. 148 din Codul penal al 
Republicii Moldova, desprindem, ca excepţie, 
incidenţa a două funcţii pe care le posedă con-
simţământul victimei de a fi lipsită de viaţă: o 
funcţie principală – semn constitutiv al laturii 
obiective şi o funcţie facultativă – de atenuare 
a răspunderii penale.

Din punct de vedere tehnico-legislativ, 
există două abordări ale prezenţei sau lipsei 
consimţământului victimei: consacrarea ex-
presă sau explicită şi consacrarea implicită sau 
deductivă a condiţiei pozitive/negative de ma-
nifestare a voinţei victimei în norma de incri-
minare, putând constitui, în principiu, linia de 
demarcare dintre unele componenţe conexe.

Condiţia negativă a consimţământului 
victimei, adica lipsa de consimțâmânt, ca un 
semn obligatoriu al laturii obiective, poate 
avea o natură explicită în cazul următoarelor 
infracţiuni prevăzute de Codul penal al Repu-
blicii Moldova: art. 161 – Efectuarea fecun-
dării artificiale sau a implantării embrionului 
fără consimţământul pacientei; art. 177 – În-
călcarea inviolabilității vieții personale; art. 
179 – Violarea la domiciliu; art. 1851 – Încăl-
carea dreptului de autor şi a drepturilor cone-
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xe; art. 204 – Divulgarea secretului adopţiei; 
art. 2176 - Introducerea ilegală intenţionată 
în organismul altei persoane, împotriva voin-
ţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau 
analogii acestora ş.a.

Condiția pozitivă a consimțământului 
victimei, adică cu consimțământul acesteia, 
ca un semn obligatoriu al laturii obiective, 
poate avea o natură explicită doar în cazul 
infracțiunii prevăzute de art. 148 – Lipsirea de 
viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia).

Instanţa de judecată poate lua în consi-
derare consimţământul victimei la individua-
lizarea pedepsei, în sensul atenuării acesteia,  
graţie modelului legal deschis al circumstan-
ţelor judiciare de individualizare a pedepsei 
prevăzut de art. 76 alin. (2) din Codul penal al 
Republicii Moldova care stipulează că instanţa 
de judecată poate considera drept circumstan-
ţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute 
la alin. (1).

Funcţia consimțământului victimei  de  
circumstanţă  de  atenuare  a  pedepsei  penale  
se  profilează  în  cazul  acelor infracţiuni în 
care consimţământul victimei  nu reprezintă 
cauză justificativă, dar nici semn constitutiv 
al unei incriminării concrete, ca de exemplu: 
art. 145 alin. (1) din Codul penal al Republicii 
Moldova; art. 151 aliniatele (1) şi (4) din Co-
dul penal al Republicii Moldova; art. 165 din 
Codul penal al Republicii Moldova ş.a.

Cu toate că legiuitorul a lăsat la latitudi-
nea instanţei de judecată prerogativa de a  lua  
în  considerare  consimţământul  victimei  la  
individualizarea  pedepsei,  în  sensul  atenu-
ării, aceasta constituind un drept al instanţei, 
nu o obligaţie, în practica națională, instantele 
de judecată se atârnă discret față de acest su-
biect, iar dovada acestei susțineri că în prac-
tica de urmărire penală şi cea judiciară nu au 
existat dosare penale în care consimțământul 
victimei de a i se aduce atingere propriilor sale 
interese ocrotite de legea penală, s-ar fi luat în 
considerare la individualizarea pedepsei.

În ceea ce priveste consimțământul vic-
timei ca faptă justificativă, noțiunea de cauză 
justificativă ar include ideea ca în cazul comi-

terii unei fapte penale sub imperiul unei ca-
uze justificative, atunci fapta nu va constitui 
infracțiune, fiind justificată.

Printre prevederile în care consim-
țământul victimei apare ca o cauză justifi-
cantă putem nota următoarele: transplan-
tul de organe, țesuturi si celule umane cu 
consimțământul persoanei repsective dinain-
te de deces, exprimat în conformitate cu legea, 
va avea caracter de cauză justificantă, nefiind 
antrenată raspunderea penală în conformi-
tate cu art. 222 din Codul penal al Republicii 
Moldova – Profanarea mormintelor şi a mo-
numentelor; colectarea de sânge şi transfuzia 
sangvină cu consimţământul victimei contra 
semnătură va înlătura răspunderea penală; 
în cazul prelevării glandelor sexuale, precum 
şi metode chirurgicale de contracepție, fapt 
aprobat de Legea cu privire la ocrotirea să-
nătăţii reproductive şi a planificaţiei familiei 
nr. 185 din 24 mai 2001; actele de violență în 
domeniul sportiv, care nu depăşesc regula-
mentele sportive; art. 212 alin. (5) din Codul 
penal al Republicii Moldova – Contaminarea 
cu maladia SIDA a unei persoane care a ştiut 
despre pericolul de contaminare şi a acceptat 
benevol.

În concluzie, notăm că în plan general 
orice faptă prejudiciabilă comisă sub imperiul 
unui consimţământ din partea titularului va-
lorii sociale ocrotite de legea penală este inten-
ţionată şi atrage după sine răspundere penală, 
cu excepţia cazului când ea este recunoscută 
ca faptă justificată prin îngăduinţa explicită 
ori implicită a ordinii juridice de ansamblu.

Lipsa reglementării în legea penală a 
Republicii Moldova a consimţământului vic-
timei drept cauză justificativă generală, for-
mal implică inexistenţa unui fundament legal 
general de exonerare de răspundere penală 
în ipoteza comiterii infracţiunii în virtutea 
acordului victimei, motiv pentru care proble-
ma ştiinţifico-practică actuală, de importanţă 
majoră, apărută în legătură cu aceasta poate fi 
soluţionată prin consemnarea completă a tră-
săturilor esenţiale ale infracţiunii.
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Din prevederile art. 17 al Convenției 
cu privire la drepturile copilului, copilul are 
dreptul să fie protejat împotriva informațiilor 
şi materialelor care dăunează dezvoltării sale 
sociale, spirituale şi morale. Realizarea acestui 
drept este una din condițiile formării corecte a 
personalității copilului. În virtutea acestui fapt, 
activitatea statului în contextul politicii sociale 
de îmbunătățire a situației copiilor constă nu 
doar în descoperirea şi consolidarea eficacității 
factorilor favorabili mai ales pentru formarea 
personalității, dar şi în neutralizarea şi eradi-
carea, pe cât posibil, a influențelor indezirabile 
pentru scopurile de educație. Una din manifes-
tările acestor influențe este atragerea minorilor 
la activitatea criminală sau determinarea lor la 
săvârşirea unor fapte imorale.

Pericolul social al acestei infracțiuni 
se exprimă prin faptul că, sub influența unei 
persoane adulte, minorul, caracterizat prin 
vulnerabilitate sporită, absoarbe şi repe-
tă informația şi actele de conduită care, din 
punctul de vedere al normelor penale şi etice, 
nu sunt acceptate de societate.

După cum rezultă din art. 1 Cod penal al 
Republicii Moldova, legea penală are ca obiect 
al ocrotirii valorile fundamentale convenabi-
le statului nostru de drept ca: suveranitatea, 
independența, unitatea şi indivizibilitatea sta-
tului, persoana, drepturile şi libertățile aceste-
ia, proprietatea şi întreaga ordine de drept. 

La elaborarea fiecărui text incriminator se 
are în vedere valoarea socială care se ocroteşte 
prin dispozițiile sale şi fapta vătămătoare sau 
periculoasă, față de care apare necesitatea aces-

OBIECTUL INFRACȚIUNII DE ATRAGERE A MINORILOR LA ACTIVITATE 
CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRȘIREA UNOR FAPTE IMORALE

Alina STAHURSCHI,
doctorandă,Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

tei ocrotiri. Nu există incriminare, adică inclu-
derea faptei penale în domeniul penal fără ca 
să nu privească ocrotirea unei valori sociale şi 
nemijlocit a relațiilor sociale ce se formează şi 
se dezvoltă în jurul acestor valori [8].

În continuare ne propunem să analizăm 
obiectul infracțiunii prevăzut de art.208 Cod 
penal al Republicii Moldova, care stabileşte răs-
punderea pentru acţiunile prejudiciabile ce con-
stau în influenţa dăunătoare asupra minorilor.

În scopul analizei mai profunde a obiec-
tului infracțiunii indicate anterior, menționăm 
că doctrina penală distinge noțiunea de obiect 
general, obiect generic (de grup) şi obiect spe-
cial (nemijlocit) al infracțiunii. La baza acestei 
clasificări este pus un anumit cerc de relații so-
ciale omogene, cuprinse de un obiect sau altul 
de ocrotire penală.

În sensul ce i s-a atribuit în explicațiile 
anterioare, obiectul infracțiunii este un obiect 
juridic, pentru că acesta constă în valori sociale 
ocrotite prin dispozițiile legii penale. Atributu-
lui „juridic” i se asociază uneori şi acela de „so-
cial”, deoarece obiectul ocrotirii penale îl con-
stituie valorile sociale şi penale de consecință, 
relațiile sociale legate de aceste valori.

După cum urmează, obiectul juridic ge-
neral al infracțiunii îl constituie tot ansamblul 
(sistemul) de relații sociale, sau întreaga ordi-
ne de drept a Republicii Moldova, ocrotită de 
legea penală.

Analizând obiectul juridic al infracţi-
unii privind atragerea minorilor la activitate 
criminală sau determinarea lor la săvârşirea 
unor fapte imorale, stabilim că obiectul juri-
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dic general îl constituie totalitatea valorilor 
şi relaţiilor sociale protejate de legea penală a 
Republicii Moldova. În conformitate cu alin. 
(1) art. 2 CP RM, legea penală apără, împotri-
va infracţiunilor, persoana, drepturile şi liber-
tăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjură-
tor, orânduirea constituţională, suveranitatea, 
independenţa şi integritatea teritorială a Re-
publicii Moldova, pacea şi securitatea omeni-
rii, precum şi întreaga ordine de drept.

Obiectul juridic generic (de grup) se con-
sideră doar acea parte componentă a obiectu-
lui juridic general care constituie un grup de 
relaţii social-omogene, interdependente, la 
care atentează un grup omogen de infracţi-
uni [13]. Obiectul juridic generic corespunde 
cu denumirea capitolului din care face partea 
infracțiunea.

Infracțiunile contra familiei şi minorilor 
reprezintă grupul de infracțiuni prevăzute în 
Capitolul VII din Partea Specială a Codului 
penal al Republicii Moldova, fiind fapte soci-
almente periculoase, săvârşite cu intenție, care 
aduc atingere – în mod exclusiv sau în princi-
pal – relațiilor sociale cu privire la conviețuirea 
în cadrul familiei şi dezvoltarea minorului.

Prin urmare, constatăm că obiectul juri-
dic generic al infracțiunii prevăzute de art. 208 
Cod penal al Republicii Moldova, îl constituie 
relațiile sociale ce sunt condiționate de prote-
jarea familiei şi a minorilor, precum şi relaţiile 
sociale formate în jurul şi datorită acestora, şi 
anume: cele cu privire la convieţuirea în fami-
lie, protecţia şi dezvoltarea sub toate aspectele 
a minorilor. Familia este mecanismul de bază 
în procesul de formare şi educare a minorilor. 
Anume familia este cea care formează bariera 
dintre copil şi influența negativă a societății, 
fiind un factor important atunci când este vor-
ba despre satisfacerea necesităților individuale 
ale minorilor. Părinții sunt cei care răspund de 
dezvoltarea socială şi psihică a minorilor [14].

În acest sens, influența negativă asu-
pra familiei va avea un impact negativ asupra 
educării minorilor şi invers, influența neco-
respunzătoare asupra minorilor se va reflecta 
negativ asupra existenței familiei ca celulă a 

societății.
M.H. Cornejo, E. Chauffard , J. Eche-

garay şi R. Worms consideră că „familia este 
înainte de toate un grup economic, în care 
solidaritatea de interese este întărită prin in-
stinctul sexual, prin autoritate, prin comuni-
tatea de bunuri şi a domiciliului” [10]. Mediul 
familial este considerat decisiv pentru exerci-
tarea drepturilor minorului, deoarece dreptu-
rile acestuia încep din familie.

În literatura de specialitate, opiniile 
privind obiectul juridic generic al infracţiunii 
prevăzute la art. 208 CP RM variază. Astfel, 
într-o opinie, obiectul juridic generic al in-
fracţiunii investigate îl formează „relaţiile so-
ciale şi interesele pentru protecţia familiei ca 
celulă fundamentală în structura societăţii, 
precum şi dezvoltarea normală, fizică şi mo-
rală a minorilor”.  

Legislația penală a mai multor țări pre-
vede ocrotirea intereselor familiei şi minori-
lor într-un singur capitol al părții speciale a 
Codului penal, idee pe care o susținem, din 
motivul existenței unei corelații indispensabile 
între familie şi minor. 

Autorul autohton, Matei Basarab 
defineşte obiect juridic special valoarea con-
tra căreia se îndreaptă nemijlocit acţiunea 
(inacţiunea) prevăzută de legea penală, valoa-
re caracterizată prin anumite trăsături pro-
prii, speciale care servesc la individualizarea 
unei infracţiuni din cadrul aceleiaşi grupe sau 
subgrupe [2].

Conform opiniei autorului Augus-
tin Ungureanu, obiectul juridic special al 
infracțiunii constituie o valoare socială sau o 
relație specială privitoare la aceasta, vătămată 
sau periclitată prin săvârşirea unei infracțiuni 
[9].

Autorii Stela Botnaru, Alina Șavga, Vla-
dimir Grosu ş.a. afirmă că raţiunea evidenţierii 
obiectului juridic special al infracţiunii constă 
în a concretiza la gradul maxim posibil carac-
terul şi gradul prejudiciabil al unor sau altor 
acte de conduită, care vatămă sau ameninţă 
valorile sociale şi relaţiile sociale apărate de 
legea penală. De aceea, este pe deplin justifica-
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tă tendinţa de a formula o astfel de definiţie a 
noţiunii de obiect juridic special al infracţiunii 
care ne-ar apropia cel mai mult de realitate şi 
care ne-ar ajuta să individualizăm şi să stabi-
lim cât mai precis gradul prejudiciabil al fiecă-
rei infracţiuni săvârşite [5].

Autorii Sergiu Brînză şi Vitalie Stati 
menționează că obiectul juridic special al 
infracțiunii prevăzute de art. 208 CP al RM 
îl constituie relaţiile sociale cu privire la dez-
voltarea socială, spirituală şi morală a mino-
rului, apărate împotriva atragerii minorilor 
la activitate criminală sau determinării lor la 
săvârşirea unor fapte imorale. În cazul în care 
atingerea asupra obiectului juridic special se 
face pe calea influenţării nemijlocite infracţi-
onale asupra corpului victimei (de exemplu, 
pe calea aplicării violenţei), acesta va forma 
obiectul material al infracţiunii analizate [3].

Autorii Gladchih V.I. şi Curceev V.S. 
afirmă că obiectul juridic special al infracțiunii 
menționate la art. 208 CP RM constituie 
relațiile sociale ce sunt condiționate de asigu-
rarea unei bune dezvoltări fizice şi morale a 
minorului [11].

În unele momente şi idei opiniile 
autorilor coincid dar sunt şi anumite puncte 
care diferă în opiniile celor vizați mai sus.

Autorul Alexei Barbăneagră afirmă că 
obiectul juridic special al infracţiunii îl consti-
tuie interesele legitime ale copiilor, educarea 
şi dezvoltarea lor fizică şi morală ca persona-
litate [1].

Prin urmare, putem conchide că obiect 
juridic special al infracțiunii atragerea mino-
rilor la activitate criminală sau determinarea 
lor la săvârşirea unor fapte imorale constituie 
relațiile sociale cu privire la dezvoltarea socia-
lă, psihologică, fizică şi spirituală a minorului 
ce au drept scop de a preveni atragerea mino-
rului în activitatea criminală sau determinarea 
săvârşirii de către acesta a unor fapte imorale.

Obiectul juridic special secundar repre-
zintă relaţiile sociale care, meritând o ocrotire 
penală de sine stătătoare, în cazul unor infrac-
ţiuni sunt ocrotite alături de obiectul juridic 
special principal al acestora şi cărora li se poa-

te cauza o daună în legătură cu atentarea la 
obiectul juridic special principal.

În modalitățile agravate, prevăzute de 
lit. a) alin. (3) art. 208, atingere este adusă 
unor drepturi care au drept scop protejarea 
integrității corporale a minorului, precum şi 
integritatea psihică a acestuia.

În scopul susținerii ideii menționate 
supra, autorii Sergiu Brînză şi Vitalie Stati 
menționează că în prezența modalităților 
agravate consemnate la lit. a) alin (3) art. 208 
CP RM, în plan secundar se aduce atingerea 
relațiilor sociale cu privire la integritatea cor-
porală sau libertatea psihică sau morală a per-
soanei [4].

Astfel, constatăm că obiectul juridic spe-
cial secundar al infracțiunii atragerea mino-
rilor la activitate criminală sau determinarea 
lor la săvârşirea unor fapte imorale constituie 
relațiile sociale ce sunt condiționate de prote-
jarea integrității corporale a minorului, liber-
tatea psihică şi morală a minorului.

În teoria dreptului penal, prin obiect 
material al infracțiunii se înțeleg asemenea 
obiecte, bunuri şi lucruri, care servesc ca 
pretext material, condiții sau mărturii ale 
existenței anumitor relații sociale şi prin inter-
mediul luării, distrugerii, creării sau schimbă-
rii cărora se cauzează daune obiectului juridic 
al infracțiunii [12].

În timp ce obiectul juridic există în orice 
infracțiune, deoarece inexistența acestuia 
exclude infracțiunea, obiectul material nu este 
prezent în orice infracțiune, ci numai atunci 
când relația socială ocrotită constă sau se ex-
primă într-o formă materială.

Infracţiunea prevăzută la art. 208 CP 
RM nu are obiect material, fiindcă atingerea 
obiectului juridic special nu presupune vreo 
influenţare infracţională nemijlocită asupra 
unei entităţi corporale. Iar pentru ca compo-
nenţa de infracţiune să aibă obiect material în 
calitate de semn constitutiv obligatoriu, este 
absolut necesară o astfel de influenţare direc-
tă asupra unei entităţi care să întruchipeze în 
sine valoarea socială lezată. Totuşi, ca excepţie, 
în cazul modalităţii agravate prevăzute la lit. a) 



LEGEA ȘI VIAȚA110
Ediție specială, aprilie 2021

alin. (3) art. 208 CP RM, în cazul în care atin-
gerea asupra obiectului juridic special se face 
pe calea influențării nemijlocite infracționale 
asupra corpului victimei (aplicarea violenței), 
acesta va forma obiectul material al infracțiunii 
prevăzute de art. 208 CP RM.

Prin obiectul material se înțelege entita-
tea materială (un obiect sau un lucru oarecare, 
un animal, corpul persoanei) asupra căreia se 
îndreaptă materialitatea actului de conduită, 
energia fizică a acestuia, ameninţându-l cu un 
pericol de vătămare materială sau provocân-
du-i efectiv o asemenea vătămare [7].

Este necesar de menţionat că nu toate 
entităţile aflate în orbita relaţiilor sociale pot 
fi considerate obiecte materiale ale infracţiu-
nii. Această calitate o pot deţine numai ace-
le entităţi care au o natură corporală şi sunt 
susceptibile de a fi percepute prin prisma unor 
atingeri, astfel făcând posibilă fixarea influen-
ţei asupra lor prin percepţia din afară [6].

Deci, ca urmare a celor menționate, 
constatăm că nu există faptă infracțională fără 
obiect sau valori sociale împotriva cărora sunt 
îndreptate acțiuni infracționale, în cazul ca-
pitolului VII CP RM, aceste valori sociale vi-
zează protecția minorului şi buna dezvoltare 
a acestuia.
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Criminologia ca ştiință studiază în ca-
drul subiectului său probleme legate de per-
sonalitatea unui criminal, bazate pe realizările 
unor ştiințe precum sociologia, psihologia so-
cială, pedagogia şi altele. În sistemul „natură-
om-societate”, omul este veriga de mijloc. Este 
o persoană care leagă natura de societate, res-
pectând în acelaşi timp nu numai legile soci-
ale, ci şi legile naturii (legile biologice). Omul 
este un organism biologic şi se deosebeşte de 
un animal, în primul rând, prin dezvoltarea şi 
conştiința sa socială. În cadrul conceptului de 
„persoană”, se distinge conceptul de „perso-
nalitate”. Omul este un concept integral, iar 
„personalitatea” este un element al omului. 
Conceptul de „personalitate” în criminologie 
este utilizat pentru a determina rolul social al 
unei persoane, funcția sa socială, în timp ce 
investighează structura personalității (carac-
teristici individuale, trăsături de personalita-
te). Personalitatea unui infractor este una din-
tre problemele centrale ale criminologiei. Un 
infractor, în termeni generali, este înțeles ca o 
persoană care a comis o faptă ilegală care are o 
orientare antisocială. În acelaşi timp, crimino-
logia are în vedere şi componenta biologică a 
personalității unei persoane, ale cărei trăsături 
determină individualitatea persoanei, unici-
tatea şi originalitatea acesteia. Putem spune 
că fiecare personalitate are propriile sale tră-
sături inerente, atât din motive sociale, cât şi 
biologice, dar sunt considerate de criminolo-
gie într-un complex. Personalitatea include 
conştiința (pe plan intern) şi activitatea (pe 
plan extern). Această abordare a definiției 

CARACTERISTICILE PERSONALITĂȚII INFRACTORILOR
IMPLICAȚI ÎN COMITEREA INFRACȚIUNILOR ECOLOGICE

Elena STOLERU,
doctorandă, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI

esenței personalității s-a dezvoltat în filosofie 
de mult timp. Încă din 1844, Karl Marx scria: 
„Animalul este direct identic cu activitatea sa 
de viață” [3].

Personalitatea ca educație integrală 
este o calitate socială a unei persoane, nu se 
dobândeşte din momentul naşterii, ci se for-
mează în procesul de relații sociale, adică este 
un produs al socializării umane. La un mo-
ment dat, studiul trăsăturilor de personalita-
te ale unui infractor a dat naştere unei întregi 
direcții ştiințifice, din care   s-a format ştiința 
„criminologiei”. Prin urmare, caracteristicile 
criminologice ale personalității unui infractor 
sunt încă cea mai importantă secțiune a cri-
minologiei. În ceea ce priveşte persoanele care 
comit infracțiuni ecologice, problema caracte-
risticilor criminologice ale unei persoane este 
deosebit de relevantă, deoarece o persoană 
este un „produs de dublă determinare”, fiind-
că natura sa este biosocială.

Personalitatea ca un concept criminolo-
gic cuprinde noţiunea psihosocială şi noţiunea 
juridico-penală a infractorului. Astfel, autorul 
Igor A. Ciobanu, în lucrarea ,,Criminologie”, 
defineşte personalitatea ca reprezentând an-
samblul trăsăturilor biopsihologice specifice şi 
stabile ale unui om care cu vinovăţie a săvârşit 
o faptă, prevăzută de legea penală ca infracţi-
une [1, p. 30].

Studiul personalității unui infractor 
care comite unul sau alt tip de infracțiuni are 
o mare semnificație criminologică. Este im-
posibil să înțelegem o persoană care a comis 
o infracțiune, fără un studiu cuprinzător al 
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caracteristicilor sale socio-demografice, psi-
hologice şi morale. Aceste date pot fi obținute 
doar prin rezumarea diverselor informații, 
atât teoretice, cât şi empirice. Vorbind despre 
personalitatea unui infractor implicat în co-
miterea infracțiunilor ecologice, ar trebui să 
apelăm la problemele relației dintre biologic şi 
social în esența sa. Cesare Lombroso şi adepții 
săi au considerat că săvârşirea infracțiunilor de 
către o persoană, în marea majoritate a cazuri-
lor este determinată de esența sa biologică. În 
prezent, în legătură cu dezvoltarea geneticii, 
psihologiei, se dezvoltă teoria conform căreia 
o persoană este rezultatul influenței comune a 
determinanților biologici şi sociali, în general, 
direcționați de o bază genetică. Atunci când se 
studiază personalitatea unui infractor, trebuie 
acordată o atenție specială memoriei sociale 
– stereotipurile predominante de comporta-
ment ale oamenilor din anumite grupuri etni-
ce în anumite situații. Personalitatea unui in-
fractor care poluează mediul ar trebui studiată 
exact din punctul de vedere al unei abordări 
socio-biologice. În acest caz, cercetătorul este 
interesat, printre altele, de „calea” dezvoltării 
unei personalități criminogene de la momen-
tul formării sale până la momentul săvârşirii 
unei infracțiuni şi, în viitor, de reacția la ceea 
ce s-a făcut, inclusiv în procesul de corecta-
re în ordinea executării pedepsei. Baza biolo-
gică ar trebui privită în principal ca condiții, 
iar aspectele sociale ca fiind cauzele compor-
tamentului infracțional. Personalitatea unui 
poluator de mediu ar trebui considerată ca fi-
ind personalitatea unei persoane care a comis 
(comite) poluarea apei, a aerului sau a solu-
lui, datorită opiniilor sale inerente, atitudinii 
negative față de valorile morale şi alte valori, 
modul antisocial ales de a-şi satisface nevoi 
(sau neprezentarea activității necesare pentru 
a preveni apariția consecințelor periculoase). 
De fapt, doar un subiect special poate polua 
mediul înconjurător – o persoană înzestrată, 
pe lângă capacitatea juridică generală şi ca-
pacitatea juridică, cu proprietăți specifice sub 
formă de sarcini de serviciu legate de accesul 
la industrii, materiale, tehnologii periculoase. 

De regulă, aceştia sunt ingineri, manageri de 
întreprinderi industriale mijlocii sau mari, ale 
căror atribuții includ respectarea anumitor 
cerințe şi reguli [4].

Oferind o caracterizare morală şi psiho-
logică a persoanelor care au comis infracțiuni 
ecologice, trebuie remarcat faptul că trăsătu-
ra distinctivă a acestei categorii este lipsa de 
înțelegere a importanței protecției mediului, 
degradarea moralei fundamentele, incapacita-
tea de a prezice evoluțiile ulterioare. De obicei, 
aceştia subestimează răul făcut de ei ca urma-
re a unei infracțiuni comise, iar consecințele 
infracțiunii lor sunt percepute ca nesemnifi-
cative. Problema conservării naturii, utiliza-
rea rațională a acesteia este pentru ei o sarcină 
secundară (în cel mai bun caz), iar prioritatea 
este satisfacerea nevoilor urgente, dorința de 
a-şi îmbunătăți situația financiară. În general, 
prezența bolilor mintale nu este tipică pentru 
infractorii ecologici. Specificul unei astfel de 
infracțiuni precum tăierea ilegală a vegetației 
forestiere implică complicitate, aşa cum acest 
act este extrem de dificil pentru un singur su-
biect (de exemplu, pentru a încărca lemnul 
tăiat fără a avea un ajutor etc.), este necesar 
să fie mai multe persoane, în plus, pentru im-
plementare, este nevoie de canale de vânzare 
dovedite, adică, se manifestă dependența de 
activitățile complicilor [5].

Studiul criminologic al personalității 
unui infractor ecologic poate fi efectuat la 
trei niveluri: generalizat, de grup şi individu-
al. Nivelul generalizat conține setul minim de 
caracteristici comune tuturor infractorilor, 
deoarece criminalitatea are un caracter social 
şi condiționare socială, care se realizează prin 
intermediul personalității. În acest sens, prin-
cipala caracteristică a tuturor persoanelor care 
comit infracțiuni ecologice va fi un nivel scă-
zut al culturii şi educației ecologice. Nivelul de 
grup al studiului personalității infractorului 
este determinat de prezența la persoane care 
săvârşesc acelaşi tip de infracțiuni, trăsături ca-
racteristice inerente acestei tipologii a infracto-
rilor. De exemplu, pentru un grup de lideri de 
afaceri, pot fi numite următoarele cauze pentru 
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săvârşirea infracțiunilor ecologice. Prima cauză 
este cultura tehnologică redusă. Cerințele sale 
obiective sunt nivelul scăzut de dezvoltare a 
tehnologiei şi imposibilitatea de a crea industrii 
absolut inofensive. Din aceasta se deduce şi a 
doua cauză – reticența şi/sau imposibilitatea de 
a crea şi/sau a instala echipamente de mediu şi 
diferite tipuri de purificatoare care ar preveni 
sau reduce emisiile de substanțe nocive în me-
diu. A treia cauză este dorința de a atinge obiec-
tivele corporative în orice mod, obținând be-
neficii personale, fără a se gândi la consecințe. 
Include o analiză a influenței caracteristicilor 
biologice, care influențează comportamentul 
personalității [2].

Odată cu caracterizarea criminologică a 
personalității unui infractor ecologic este ne-
cesar să se ia în considerare „elementele tipi-
ce ale situațiilor criminogene care determină 
comportamentul criminal”.

– tendința unei persoane de a încălca re-
gulile ecologice (modificări ale standardelor, 
denaturarea raportării etc.);

– starea factorilor naturali (efecte adver-
se ale temperaturilor, umidității, radiațiilor);

–  condiții de lucru nefavorabile, instru-
mente de producție neadecvate etc.;

–  nepregătirea anumitor categorii de 
persoane pentru activități în aceste condiții 
naturale (calificări neadecvate, incapacitate de 
a lua decizii în condiții dificile);

– control social slab (evaluarea neadec-
vată a semnificației măsurilor de protecție a 
mediului etc.);

– gestionarea necorespunzătoare a 
activităților economice (lipsă de control etc.).

Putem vorbi despre împărțirea indivizi-
lor în grupuri diferite după anumite criterii: 
drept socio-demografic, educațional, penal 
etc. Pe de o parte, toate persoanele care au co-
mis infracțiuni ecologice se deosebesc una de 
alta prin aceste criterii, pe de altă parte, sunt 
similare între ele din aceleaşi motive, în urma 
cărora formează grupuri stabile.

Astfel, luând în considerare structu-
ra infracțiunilor ecologice, se pot afirma 
următoarele: majoritatea infractorilor eco-

logici sunt bărbați. Deci pentru clasificarea 
personalității unui infractor ecologic se poate 
baza pe o varietate de criterii, deoarece spec-
trul infracțiunilor ecologice în sine este foar-
te larg. De exemplu, în legătură cu producția 
şi activitatea economică a unei persoane, 
se pot distinge trei categorii de infractori ai 
infracțiunilor ecologice.

Angajații responsabili ai diferitor între-
prinderi, organizații, instituții, care, prin na-
tura activităților lor, sunt obligați să respecte 
diferite reguli de mediu (reglementări) sau să 
monitorizeze implementarea acestora de către 
alte persoane.

Muncitori obişnuiți care pot săvârşi 
infracțiuni, atât din proprie inițiativă, cât şi 
din direcția liderilor lor.

Persoanele care comit infracțiuni ecolo-
gice, care nu fac acest lucru datorită producției 
şi activităților lor economice (vânătoare ilega-
lă, pescuit etc.).

După statutul social, se disting urmă-
toarele categorii de persoane, care săvârşesc 
infracțiuni ecologice:

Persoane fizice (cetățeni moldoveni şi 
străini):

– săvârşirea ocazională a unor infracțiuni 
ecologice;

– săvârşirea infracțiunilor sub formă de 
pescuit în grup şi singur.

Directori de afaceri şi lucrători 
independenți. De obicei:

– la instalațiile de transport şi energie, 
întreprinderi de producție, agricole şi miniere;

– antreprenori moldoveni şi străini 
specializați în importul de deşeuri toxice în 
Republica Moldova.

3. Funcționari guvernamentali:
– şefi de departamente şi servicii 

guvernamentale implicate în exportul de 
resurse naturale;

– şefi de departamente şi servicii 
guvernamentale care organizează eliminarea, 
depozitarea şi exportul din străinătate 
în scopurile specificate ale substanțelor 
radioactive şi extrem de toxice.

Prin natura motivației, se pot distin-
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ge următoarele tipuri de infractori care co-
mit infracțiuni ecologice: din motive egoiste, 
în scopuri politice, în scopuri militare, din 
neglijență.

Dacă e să analizăm cele expuse anterior, 
ajungem la concluzia că personalitatea unui 
infractor al infracțiunilor ecologice este destul 
de diversă, deoarece acest tip de infracțiune 
este comisă de toate segmentele populației 
Republicii Moldova.

O analiză a practicii de investigație ne 
permite să distingem mai multe grupuri de 
fapte din domeniul ecologiei comise de oficiali.

1. Faptele care rămân latente pentru o 
anumită perioadă de timp şi într-unul din-
tre cazuri, care au provocat consecințe grave, 
care au stat la baza inițierii unui dosar penal 
(de obicei, acest lucru este asociat cu poluarea 
apei sau a aerului atmosferic ca urmare a utili-
zării echipamentelor adecvate cu suprasarcină 
semnificativă, încălcarea standardelor tehno-
logice).

2. Fapte legate de nerespectarea directă 
a normelor tehnologice, neglijarea mijloacelor 
reale de protecție a mediului ale acestui obiect.

3. Fapte bazate pe ignorarea reglementă-
rilor de mediu într-o situație specifică (oprirea 
echipamentului, evacuarea deşeurilor etc.).

4. Acte în care oficialii au făcut greşeli în 
proiectarea şi dezvoltarea tehnologiei oricărui 
obiect, în utilizarea echipamentului inutiliza-
bil, care au dus la consecințe negative.

Următoarele categorii de oficiali sunt 
adesea implicați în acest tip de infracțiuni eco-
logice:

– angajații aparatului administrativ de 
diferite niveluri din departamente şi industrii 
legate de utilizarea resurselor naturale;

– angajații întreprinderilor, organiza-
țiilor implicate direct în utilizarea resurselor 
naturale sau activități legate de impactul asu-
pra mediului;

– angajați care îndeplinesc funcții de 
control şi supraveghere sau gestionare a re-
surselor naturale şi protecția mediului.

Experții identifică mai multe caracte-
ristici ale subiectului infracțiunilor ecologice 

care sunt semnificative în domeniul crimina-
listic. Aceleaşi semne ar trebui luate în consi-
derare în caracterizarea criminologică a unui 
infractor al infracțiunilor ecologice în general. 
Acestea includ:

– obiectivele acțiunilor persoanei care a 
comis infracțiunea ecologică;

– prezența şi natura legăturii dintre pu-
teri, competența subiectului şi acțiunile sale;

– prezența şi natura legăturilor cauzale 
între acțiunile subiectului şi consecințe;

– încălcări episodice, sistematice şi 
pe termen lung ale regulilor de siguranță a 
mediului;

– măsuri de răspuns ale agențiilor de re-
glementare şi de aplicare a legii la fapte ante-
rioare de încălcări, punerea în aplicare a ordi-
nelor şi deciziilor acestora;

– condiții obiective pentru punerea în 
aplicare a atribuțiilor oficiale ale subiectului;

– măsurile luate de entitate pentru a eli-
mina faptele negative ale activităților sale; in-
formarea persoanelor (organismelor) relevan-
te despre condițiile de funcționare inadecvate 
(amenințătoare) ale sistemelor şi proceselor 
ecologice.

Personalitatea unui infractor modern 
de mediu este, în primul rând, personalitatea 
unui criminal profesional [2].

Persoana care comite infracțiuni împo-
triva ecologice înțelege, în general, că starea 
naturii este importantă pentru viața omenirii, 
dar nu asociază deteriorarea acesteia cu pro-
priile sale activități. Pentru aceasta, interese-
le personale se situează în prim-plan. În mod 
tradițional, oamenii există prin exploatarea na-
turii, şi aici se află rădăcina tuturor acțiunilor 
rele. La infractorul care a săvârşit infracțiuni 
ecologice au fost relevate defecte profunde ale 
conştiinței morale. El nu este un duşman al na-
turii şi nu caută să distrugă omenirea şi toată 
viața de pe Pământ, însă nu vede o relație de ca-
uzalitate între propriul comportament şi degra-
darea mediului. Acesta îşi diminuează propria 
importanță în raport cu protecția mediului. Se 
percepe ca fiind „nesemnificativ” şi aşteaptă un 
comportament pozitiv de la alții. În acest con-
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text apare spiritul colectivismului, atunci când 
o persoană se percepe pe sine ca fiind o parte a 
unui sistem mai mare, şi anume – societatea. 
El vrea să trăiască în condiții ecologice, doreşte 
fericirea şi sănătatea copiilor săi, în timp ce co-
mite infracțiuni ecologice, înrăutățind starea 
mediului natural. Deci aceşti infractori tind să 
subestimeze importanța conservării naturii. 
Problema rezidă, în primul rând, în faptul că 
această persoană are manifestări vii de primi-
tivism de gândire, lipsă de prognoză, manifes-
tări ale egoismului, abstractizare din realitate 
(atunci când o persoană nu se percepe pe sine 
ca parte a naturii). Astfel, s-au stabilit diferențe 
clare, semnificative, în domeniul caracteris-
ticilor morale şi psihologice dintre un infrac-
tor ecologic, neglijent şi minor, ceea ce indică 
importanța supremă a unității structurale con-
siderate a personalității infractorului [6].
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STUDIU ANALITIC AL INSTRUMENTELOR ECONOMICO-FINANCIARE
DE PROTECȚIE A MEDIULUI REGLEMENTATE DE LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA

Ivan ȚERUȘ,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

Reglementările în absolut toate domeni-
ile – cele anterioare, prezente şi viitoare – nu 
pot fi trecute cu vederea fără o amplă a asupra 
eficienței sau ineficienței lor, precum şi a impac-
tului ulterior asupra domeniului de referință. 
Este şi cazul analizei instrumentelor economi-
co-financiare de protecție a mediului, analiză 
care s-a impus de-a lungul timpului prin mai 
multe forme de cercetare de orice nivel. 

Aşadar, studiul în domeniul protecției 
mediului prin măsuri economico-financiare 
realizat până la această dată în Republica Mol-
dova poate fi prezentat în mod relevant doar 
prin separarea tuturor cercetărilor în trei mari 
categorii, dictate de statutul materialelor în 
care acestea se regăsesc. 

Prin urmare, instrumentele economice 
şi financiare de protecție a mediului, evident, 
susținute şi implementate cu suportul regle-
mentărilor juridice în domeniu, au fost cerce-
tate de la declararea independenței țării noas-
tre şi până la data scrierii prezentei lucrări în 
diferite studii analitice (studii de performanță 
în domeniul protecției mediului, rapoarte, 
analize, evaluări), lucrări știinţifice sub for-
ma tezelor de doctorat, articolelor ştiințifice şi 
monografiilor, precum şi în surse ştiințifico-
didactice din categoria manualelor, suportu-
rilor de curs, ghidurilor etc.

În ce priveşte studiul esenței instrumen-
telor juridico-financiare de protecție a mediului 
identificat în conținutul lucrărilor analitice, 
acesta se concretizează destul de relevant, în 
textul celor două studii de performanță în do-
meniul protecției mediului realizate de Comi-
sia Economică pentru Europa a ONU (CEE a 
ONU) la solicitarea Ministerului Mediului al 

Republicii Moldova în anul 1998, respectiv, în 
anul 2005.

De fapt, pentru spațiul doctrinar moldav, 
studiul realizat de CEE a ONU în 1998 este pri-
mul de o asemenea anvergură, destul de impor-
tant pentru inventarierea stării mediului, dar şi 
a mecanismelor juridico-economico-financiare 
de protecție a sa existente până la acea dată. De 
asemenea, studiul era necesar şi pentru stabili-
rea pe mai departe a direcțiilor de dezvoltare a 
legislației Republicii Moldova pe acest segment. 
Reieşind din prefața studiului în discuție, aces-
ta a fost declanşat într-un moment culminant 
al dezvoltării domeniului protecției mediului 
în țara noastră, atunci când în 1998 autoritatea 
centrală pentru mediu este ridicată la rang de 
minister, iar în aceeaşi perioadă au fost adopta-
te cinci legi, una din ele – determinantă pentru 
domeniul instrumentelor financiare de protecție 
a mediului, este Legea privind plata pentru po-
luarea mediului. În acelaşi interval de timp este 
elaborat şi proiectul Legii cu privire la asigurarea 
ecologică, ce e drept, nici astăzi în vigoare.

Aşadar, analiza nemijlocită a meca-
nismelor economico-financiare de protecție 
a mediului se regăseşte în Capitolul 2 din 
Partea I a Studiului de performanțe, denumit 
„Integrarea cerințelor ecologice în economie”, 
acolo unde se prezintă informația despre taxele 
şi plățile pentru utilizarea resurselor naturale; 
instrumentele regulatorii ale stării mediului; 
fondurile ecologice şi cheltuielile publice; 
protecția mediului în procesul privatizării; 
concluziile şi recomandările de rigoare [2, p. 4].

La acel moment, cadrul legislativ moldav 
cunoştea următoarele instrumente economico-
financiare de protecție a mediului, cum ar fi:
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 – impozitele pentru utilizarea resurse-
lor naturale (solul, subsolul, apa etc.);

 – plăţile pentru poluarea mediului;
 – accizele pentru importul maşinilor şi 

combustibilului;
 – subvenţiile;
 – concesiile pentru exploatarea resurse-

lor naturale, aplicarea tehnologiilor ecologice 
pure, reducerea deşeurilor, circuitul închis de 
utilizare a apei etc.

 – penalităţile (sancţiunile) cu caracter 
economic [3, p. 33].

Al doilea Studiu de performanță în do-
meniul protecției mediului, realizat în 2005, 
are scopul de a evalua eficacitatea instru-
mentelor economico-financiare sugerate prin 
studiul din 1998 şi modul lor de funcționare 
după această dată. În contextul arătat, se 
constată că eficiența instrumentelor de piață 
folosite a sporit considerabil pe parcursul 
perioadei de după 1998, iar formularea mai 
adecvată a prețurilor reflectă costurile rea-
le bazate pe principiul de reflectare totală în 
prețuri a costurilor externe. În schimb, în 
domeniul aprovizionării cu apă situația este 
mai puțin satisfăcătoare, odată ce prețurile 
pentru serviciile respective nu compensează 
nici costurile operaționale, nici costul capi-
talului. De asemenea, măsurile financiare de 
protecție a mediului au cunoscut după anii 
1998 o adevărată dezvoltare ce se particulari-
zează în creşterea nivelului de finanțare, dar şi 
cel de  funcționare a fondurilor ecologice. Cu 
toate acestea, comparată cu statele dezvoltate, 
Republica Moldova rămâne la nivelul țărilor 
ce investesc puțin pentru susținerea măsurilor 
de protecție a mediului, totalul cheltuielilor în 
acest sens fiind de circa 0,8% din PIB [4, p. 4].

Concluzia examinării celor două stu-
dii în materia instrumentelor economico-fi-
nanciare de protecție a mediului se opreşte la 
constatarea realității dure, chiar pentru acele 
timpuri, despre grija superficială a tânărului 
nostru stat față de protecția componentelor de 
mediu, dar şi față de ideea promovării unei po-
litici economice prietenoase mediului. De fapt, 
aceasta se întâmpla, probabil, din cauza crizei 
economice de atunci, când accentul se punea 
mai mult pe economia productivă din contul 
factorilor de mediu, dar şi din cauza lipsei de 

experiență în domeniu, a lipsei impunităților 
stricte din exteriorul țării sau chiar a lipsei de 
interes din partea autorităților.

Un alt studiu ştiințifico-practic realizat la 
nivel național care, desigur, abordează şi aspec-
tul măsurilor economico-financiare de protecție 
a mediului, este cel din anul 2003, elaborat de 
către Institutul Național de Ecologie desem-
nat în acest sens de către Ministerul Ecologiei, 
Construcțiilor şi Dezvoltării Teritoriului [5]. 
Din primele rânduri ale raportului național în 
discuție, acolo unde cercetează aplicabilitatea 
măsurilor economico-financiare de protecție a 
mediului, găsim că principalele metode şi instru-
mente, pe lângă cele administrative, sunt cele cu 
caracter financiar prin care se implementează 
principiul „poluatorul plăteşte”, acesta contribu-
ind la acumularea resurselor financiare necesare 
prevenirii şi restabilirii calității mediului. Printre 
ele sunt enumerate: sistemul amenzilor pentru 
neîndeplinirea cerințelor normative şi legislati-
ve; plata compensațiilor pentru prejudiciul cau-
zat mediului; subvențiile; taxele şi impozitele, iar 
ce este cel mai important, în Legea nr. 1556/1998 
a fost introdus un nou instrument economic de 
protecție a mediului sub forma plății pentru 
mărfurile, care în procesul utilizării poluează 
mediul.

Este demn de apreciat în cadrul studiu-
lui faptul că aici sunt aduse la categoria de in-
strumente financiare de protecție a mediului şi 
unele activități finanțate din Fondul Ecologic 
Național, cum ar fi: premierea specialiştilor; 
acordarea de sprijin financiar organizațiilor ne-
guvernamentale; implementarea prevederilor 
principiilor de dezvoltare durabilă; asigurarea 
ştiințifică fundamentală şi aplicativă, realizată de 
un cadru național de cercetători [6, p. 102-103].

Următorul raport național cu privi-
re la starea mediului în Republica Moldova, 
elaborat de către autoritatea centrală pentru 
protecția mediului, în anul 2006, menționează 
la capitolul instrumentelor economico-finan-
ciare de protecție a mediului că „în rezulta-
tul eficientizării mecanismului de percepere 
a plăților pentru poluarea mediului şi o dată 
cu introducerea plății percepute la importul 
mărfurilor care în procesul utilizării cauzea-
ză poluarea mediului, acumulările în Fondul 
Ecologic Național au crescut considerabil, 
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pentru anul 2006 veniturile totale au constitu-
it circa 76 milioane de lei” [7, p. 91-92].

Într-un alt studiu realizat în 2010 cu 
ocazia evaluării gradului de armonizare a 
legislaţiei Republicii Moldova cu standardele 
Uniunii Europene se constată, cu mare regret, 
că „instrumentele economice în domeniul 
mediului în Republica Moldova sunt destul 
de limitate și includ în primul rând taxele de 
mediu pentru utilizarea resurselor naturale, 
taxele de poluare şi amenzile pentru nerespec-
tarea legislației în domeniu” [8, p. 141].

Ultimul şi cel mai recent studiu realizat 
în 2019 la nivel național pe segmentul deținerii, 
aplicării şi eficienței instrumentelor economi-
co-financiare de protecție a mediului nu ne ofe-
ră informații îmbucurătoare. Potrivit datelor 
furnizate, „în anul 2019, încasările din taxele de 
mediu la bugetul de stat au fost de 4,9 miliarde 
de lei sau 2,3% din PIB, iar cheltuielile statului 
pentru protecția mediului au fost de doar 200 
de milioane de lei, ceea ce înseamnă 0,1% din 
PIB, fiind țara cu cele mai scăzute investiții în 
mediu, raportate la PIB, din Europa” [9].

Din cifrele prezentate în studiul exami-
nat, deducem că prin instrumentele economi-
co-financiare existente în Republica Moldova, 
deşi încă limitate, s-a reuşit obținerea unui 
fond impresionant (4,9 miliarde lei) pentru 
nivelul de dezvoltare a țării noastre, însă pa-
radoxul este că resursele financiare acumulate 
nu au fost cheltuite după destinația lor fireas-
că în activități de prevenire şi refacere a com-
ponentelor de mediu afectate prin activități 
de natură economică. Tocmai aici sesizăm 
actualitatea şi importanța lucrării noastre de 
doctorat care devine oportună şi la timpul po-
trivit, în încercarea de a oferi soluții nu doar 
asupra multiplicării instrumentelor juridi-
co-financiare de protecție a mediului, dar şi 
implementarea lor eficientă, supravegherea 
repartizării şi utilizării fondurilor acumulate 
după destinația şi scopul urmărit prin ele.

Cu titlu de concluzie, sesizăm din toa-
te analizele şi studiile realizate pe marginea 
instrumentelor economico-financiare de 
protecție a mediului că legislația Republicii 
Moldova stă relativ bine la acest capitol, în spe-
cial dacă comparăm cadrul legislativ al Ucrai-
nei, al Republicii Belarus sau al Federației 

Ruse în domeniu. Cu toate acestea, deşi avem 
un şir de reglementări transpuse din legislația 
europeană, strategii din cele mai noi şi inspi-
rate în materia protecției mediului prin in-
strumente financiare, totuşi aspectul aplicativ 
rămâne unul mai puțin îmbucurător, în sensul 
că nu există pârghii concrete de impunere a 
agenților economici să recurgă la ecologizarea 
activității antreprenoriale, lipsesc stimulen-
te, fonduri şi resurse umane ce ar promova şi 
pune în aplicare eficientă toate mecanismele 
existente şi susținute de legislația de mediu.
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Trăim într-o societate unde entitatea 
umană este valoarea supremă, iar obligația 
pozitivă a statului este de a proteja inclu-
siv dreptul acestuia la un mediu social sigur, 
unde însăşi Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului statuează fără nici o derogare că În-
altele Părţi Contractante recunosc oricărei 
persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi 
libertăţile definite în Titlul I al prezentei Con-
venţii. Infracțiunea de huliganism reprezintă 
o problemă a societății contemporane, care 
periclitează bunăstarea socială şi siguranța 
cetățeanului în spațiul public. În pofida re-
glementărilor juridice, inclusiv sub aspectul 
legislației juridico-penale a fenomenului re-
spectiv şi a mecanismelor statale de combate-
re, huliganismul este o infracțiune predomi-
nantă, care aduce atingere ordinii publice şi 
în subsidiar persoanei. Sintetizând aspectele 
practicii judiciare autohtone, putem enunța 
că există destule carențe şi probleme pe care 
le are organul de urmărire penală, precum şi 
instanța de judecată la calificarea corectă a 
acestei infracțiuni, delimitarea de alte fapte 
penale sau delicte de natură contravențională. 
Stabilirea unei linii de demarcație dintre 
infracțiunea de huliganism şi alte fapte care 
atentează la relațiile sociale prescrise de Codul 
contravențional constituie o misiune a orga-
nelor de drept şi în plan educativ a bazinului 
constituit din savanți, doctrinari şi alți subiecți 
implicați în procesul de perfecționare a meca-
nismelor de calificare juridică. Astfel, devine 
imperioasă aplicarea dreptului material cu 
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precizie, având ca scop restabilirea echității 
sociale, aducerea unei satisfacții echitabile 
victimei, însă fără a prejudicia drepturile şi 
libertățile fundamentale ale făptuitorului sau 
după caz ale contravenientului.

Infracțiunea de huliganism, precum 
şi contravenția – huliganismul nu prea grav, 
constituie fapte antisociale care contabilizează 
consistent la statistica şi dinamica încălcărilor 
de lege în Republica Moldova, fiind un feno-
men împânzit, care declanşează serioase reper-
cusiuni în realizarea drepturilor şi libertăților 
omului. În acest sens, statul prin politica sa 
penală are obligația pozitivă de a curma şi 
preveni acest flagel. Totuşi un prim pas im-
portant în acest sens ar fi delimitarea corectă 
a infracțiunii de huliganism de contravenția 
prevăzută la art. 354 Cod contravențional, 
huliganismul nu prea grav. În acest sens, ne 
propunem să reliefăm semnele obiective şi 
subiective comune dintre normele enunțate 
supra şi, evident, să enunțăm şi acele semne 
infracționale distinctive. Reieşind din consi-
derentul că fiecare infracțiune şi contravenție 
este constituită din patru elemente obligato-
rii (obiect, latură obiectivă, latură subiectivă 
şi subiect), vom focusa cercetarea noastră pe 
aceste construcții normative.

Astfel, o primă delimitare dintre 
infracțiunea de huliganism şi contravenția co-
respondentă a acesteia o vom face în funcție 
de obiectul de atentare fie infracțională, fie 
contravențională. Din denumirea marginală 
a Capitolul XIII din Codul penal „infracţiuni 



LEGEA ȘI VIAȚA120
Ediție specială, aprilie 2021

contra securităţii publice şi a ordinii publice” 
[1] şi din denumirea marginală a Capitolului 
XIX din Codul contravențional „contravenții 
ce atentează la ordinea publică şi securitatea 
publică” rezultă că obiectul juridic generic al 
acestora îl formează relaţiile sociale din dome-
niul securităţii publice şi respectiv al ordinii 
publice.

Obiectul juridic special ca parte inte-
grantă a obiectului juridic generic, prin care 
se subînțelege o anumită valoare socială îm-
potriva căreia este îndreptată acţiunea sau in-
acţiunea prevăzută de legea penală sau legea 
contravențională, este acelaşi atât pentru in-
fracţiunea de huliganism, cât şi pentru cea a 
huliganismului nu prea grav. Deci ordinea pu-
blică este valoarea socială care suferă atingere 
atât în cazul infracţiunii de huliganism, cât şi 
în cazul contravenției vizând huliganismul nu 
prea grav.

În ceea ce priveşte delimitarea infracţiu-
nilor specificate la art. 287 CP şi a contravenției 
prevăzute de art. 354 CC după criteriul laturii 
obiective, observăm o diferenţă mai pronunţa-
tă între aceste două fapte prejudiciabile.

Infracțiunea prevăzută de art. 287 CP 
cunoaşte patru modalităţi normative cu ca-
racter alternativ, şi anume: 1) acţiunile care 
încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de 
aplicarea violenţei asupra persoanelor; 2) ac-
ţiunile care încalcă grosolan ordinea publică, 
însoţite de ameninţarea cu aplicarea violenţei 
asupra persoanelor; 3) acţiunile care încalcă 
grosolan ordinea publică, însoţite de opunerea 
de rezistenţă violentă reprezentanţilor auto-
rităţilor sau altor persoane care curmă actele 
huliganice; 4) acţiunile care, prin conţinutul 
lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăz-
nicie deosebită [5, p. 684].

Se consideră huliganism însoţit de apli-
carea violenţei asupra persoanelor sau de ame-
ninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe 
acele acţiuni huliganice în timpul cărora au 
fost aplicate lovituri, bătăi sau alte acte de vio-
lenţă care s-au soldat cu cauzarea intenţionată 
sau din imprudenţă a vătămărilor corporale 
neînsemnate, uşoare sau medii, precum şi cu 

cauzarea din imprudenţă a vătămărilor corpo-
rale grave sau a decesului victimei [4, p. 632].

Huliganismul însoţit de opunerea de re-
zistenţă reprezentanţilor autorităţilor sau altor 
persoane care curmă actele huliganice se ma-
nifestă prin intermediul acţiunilor huliganice 
îndreptate împotriva persoanelor ce reprezin-
tă interesele oricărei autorităţi publice centra-
le sau ale autorităţilor publice locale, precum 
şi împotriva celor care îşi îndeplinesc datoria 
obştească curmând actele huliganice.

Prin acţiunile care, prin conţinutul lor, 
se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie 
deosebită se subînţeleg faptele prin care se 
exprimă neglijenţa provocatoare faţă de nor-
mele morale unice (de ex.: înjosirea onoarei 
şi demnităţii personalităţii, neobrăzare, bat-
jocură faţă de bolnavi, de persoanele în etate, 
lipsite de sprijin etc.), precum şi cele prin care 
se manifestă o vădită lipsă de respect faţă de 
societate, însoţită, de exemplu, de insolenţă 
faţă de personalitate, încălcarea îndelungată şi 
insistentă a ordinii publice, ameninţarea invi-
olabilităţii personalităţii, distrugerea sau de-
teriorarea bunurilor, zădărnicirea activităţilor 
de masă, suspendarea temporară a activităţii 
normale a întreprinderilor, instituţiilor, orga-
nizaţiilor sau a transportului obştesc etc. [4, p. 
633].

La rândul său, contravenția prevăzută la 
art. 354 Cod contravențional cuprinde două 
modalităţi normative cu caracter alternativ, şi 
anume: 1) acostarea jignitoare în locuri publi-
ce a persoanei fizice; 2) alte acţiuni similare ce 
tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei 
fizice [2].

Prin contrapunerea celor două tex-
te de lege enunțate mai sus stabilim că în 
esență contravenția prevăzută la art. 354 Cod 
contravențional în textul său lasă o mare 
discreție justițiarului şi constituie pe bună 
dreptate o construcție juridică flexibilă, în-
trucât diversitatea faptelor antisociale nu-i 
permit legiuitorului să prevadă în mod exha-
ustiv acele fapte care pot fi încadrate în baza 
aceleiaşi norme. În esență, orice acțiune care 
încalcă ordinea publică urmează a fi încadrată 
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conform art. 354 Cod contravențional, iar în 
ipostaza când aceste acțiuni sunt însoțite de 
aplicarea violenței sau amenințarea cu aplica-
rea unei asemenea violențe, faptele urmează a 
fi încadrate conform art. 287 Cod penal. Deci 
principala linie de demarcație dintre huliga-
nismul incriminat de norma penală şi huliga-
nismul nu prea grav rezidă în prezența acțiunii 
adiacente – amenințarea cu aplicarea violenței 
sau amenințarea cu aplicarea unei asemenea 
violențe.

Reieşind din conținutul celor stipulate, 
în practica judiciară a organelor de poliție se 
regăsesc grave erori de calificare eronată a unor 
fapte ca contravenție, deşi din circumstanțele 
de fapt se constată existența componenței de 
infracțiune prevăzută la art. 287 Codul penal.

Astfel, organul de constatare a califi-
cat conform art. 354 Cod contravențional 
acțiunile lui Z.S., care la 21.06.2020, în timp 
ce se afla la staţia peco „TagoOil”, situată în 
satul Frumușica, r-nul Florești, încălcând gro-
solan ordinea publică, a aruncat demonstrativ 
un chiştoc de ţigară aprinsă în direcţia lui S.A., 
apoi continuând să-l numească cu cuvinte 
obscene, s-a apropiat de acesta și din motive 
huliganice i-a aplicat ultimului mai multe lo-
vituri cu pumnii în regiunea feţei, cauzându-i 
potrivit raportului de constatare medico-legală  
vătămare corporală neînsemnată [6].

Într-o altă speță, găsim o calificare si-
milară, şi anume acțiunile lui Ț.A., care la 
21.06.2020, aproximativ la 20:45, aflându-se 
lângă magazinul alimentar din s. Iliciovca, r-
nul Florești, a iscat un conflict cu J.R, căruia 
i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în re-
giunea nasului, cauzându-i potrivit raportului 
de constatare medico-legală o vătămare ușoară 
[7].

Prin urmare, din conținutul spețelor re-
zultă că faptele au fost încadrate juridic greşit 
conform prevederilor art. 354 din Codul 
contravențional, ori la caz este întregită latura 
obiectivă a infracțiunii de huliganism, adică 
atât acțiunea principală – încălcarea grosola-
nă a ordinii publice, cât şi acțiunea adiacentă 
– vătămarea corporală neînsemnată, respectiv 

vătămarea corporală uşoară. Totodată, este 
inadmisibilă calificarea unei fapte conform 
art. 354 din Codul contravențional în iposta-
za când există elementul material – vătămarea 
corporală neînsemnată sau vătămarea corpo-
rală uşoară, în asemenea circumstanțe, dacă 
este întregită acțiunea principală – încălca-
rea grosolană  ordinii publice, fapta se califi-
că conform art. 287 din Codul penal, iar dacă 
lipseşte acțiunea principală, atunci  asemenea 
faptă urma a fi calificată conform art. 78 din 
Codul contravențional.

O altă delimitare juridică importantă 
este cea dintre prevederile art. 287 alin. (3) din 
Codul penal, ca modalitate practică realizată 
prin folosirea armei de foc şi contravenția pre-
văzută art. 361 alin. (1), ca modalitate practică 
de încălcare a regulilor de folosire a armei. 

Astfel, o primă delimitare o facem după 
criteriul obiectului de atentare, care în ca-
zul contravenției prevăzute la art. 361 alin. 
(1) din Codul contravențional este simplu: 
relațiile sociale condiționate de ordinea pu-
blică, iar în cazul infracțiunii prevăzute la art. 
287 alin. (3) din Codul penal are un caracter 
complex: obiectul principal (relațiile socia-
le condiționate de protejarea ordinii publi-
ce) şi în subsidiar este constituit din relațiile 
sociale condiționate de protejarea vieții, 
integrității fizice şi sănătății persoanei. Toto-
dată, infracțiunea respectivă are un obiect fie 
material al infracțiunii (când este prejudicia-
tă integritatea corporală), fie un obiect juridic 
imaterial (când fapta infracțională îmbracă 
forma unei amenințări cu o asemenea armă).

După criteriul laturii obiective, 
infracțiunea prevăzută la art. 287 alin. (3) din 
Codul penal este constituită din patru sem-
ne obligatorii, care pe lângă cele trei descrise 
mai sus şi pe care le reținem (acțiunea prin-
cipală, acțiunea adiacentă şi legătura de ca-
uzalitate), mai conține şi mijlocul comiterii: 
arma sau alte obiecte pentru vătămarea inte-
grităţii corporale sau sănătăţii. Latura obiec-
tivă a contravenției prevăzute la art. 361 alin. 
(1) din Codul contravențional în ipoteza care 
face obiect al comparației noastre se realizează 
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doar prin acțiunea de încălcare a regulilor de 
folosire a armelor, fiind o normă de blanchetă, 
care face trimitere la prevederile Legii nr. 130 
din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor cu destinaţie civilă [3].

În funcție de latura subiectivă, 
infracțiunea prevăzută la art. 287 alin. (3) 
se realizează prin intenție directă, iar moti-
vul devine semn obligatoriu, adică din mo-
tive huliganice, pe când latura subiectivă a 
contravenției prevăzute la art. 361 alin.(1) din 
Codul contravențional poate fi comisă atât 
prin intenție directă, cât şi prin intenție indi-
rectă, precum şi prin imprudență, iar alte sem-
ne obligatorii nu conține. Deci în contextul 
contravenției enunțate supra, făptuitorul fie 
neglijează regulile impuse la folosirea armei, 
fie în mod demonstrativ încalcă acele reguli, 
însă fără a comite setul de acțiune care ar con-
stitui elementele infracțiunii prevăzute de art. 
287 alin. (3) din Codul penal.

Astfel, corect au fost încadrate juridic 
acțiunile lui S.T. conform alin. (1) art. 361 din 
Codul contravențional, care la 21.09.2019, 
aflându-se în satul Bobulești, r-nul Florești, 
în prezenţa mai multor persoane a efectuat 
câteva împușcături în plan vertical din arma 
sa deţinută legal [8]. Deci făptuitorul prin 
încălcarea regulilor de folosire a armei a do-
rit să-şi manifeste în prezența altor persoane 
„virtuozitatea” sa, neurmărind un motiv huli-
ganic. Prin urmare, acesta nu a încălcat groso-
lan ordinea publică şi nu a urmărit vătămarea 
sau amenințarea cu vătămarea fizică a cuiva, 
neexistând gradul prejudiciabil al infracțiunii 
prevăzute de art. 287 alin. (3) din Codul penal. 

Concluzie. Prin sintetizarea tezelor dez-
voltate supra, conchidem că principala linie 
de demarcație dintre infracțiunea de huliga-
nism şi contravenția prevăzută la art. 354 din 
Codul contravențional se realizează în func-
ţie de latura obiectivă. Astfel, în ipoteza când 
avem o încălcare grosolană a ordinii publice, 
fără alte elemente de ordin material, fapta ur-
mează a fi încadrată conform prevederilor art. 
354 Cod contravențional, iar în ipoteza când 
acțiunea respectivă este însoțită de o vătă-

mare uşoară sau neînsemnată, fapta urmează 
a fi încadrată doar conform prevederilor art. 
287 din Codul penal. Nu există concurs ide-
al dintre contravenția prevăzută la art. 78 din 
Codul contravențional şi art. 354 din Codul 
contravențional. În cazul existenței vătămări-
lor uşoare sau neînsemnate, în lipsa conturării 
clare a elementului – încălcare grosolană a or-
dinii publice, pentru a nu încălca regula pre-
văzută la art. 3 alin. (2) din Codul penal, fapta 
va fi încadrată doar conform art. 78 din Codul 
contravențional.
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Criminologia, cum este şi firesc, lea-
gă conceptul de prevenire de obiectul său de 
cercetare – studierea cauzelor criminalităţii, 
prevenirii etc., oferindu-i aici o accepţiune 
mult mai largă, care nu se limitează la scopul 
şi funcţiile preventive ale legii penale, ci are în 
vedere ansamblul factorilor care le determină 
şi al condiţiilor care favorizează săvârşirea ac-
tului criminal, precum şi reacţia socială faţă de 
acesta. Nu întâmplător, prevenirea constituie 
unul dintre scopurile prioritare ale crimino-
logiei ca ştiinţă, unul dintre elementele prin-
cipale prin care aceasta este definită [1, p. 27].

Prevenirea criminalităţii nu constă doar 
în eliminarea şi neutralizarea factorilor ne-
gativi, dar cuprinde utilizarea şi stimularea 
proceselor pozitive existente în viaţa cotidi-
ană. După cum menţiona savantul român I. 
Oancea, prevenirea este similară prevenirii 
unei maladii în domeniul medical, preveni-
re care poate fi realizată prin aplicarea unor 
măsuri medicale, datorită cărora o boală nu se 
produce sau nu se răspândeşte – „E mai uşor 
să opreşti o boală decât s-o vindeci” („mieux 
vaut prévenir que guérir”) [2, p. 125].

Prevenirea specială este acea formă de 
prevenire care vizează împiedicarea directă a co-
miterii infracţiunii. În cazul prevenirii speciale a 
infracţiunilor, este vorba despre fapte concrete, 
de infracţiuni pe cale de a se comite şi care pot fi 
împiedicate şi prevenite. În acest context, poliţia 
are un rol important în prevenirea specială prin 
atribuţiile specifice care-i revin.

Prevenirea specială a criminalităţii are 
un caracter cu mult mai concret decât preve-
nirea generală. Astfel, potrivit art. 2, Cod pe-
nal al RM, prin prevenirea specială putem în-
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Efrosinia URSU,
doctorandă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI 

ţelege prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. 
Prevenirea specială a criminalităţii în 

cel mai direct mod are strânse legături cu pre-
venirea generală, doar că, măsurile prevenirii 
speciale sunt cu mult mai concrete şi au limite 
în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. Totoda-
tă, prevenirea generală acţionează în cadrul 
întregii societăţi, cuprinde multiple sfere, şi 
anume: economică, socială, politică, culturală, 
educativă etc. [3].

Spre deosebire de prevenirea generală, 
cea specială se efectuează cu un scop bine de-
terminat în interesele prevenirii criminalităţii, 
adică măsurile speciale sunt chemate să solu-
ţioneze problemele de înlăturare, neutralizare, 
minimizare a factorilor criminogeni; însănă-
toşirea microclimei sociale, îndreptarea com-
portamentului persoanelor care pot comite 
infracţiuni etc. [4, p.160].

Astfel, Republica Moldova conştien-
tizând pericolul abuzului şi exploatării sexuale 
față de copii, în anul 2012 a ratificat Convenția 
Consiliului Europei pentru protecția copiilor 
împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor se-
xuale (încheiată la data de 25 octombrie 2007 în 
Spania, Lanzarote; în continuare – Convenția 
de la Lanzarote). Punând accent pe apărarea în 
mod exclusiv a intereselor copilului, Convenția 
stabileşte domeniile de intervenție, prioritățile 
şi definițiile comune clare, urmărind armo-
nizarea legislației penale a statelor semnatare, 
abordarea multidisciplinară în prevenirea şi 
combaterea acestor infracțiuni şi asigurarea 
protecției copiilor-victime.

Convenția de la Lanzarote obligă statele 
semnatare să întreprindă măsuri de prevenire 
a exploatării sexuale şi abuzului sexual față de 
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copii care să vizeze diverse aspecte ale preve-
nirii. Aşadar, este vorba despre:

1. Pregătirea profesională şi sensibiliza-
rea persoanelor care lucrează cu copii;

2. Selectarea şi angajarea persoanelor 
care interacționează cu copii în activitatea pe 
care o desfăşoară;

3. Măsurile educative pentru copii;
4. Programe sau măsuri de intervenție 

preventive adresate potențialelor agresori;
5. Măsuri destinate publicului larg;
6. Implicarea mass-mediei, a sectorului 

privat şi a societății civile în activități de prevenire.
Pentru o bună desfăşurare a activităţii de 

prevenire a pornografiei infantile şi abuzului 
sexual online sunt necesare anumite premise:

 – activitatea informaţional-analitică efi-
cientă, care constă în studierea sistematică şi 
generalizarea informaţiei privind toate cazurile 
de pornografie infantilă şi abuz sexual online;

 – reducerea şomajului şi a sărăciei;
 – dezvoltarea economiei;
 – asigurarea nivelului minim de exis-

tenţă în conformitate cu realităţile cotidiene; 
 – susţinerea şi dezvoltarea educaţiei, 

culturii şi spiritului moral al populaţiei;
 – implicarea activă a societății civile şi 

cetățenilor în combaterea exploatării sexuale 
a copiilor în mediul online;

 – cooperarea bine organizată a orga-
nelor de drept specializate în combaterea ex-
ploatării sexuale a copiilor în mediul online;

 – profesionalismul înalt al angajaţilor 
organelor de drept;

 – indispensabilitatea survenirii răspun-
derii penale pentru infracțiunile de exploatare 
sexuală online.

În contextul celor expuse, propunem 
următoarele măsuri speciale direcționate spre 
prevenirea pornografiei infantile:

 – desfăşurarea companiilor de infor-
mare a publicului, inclusiv în cooperarea cu 
ONG-uri şi societatea civilă;

 – efectuarea cercetărilor (statistice, soci-
ologice, juridice, medicale, psihologice, peda-
gogice) privitoare la cauzele, procesul şi conse-
cinţele fenomenului pornografiei infantile;

 – dotarea organelor de drept cu mijloa-
ce tehnice speciale;

 – efectuarea măsurilor speciale de 

investigații, direcționate spre obținerea de 
informații privind pornografia infantilă;

 – armonizarea legislației în vigoare;
 – perfecţionarea profesională continuă 

a angajaţilor care interacționează cu copii în 
activitatea pe care o desfăşoară;

 – desfăşurarea seminarelor, training-
urilor, atelierelor de lucru, conferinţelor şti-
inţifico-practice, pe problemele exploatării 
sexuale a copiilor în mediul online, în scopul 
elaborării unor recomandări practice pentru 
angajaţii organelor de drept;

 – organizarea şi desfăşurarea lecțiilor 
de informare a copiilor privind riscurile exis-
tente în cazurile de nesupraveghere a copiilor 
la accesarea internetului şi anume pornografia 
infantilă şi abuz sexual online.

Un rol important în prevenirea şi com-
baterea exploatării sexuale a copiilor în me-
diul online, inclusiv a pornografiei infantile, 
îi revine Centrului pentru combaterea cri-
melor informatice, care integrează activitatea 
specialiştilor din cadrul diferitor subdiviziuni 
ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciu-
lui Vamal şi Procuraturii Generale. Prin ur-
mare, angajații Centrului pentru combaterea 
crimelor informatice realizează următoarele 
activități în procesul de prevenire şi comba-
tere a exploatării sexuale a copiilor în mediul 
online, şi anume:

a) prevenirea şi combaterea pornogra-
fiei infantile,  abuzului şi exploatării sexuale 
online a copiilor, răspândirea contentului ile-
gal, acostarea copiilor în scopuri sexuale şi al 
infracțiunilor conexe;

b) organizează măsuri specia-
le de investigații în scopul descoperirii 
infracțiunilor şi identificării infractorilor, şi 
anume identificarea victimelor pornografiei 
infantile şi abuzurilor sexuale online;

c) desfăşurarea urmăririi penale şi ad-
ministrarea probelor;

d) conlucrarea cu organizaţiile nongu-
vernamentale şi interguvernamentale întru 
acordarea asistenţei şi protecţiei victimelor por-
nografiei infantile, abuzurilor sexuale online;

e) analiza legislației în vigoare şi înain-
tarea propunerilor de perfecționare a acesteia.

În vederea prevenirii şi combaterii ex-
ploatării sexuale a copiilor în mediul online, 
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este necesar de întreprins un şir de acțiuni, cu 
implicarea activă a societății civile:

 – Acordarea priorității asistenței copi-
lului-victimă în cadrul investigațiilor.

 – Utilizarea metodelor de identificare a 
victimelor, inclusiv prin utilizarea Sistemului 
Informațional „Protecția Copiilor” şi a bazei 
de date „ICSE” a OIPC INTERPOL.

 – Identificarea soluțiilor tehnice de do-
cumentare a abuzatorilor care folosesc instru-
mentele de anonimizare online, rețelele de 
partajare a fişierelor şi rețeaua Darknet.

 – Desfăşurarea campaniilor de infor-
mare a publicului, inclusiv în cooperarea cu 
ONG-uri şi societatea civilă.

 – Cooperarea cu furnizorii de servicii 
de comunicații electronice, în special cu cei 
ale căror servicii sunt utilizate de infractori la 
comiterea infracțiunilor respective: compani-
ile de hosting, servere VPN şi proxy.

 – Utilizarea canalului virtual stabilit cu 
NCMEC (Centrul Național al SUA privind 
Copiii Dispăruți şi Exploatați), precum şi ade-
rarea la alte inițiative similar [5, p.12].

Pentru a proteja copilul împotriva ris-
cului abuzului sexual online e necesar de în-
treprins următoarele acțiuni:

 – stabilirea împreună cu copilul a unor 
reguli de securitate şi comportament online.

Explicaţi-i să nu dea persoanelor întâl-
nite online informații personale, să nu accepte 
discuțiile în privat-chat, e-mail, SMS, Messenger 
– pentru că ele pot deveni publice. Fotografiile şi 
imaginile video postate sau transmise cuiva on-
line pot fi copiate de oricine, modificate, distri-
buite altora sau repostate pe alte pagini web fără 
ştirea lui. Dacă a încălcat unele reguli, trebuie să-l 
convingi că e mai bine să discute cu tine despre 
lucrurile pe care le-a văzut sau pe care le-a citit. 
În felul acesta îi poți explica de ce nu este bine ce 
a făcut şi care sunt consecinţele acțiunilor sale.

 – explicarea riscurilor comunicării on-
line cu persoane străine. Dacă înainte să plece 
din casă îi spui să nu vorbească cu persoane 
necunoscute în stradă, explică-i că e important 
să țină minte această regulă şi când navighea-
ză online. Persoanele care folosesc identități 
false nu au niciodată intenții bune. Internetul 
oferă anonimitate, astfel că pe Internet oricine 
se poate prezenta altfel decât este în realitate. 

Unele persoane îi pot îndemna pe copii sau 
chiar îi pot impune să facă lucruri ruşinoase, 
neplăcute sau periculoase pentru viaţa şi sănă-
tatea lor, îi pot manipula să accepte o întâlnire 
în viața reală cu scopul de a-i abuza;

 – comunicarea deschis şi frecvent cu co-
pilul tău. Încurajează-l să îţi vorbească despre 
cum i-a fost ziua, despre emoțiile sale şi despre 
momentele mai dificile. Nu îl certa şi nici nu îl 
critica atunci când îţi povesteşte despre situații 
conflictuale sau interacțiuni dificile cu alte per-
soane. Este important să simtă ca îţi poate spune 
orice şi că atunci când are nelămuriri sau confu-
zii, îl poți ajuta să le lămurească. Mulţi copii nu 
vor spune ce li s-a întâmplat din frica de a fi cer-
taţi, pedepsiţi sau privaţi de accesul la Internet. 
Învaţă-l pe copil şi care sunt persoanele cărora 
poate să le ceară ajutorul dacă se simte în pericol;

 – educarea copilului despre ce înseamnă 
abuzul sexual. Regula „Aici nu se pune mâna”  
transmite un mesaj important că trupul unui 
copil este al său şi nimeni nu îl poate atinge fără 
permisiune. Copiii trebuie să înveţe că propriul 
lor corp le aparţine şi nimeni nu are voie să-i 
atingă fără voia lor. O comunicare deschisă şi 
directă despre sexualitate şi zonele intime ale 
propriului corp, la o vârstă fragedă, folosind de-
numirile corecte pentru organele genitale şi alte 
părţi ale corpului. va ajuta copilul să înţeleagă 
ceea ce nu este permis. Învaţă-l să spună „Nu” 
imediat şi hotărât la orice contact fizic nepotrivit 
sau solicitare de a fi fotografiat sau filmat, să se 
ferească de situaţii periculoase şi dacă cineva îl 
îndeamnă să facă lucruri care îl ruşinează, să se 
adreseze după ajutor unui adult în care are în-
credere. La vârste mici, copiii nu îşi vor da seama 
neapărat care sunt comportamentele inadecvate 
ale adulților, aşa că este nevoie să-i explici copi-
lului care sunt exact acțiunile care se încadrea-
ză în abuzul sexual. Ruşinea şi vinovăţia cu care 
este înconjurat subiectul educației sexuale este 
cauza pentru care multe situații de abuz sexual 
nu sunt prevenite sau oprite. Explică-i care sunt 
acţiunile care reprezintă un abuz sexual şi spu-
ne-i că trebuie sa îţi spună imediat ce a fost su-
pus unui astfel de comportament;

 – asigură-te că ştii în permanenţă unde 
se află copilul tău şi mai ales cu cine. Moni-
torizează activitatea copilului online, însă nu 
transforma acest proces într-un control repre-
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siv. Discutați despre prietenii lui virtuali aşa 
cum te interesezi de cei din viața reală. Stabi-
liţi împreună că este nevoie să anunțe pe cine-
va dintre părinţi, rude sau apropiaţi, cu cine şi 
unde intenționează să meargă;

 – cunoaşte semnele abuzului sexual 
asupra copiilor. Semnele unui presupus abuz 
sexual asupra copilului pot fi următoarele: co-
pilul poate manifesta schimbări în somn, în 
pofta de mâncare, în dispoziție sau pot apărea 
comportamente neobişnuite [6].

Pentru a maximiza efectul activităţilor 
de prevenire, angajații poliției trebuie:

 – să deţină şi să îşi îmbunătăţească în 
permanenţă cunoştinţele tehnice şi practice 
referitoare la pornografia infantilă pe internet;

 –  să colaboreze cu celelalte autorităţi şi 
organizaţii cu interes în domeniu;

 – să-şi concentreze eficient eforturile în 
cadrul activităţilor derulate prin corelarea infor-
maţiilor transmise cu publicul-ţintă destinatar.

În realizarea demersului informativ pre-
ventiv împotriva victimizării, poliţiştii vizează 
două categorii sociale ca public-ţintă: copiii şi 
părinţii.

Recomandări pentru părinţi şi persoa-
nele care au atribuţii de educare a minorilor 
sunt următoarele:

 – să conştientizeze existenţa riscului;
 – să nu posteze pe internet fotografii 

nud cu propriii copii;
 – să comunice deschis cu copiii lor des-

pre Internet, despre beneficiile şi pericolele 
existente în lumea virtuală. Copilul trebuie să 
ştie că poate discuta cu părinţii despre orice 
aspect întâlnit în lumea virtuală;

 – să stabilească împreună cu copiii re-
guli de utilizare a internetului şi să urmărească 
respectarea lor de către aceştia;

 – să nu restricţioneze excesiv şi nejusti-
ficat accesul copiilor la internet;

 – să le prezinte copiilor riscurile la care 
se pot expune în mediul online;

 – să se asigure că ştiu parola/ parolele 
de acces ale copiilor la contul de email, reţele 
de socializare etc. şi să fie atenţi la „prieteniile” 
online pe care ei le întreţin.

 – Soluţii tehnice de control parental al 
posibilităţilor de navigare a copilului pe inter-
net:

 – soluţii complete de aplicaţii antivirus 
actualizate;

 – programe de filtrare care pot bloca 
automat accesul copiilor către anumite cate-
gorii de site-uri;

 – motoare de căutare pentru copii (ex. 
Google Search Engine for Kids) – acestea filtrea-
ză automat rezultatele căutărilor de pe internet, 
excluzând paginile inadecvate minorilor [7].
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Metodica cercetării oricărui gen de 
infracțiuni este de neconceput fără elaborarea 
şi cunoaşterea caracteristicii criminalistice a 
acesteia. În istoria dezvoltării criminalisticii 
acest subiect a devenit unul dintre cele mai 
polemizate. În pofida faptului că savanţii nu 
au ajuns la o părere unică în ceea ce priveş-
te noţiunea de caracteristică criminalistică, 
structura ei în raport cu obiectul probatoriu 
în cauza penală şi locul acestei instituții în 
metodica criminalisticii, pe parcursul ultimi-
lor ani ai secolului trecut, ea a devenit nu doar 
o parte a cunoştinţelor criminalistice privind 
infracţiunile, dar şi o importantă categorie şti-
inţifică a faptei [4, p. 42]. Baev O.A., la fel, po-
lemizând despre caracteristica criminalistică a 
infracțiunii, menționează că au existat perioa-
de când era considerată foarte importantă în 
procesul de cercetare a infracțiunilor, apoi au 
fost perioade în care era desconsiderată, înve-
chită şi lipsită de valoare în ştiința criminalis-
tică [6, p. 19]. 

Până acum, caracterizarea criminalis-
tică a trecut, în cele din urmă, testul timpu-
lui şi, în ciuda controverselor de opinii ale 
oamenilor de ştiință, şi-a dovedit necesita-
tea într-un sistem de metode de cercetare a 
infracțiunilor [13, p. 5-6]. Potrivit opiniei lui 
Belkin R.S., caracteristica criminalistică este 
„un concept ştiințific abstract, rezultatul unei 
analize ştiințifice a unui anumit tip de activi-

CARACTERISTICA CRIMINALISTICĂ A PRACTICĂRII ILEGALE A ACTIVITĂȚII 
DE ÎNTREPRINZĂTOR

Dmitrii VOZIAN,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Recenzent: Iurie Odagiu, doctor în drept, conferențiar universitar 

tate infracțională (gen sau tip de infracțiune) 
orientată spre generalizarea trăsăturilor şi 
caracteristicilor sale tipice. Caracteristica cri-
minalistică a infracțiunilor conține informații 
inițiale tipice, un sistem de date privind meto-
dele de comitere şi ascundere a acestui tip (gen) 
de infracțiuni şi consecințele tipice ale comi-
terii acestora; caracteristica circumstanțelor 
care trebuie clarificate şi cercetate în această 
categorie de cauze penale şi versiunile tipi-
ce; indicii privind identitatea infractorului, 
caracteristicile acestuia, motivele şi scopuri-
le probabile ale infracțiunii, identitatea vic-
timei şi caracteristicile acesteia; descrierea 
circumstanțelor specifice care au contribuit la 
comiterea acesteia. Caracteristica criminalis-
tică a unei infracțiuni are o pură valoare de că-
utare şi orientare. Acest lucru este caracterizat 
de corelații determinate statistic (dependențe 
probabilistice) între elementele sale, care fac 
posibilă stabilirea circumstanțelor obiective şi 
a direcțiilor de investigare [7, p. 90].  

Vorbind despre caracteristica crimina-
listică a infracțiunilor, credem că trebuie să nu 
uităm de corelația acesteia cu caracteristica ju-
ridico-penală. Caracteristica criminalistică şi 
caracteristica juridico-penală au acelaşi obiect 
de cercetare – criminalitatea; conținutul lor 
este adesea intercalat şi repetat (de exem-
plu, cunoaşterea personalității infractorului), 
iar acest lucru se explică prin principalul lor 
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obiectiv – combaterea criminalității. În niciun 
caz nu egalăm aceste două caracteristici diferi-
te: caracteristica criminalistică şi caracteristi-
ca juridico-penală, dar suntem ferm convinşi 
că fără cunoaşterea legii penale şi a încadrării 
juridice a faptelor prejudiciabile, este imposi-
bilă elaborarea pe deplin a caracteristicii cri-
minalistice a oricărei infracțiuni.

Dezvoltarea  caracteristicii criminalisti-
ce are o mare importanță practică şi teoreti-
că, deoarece organele de aplicare a legii (pro-
curorii, ofițerii de urmărire penală şi ofițerii 
de investigații), folosind elementele specifice 
ale acesteia şi informațiile obținute la eta-
pa inițială a cercetării, analizează materiale-
le urmăririi penale şi acțiunilor speciale de 
investigație mai profund, înaintează versiuni, 
construieşte modelele de realizare a unui eve-
niment infracțional, înaintează versiuni des-
pre potențialii infractori. 

În cazul caracteristicii criminalistice a 
infracțiunii de practicare ilegală a activității 
de întreprinzător, considerăm că urmează  sa 
ne referim la următoarele elemente importan-
te ale acesteia: modul de săvârşire a activității 
ilegale de întreprinzător, urmele specifice ale 
acestor fapte, circumstanțele activității ilegale 
de întreprinzător, caracteristica persoanelor 
care săvârşesc acest gen de infracțiune.

Modul de săvârşire a activității ilegale de 
întreprinzător constituie, de regulă, o schemă 
bine determinată şi structurată şi conține eta-
pele de pregătire, comitere şi ascundere (ca-
muflare) a afacerii ilicite. Pregătirea pentru 
comiterea activității ilegale de întreprinzător 
constituie o etapă importantă şi conține ele-
mente detaliate, menite să creeze un meca-
nism infracțional complex. De regulă, acest 
mecanism infracțional al activității ilegale de 
întreprinzător conține aspecte precum identi-
ficarea lacunelor în reglementările normative 
din cadrul unui sector al economiei (agricul-
tură, servicii, industrie alimentară etc.), alege-
rea genului de activitate şi locului de prestare 
a serviciilor ilegale, vânzare sau a producerii 
ilegale, căutarea complicilor şi atragerea aces-
tora în unele etape ale activității ilicite de în-

treprinzător (achiziţionarea de materie primă, 
comercializarea mărfurilor, prestarea de ser-
vicii), dobândirea ştampilelor, actelor, blan-
chetelor, semnăturilor care reflectă anumite 
activități financiare, crearea întreprinderilor 
sau organizațiilor care asigură circularea ba-
nilor obținuți din activitatea ilegală de între-
prinzător, procurarea mijloacelor tehnice, 
mijloacelor de transport, închirierea locurilor 
de depozitare a obiectelor de prestare a servi-
ciilor sau mijloacelor de producere, procura-
rea sau închirierea mijloacelor de transport, 
angajarea la negru (cu achitarea salariului în 
plic) a complicelor, procurarea calculatoare-
lor şi imprimantelor care sunt folosite pentru 
diferite operațiuni, plasarea banilor obținuți 
în conturi străine prin intermediul mai mul-
tor operațiuni fictive, ascunderea şi camufla-
rea activităților fie prin acțiuni de corupere, fie 
prin alte modalități [11, p. 342].  

Modul de a face afaceri ilegale este unul 
dintre cele mai importante din sistemul carac-
teristicii criminalistice. Metoda de săvârşire a 
activității ilegale de întreprinzător este prin-
cipala sursă de informații despre aspectul ca-
litativ al activității infracționale investigate. 
În aspect normativ legea penală [2, art. 241] 
nu distinge modalități faptice de comitere 
a activității ilegale de întreprinzător. Latura 
obiectivă a acestei infracţiuni include urmă-
toarele trei semne: 1) fapta prejudiciabilă care 
se exprimă în acţiunea (şi inacţiunea) de prac-
ticare ilegală a activităţii de întreprinzător; 2) 
urmările prejudiciabile sub forma obţinerii 
unui profit în proporţii mari; 3) legătura ca-
uzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările 
prejudiciabile. Potrivit art. 125 CP RM (care 
este o normă accesorie în raport cu art. 241 CP 
RM), prin „practicare (desfăşurare) ilegală a 
activităţii de întreprinzător” se înţelege, după 
caz [5, nr. 3 (73)]: 

a) desfăşurarea activităţii de întreprin-
zător fără înregistrarea (reînregistrarea) la or-
ganele autorizate;

b) desfăşurarea unor genuri de activitate 
interzise de legislaţie;

c) desfăşurarea activităţii de întreprin-
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zător prin intermediul filialelor, reprezentan-
ţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor, de-
pozitelor, unităţilor comerciale şi altor unităţi 
neînregistrate în modul stabilit de legislaţie;

d) desfăşurarea activităţii de întreprin-
zător fără utilizarea mărcilor comerciale şi de 
fabrică şi fără indicarea în documente a codu-
rilor fiscale, în cazul când folosirea sau indi-
carea lor este prevăzută de legislaţie, ori des-
făşurarea acestei activităţi cu utilizarea unor 
coduri fiscale străine sau plastografiate [2, art. 
125]. 

Desfăşurarea activității ilegale de între-
prinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) 
la organele autorizate (aceste proceduri sunt 
prevăzute de lege [3]) presupune, în aspect 
criminalistic, activități precum producerea 
anumitor tipuri de produse, efectuarea mun-
cii şi furnizarea de servicii fără deținerea do-
cumentelor relevante, eliberate de organele 
competente (licență, permis, lipsă de calificare 
sau studii pentru prestarea serviciilor respec-
tive); producerea anumitor tipuri de produ-
se, efectuarea muncii şi furnizarea de servicii 
după depunerea documentelor relevante către 
organele abilitate să elibereze o autorizație 
specială (licență) pentru a se angaja în acest 
tip de activitate antreprenorială, dar înainte 
de a obține o astfel de licență; producerea anu-
mitor tipuri de produse, efectuarea muncii 
şi furnizarea de servicii după expirarea unui 
permis special (licență) pentru a se angaja în 
acest tip de activitate de întreprinzător şi lipsa 
reînregistrării activității.

Printre alte metode ale activității ilegale 
de întreprinzător, ar trebui menționată încăl-
carea regulilor de înregistrare de stat şi depu-
nerea documentelor care conțin informații 
deliberat false către organul competent care 
efectuează înregistrarea de stat a persoanelor 
juridice. De exemplu, în timpul înregistră-
rii de stat a unei persoane ca întreprinzător 
individual (întreprindere individuală), sunt 
prezentate documentele de identitate ale altei 
persoane. De regulă, în acest scop, sunt utili-
zate buletine falsificate, fie sustrase, fie pierdu-
te de proprietarii lor ori cumpărate de la per-

soane fără domiciliu stabil.
În timpul desfăşurării activităților 

comerciale ilegale şi după comiterea unei 
infracțiuni, se iau măsuri pentru ascunde-
rea acesteia. Ascunderea (camuflarea) unei 
infracțiuni este înțeleasă ca o activitate (ele-
ment al activității infracționale) care vizează 
obstrucționarea urmăririi penale prin ascun-
derea, distrugerea, deghizarea sau falsificarea 
urmelor infracțiunii şi a infractorului [8,  p. 
364]. 

În ceea ce priveşte conținutul şi meto-
dele de ascundere a activității ilegale de între-
prinzător, acestea pot fi împărțite în următoa-
rele grupuri:

1. Tăinuirea unei infracțiuni prin ascun-
derea informațiilor şi (sau) a purtătorilor aces-
teia. Metodele de ascundere includ: lichidarea 
persoanei juridice, falimentarea frauduloasă, 
distrugerea obiectelor şi documentelor care au 
atribuție la activitatea ilegală de întreprinzător 
(contracte, acte de interdicție, procuri, facturi 
etc.), depunerea declarațiilor intenționat false 
în mod deliberat,  denaturarea documentației 
contabile, statistice, tehnologice, fiscale, tran-
sferul în alte funcții sau concedierea persoane-
lor care cunoşteau despre activitatea ilegală de 
întreprinzător.

 2. Ascunderea infracțiunii prin de-
ghizarea informațiilor şi a purtătorilor de 
informație: schimbarea locului unor obiecte 
(de exemplu, de la locul unde ar trebui să se 
afle în conformitate cu regulile existente sau 
prescrise, într-un alt loc, aşa cum se întâmplă 
atunci când regulile de stocare şi circulare a 
documentelor sunt încălcate),  camuflarea 
activității economice (de exemplu, obținerea 
unei licențe pentru anumite tipuri de activita-
te economică, însă practicarea altei activități 
nelicențiate).

Urmele specifice activității ilegale de în-
treprinzător, de regulă, sunt reflectate de docu-
mente falsificate şi rechizite ale căror conținut 
nu corespund realității. La documentele falsi-
ficate pot fi deseori atribuite documente con-
stitutive ale unei persoane juridice, documen-
te care confirmă înregistrarea de stat a unei 
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persoane ca întreprindere individuală, certi-
ficate de înregistrare de stat, certificate false 
de atribuire a codului fiscal, licențe, patente, 
documente de contabilitate primare (acte de 
primire – predare, casare, transmitere, schimb 
etc.), facturi, rapoarte...[10, p. 42-49].

Este important de reținut că eveni-
mentul infracțiunii de activitate ilegală de 
întreprinzător este descoperit prin compa-
rarea informațiilor conținute în   contabilitate 
cu cele din contabilitatea dublă, identificând 
neconcordanțe între informațiile reflectate în 
acestea. Cele mai clasice metode moderne de 
falsificare a documentelor enumerate mai sus, 
de regulă, sunt următoarele:

a) tipărirea documentelor complet falsi-
ficate cu imitarea tuturor detaliilor originale;

b) imprimarea suplimentară a textului 
în documentul original: scanarea, modificarea 
şi o nouă imprimare completă a documentu-
lui falsificat;

c) scanarea mai multor documente au-
tentice şi suprapunerea detaliilor acestora pe 
un document nou, falsificat [9].

Circumstanțele în care se desfăşoară ac-
tivitatea ilegală de întreprinzător constă dintr-
un complex de condiții diferite care determi-
nă comportamentul subiectului infracțiunii în 
timpul şi după comiterea faptei ilegale. Aceste 
condiții includ: nivelul reglementării legale a 
activității antreprenoriale în general şi a celor 
de tipul acesteia care au fost desfăşurate ilegal; 
respectarea condițiilor licențelor acordate şi 
a procedurii stabilite normativ, a regulilor de 
înregistrare de stat şi de acordare a licențelor; 
particularitățile organizării producției în ge-
neral şi pentru fiecare tip de activitate antre-
prenorială; caracteristicile sistemului de flux 
de documente, contabilitate şi control (intern 
şi extern) asupra implementării operațiunilor 
comerciale şi gestionării organizației de către 
fondatorii acesteia (participanți).

În general, un mediu favorabil activității 
ilegale de întreprinzător se caracterizează 
prin: lipsa controlului asupra managemen-
tului unei organizații de către fondatorii săi 
(participanți); acordarea competențelor ne-

justificat de largi administratorului de a ges-
tiona organizația; încălcarea procedurii de 
documentare a operațiunilor financiare şi 
comerciale efectuate; neajunsuri în organi-
zarea producerii, contabilității şi controlu-
lui; indiferența conducerii față de cazurile de 
comportament ilegal al persoanelor care înde-
plinesc funcții manageriale; eficiență scăzută 
a activității organismelor de reglementare în 
domeniul activității de întreprinzător.

Locul infracțiunii este înțeles ca locația 
reală a entității comerciale, caracteristicile 
sale generale (forma organizațională şi juridi-
că, adresa poştală şi locația efectivă, prezența 
entităților juridice subsidiare în entitatea 
comercială), locul înregistrării şi licențierii 
de stat, locul în care au fost efectuate acele 
tranzacții comerciale care au fost efectuate ile-
gal. 

Pentru a stabili momentul săvârşirii 
unei infracțiuni, este necesar să aflăm: când au 
avut loc evenimentele legate de înregistrarea 
de stat a subiectului; când s-a realizat acorda-
rea de licențe pentru tipuri specifice de acti-
vitate antreprenorială; timpul implementării 
ilegale a anumitor tipuri de activitate şi timpul 
tranzacțiilor comerciale care au fost efectuate 
ilegal (acest timp poate fi exprimat în date sau 
perioade specifice).

Particularitatea activității ilegale de în-
treprinzător este că locul în care a fost săvârşită 
fapta ilegală (locul în care au fost săvârşite 
acțiunile părții obiective a infracțiunii) şi locul 
în care s-au produs consecințele dăunătoare 
(locul în care a avut loc rezultatul faptei ilega-
le)) s-ar putea să nu coincidă.

Momentul săvârşirii activității ilegale 
de întreprinzător este momentul desfăşurării 
operațiunilor ilegale de afaceri. În acelaşi timp, 
în fiecare caz de activitate de întreprinzător 
ilegală este important să se stabilească faptul 
că această activitate a fost desfăşurată fără în-
registrare sau cu încălcarea regulilor de înre-
gistrare, precum şi cu posibila depunere către 
autoritățile fiscale a documentelor care conțin 
informații deliberat false, sau fără permisiune 
specială (licență) în cazurile în care este nece-
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sară această autorizație (licență) sau cu încăl-
carea cerințelor şi condițiilor de licențiere.

Personalitatea infractorului (sau, aşa 
cum se numeşte în ştiința dreptului penal – 
subiectul infracțiunii) este unul dintre cele 
mai importante elemente ale caracteristicii 
criminalistice a infracțiunii.

Subiectul infracțiunii în temeiul art. 241 
din Codul penal este o persoană fizică care a 
împlinit vârsta de 16 de ani [1, p. 142]. După 
cum arată practica de urmărire penală a al-
tor state, subiectul activității ilegale de între-
prinzător, de regulă, este: o persoană de sex 
masculin, între 25 şi 50 de ani,  căsătorit, cu 
studii superioare sau superioare incomplete, 
anterior necondamnat [12, p. 69-70]. Aceste 
persoane percep nu numai problemele foarte 
specializate ale profesiei lor, ci şi analiza eco-
nomică, contabilitatea, auditul şi elementele 
de bază ale impozitării. Mai mult, sunt deseori 
personalități creative şi extraordinare, înclina-
te să câştige rapid o sumă mare de bani în ori-
ce fel, posedă informații despre activitățile fi-
nanciare şi comerciale ale organizațiilor şi ale 
întreprinzătorilor individuali, au cunoştințe 
la autoritățile fiscale, bancare şi alte instituții 
de creditare, sunt conştiente de specificul 
activităților lor zilnice. În majoritatea cazu-
rilor, activitatea ilegală de întreprinzător o 
desfăşoară individual. Subiecții activității ile-
gale de întreprinzător pot fi: persoane fizice, 
persoane care au creat organizația (fondatori), 
administratori, o altă persoană care are drep-
tul de a acționa în numele organizației fără 
procură sau o persoană care a îndeplinit efec-
tiv funcțiile de manager (administrator).

Cu toate acestea, deoarece organizarea 
unei afaceri ilegale necesită adesea asistența 
unor funcționari, nu este neobişnuit ca gru-
purile criminale organizate să comită această 
infracțiune. Aceste grupuri includ: şefi de în-
treprinderi (dacă activitatea infracțională este 
desfăşurată de o organizație) sau antreprenori 
individuali, angajați în afaceri private, conta-
bili ai organizațiilor, angajații autorității fisca-
le şi ai altor organe şi instituții de stat, angajații 
băncilor şi ale altor organizații de creditare, 

persoane angajate pentru a îndeplini funcții 
tehnice şi alte funcții auxiliare (vânzători, cu-
rieri, hamali etc.).

Grupurile criminale organizate, an-
gajate în activități ilegale de întreprinzător, 
sunt caracterizate de un număr mic (de la 
2-3 la 10 persoane), precum şi de o structu-
ră organizațională relativ simplă, cu un nivel 
destul de ridicat de educație şi profesiona-
lism al membrilor conducerii sale şi chiar al 
nivelului executiv. Persoanele care desfăşoară 
activități tehnice într-un grup nu sunt întot-
deauna conştiente de natura activității ilegale. 
Gestionarea curentă a activităților organizației 
este realizată de şeful acesteia (şeful organu-
lui executiv sau persoana responsabilă cu 
desfăşurarea afacerilor organizației). Poziția 
oficială ocupată de această entitate este cea care 
îi impune obligațiile asociate obținerii unei 
licențe şi respectării condițiilor de licențiere.

Una dintre sarcinile etapei inițiale a ur-
măririi penale în cazurile art. 241 din Codul 
penal este identificarea cercului de persoane 
care au creat efectiv organizația, au determinat 
programul de producție al acesteia, au gestio-
nat activitățile organizației, au ascuns profitu-
rile primite din activități ilegale de întreprin-
zător. Toate acestea impun reprezentanții 
organelor de urmărire penală să posede sufi-
ciente cunoştințe şi experiență în investigarea 
infracțiunilor economice.

Concluzii. Pentru elaborarea caracte-
risticii criminalistice a infracțiunii de acti-
vitate ilegală de întreprinzător este necesară 
cunoaşterea profundă a caracteristicii juridi-
co-penale a acestei categorii de infracțiuni, 
precum şi cunoaşterea legislației în domeniul 
antreprenoriatului, impunerii fiscale, legii ci-
vile şi altor acte normative din domeniile de 
producere şi comerț tangente cu infracțiunea 
cercetată. Modul de săvârşire şi ascundere a 
infracțiunii de activitate ilegală de întreprin-
zător sunt diverse şi pot să conțină şi elemen-
tele constitutive ale altor fapte penale prevăzu-
te de lege (falsificare de documente, evaziune 
fiscală, corupere activă etc.), astfel, urmărire 
penală poate deveni un proces complex şi vo-
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luminos care necesită cunoştințe speciale în 
domeniul economiei, fiscalității şi proceselor 
de producere.    
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