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PROCEDURA RIDICĂRII PROVIZORII A PERMISULUI DE CONDUCERE 
A MIJLOACELOR DE TRANSPORT – CADRUL NORMATIV NAŢIONAL 

ŞI GARANŢIILE DE CALITATE A LEGII PROCESUAL-PENALE

Dinu OSTAVCIUC,
doctor în drept, conferenţiar universitar

Tudor OSOIANU,
doctor în drept, profesor universitar

Articolul în referinţă se referă la procedura ridicării provizorii a permisului de conducere a 
mijloacelor de transport. Analiza procedurii respective s-a datorat multiplelor interpretări practice 
şi normative a acestui subiect. Prin cercetare, s-a constatat că există mai multe aspecte ce ţin de 
garanţiile de calitate a legii în ceea ce priveşte aplicarea acestei măsuri preventive. Totodată, au-
torii cercetării au evidenţiat temeiurile şi cazurile de ridicare provizorie a permisului de conducere 
a mijloacelor de transport, precum şi lacunele persistente la acest capitol. La fel, autorii au încercat 
a clarifica problemele de ordin legislativ şi practic, venind cu propuneri de rigoare în acest sens.

Cuvinte-cheie: drepturile omului, ridicare provizorie, permis de conducere, mijloace de trans-
port, ordonanţă, demers, încheiere, organ de constatare, organ de urmărire penală, procuror, jude-
cător de instrucţie.

PROCEDURE FOR TEMPORARILY LIFTING OF THE DRIVING LICENSE
- THE NATIONAL REGULATORY FRAMEWORK AND QUALITY GUARANTEES

OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW

Dinu OSTAVCIUC,
PhD, Associate Professor

Tudor OSOIANU,
PhD, University Professor

The article refers to the procedure for the temporary withdrawal of a driving license. The 
analysis of the respective procedure was performed due to the multiple practical and normative 
interpretations of this subject. Research has shown that there are several aspects of the quality as-
surance of the law regarding the application of this preventive measure. At the same time, the au-
thors of the research highlighted the grounds and cases of temporary lifting of the driving license 
of the means of transport, as well as the persistent gaps in this regard. Likewise, the authors have 
tried to clarify the legislative and practical issues, coming up with relevant proposals in this regard.

DOI 10.5281/zenodo.6460992 
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Introducere. La 20.12.2006, Par-
lamentul și Consiliul Uniunii Europene au 
adoptat Directiva nr. 2006/126/CE din 20 
decembrie 2006 cu privire la permisul de 
conducere, publicat în Jurnalul Oficial al Uni-
unii Europene nr. L403/18 din 30 decembrie 
2006.1 La 07.06.2007, Parlamentul Republi-
cii Moldova a adoptat Legea nr. 131-XVI pri-
vind siguranţa traficului rutier. 

Ulterior, în scopul executării preve-
derilor actelor menţionate supra, Guvernul 
Republicii Moldova a adoptat Hotărârea de 
Guvern nr. 1452 din 24.12.2007, prin care a 
aprobat Regulamentul cu privire la permisul 
de conducere, organizarea și desfășurarea 
examenului pentru obţinerea permisului de 
conducere și condiţiile de admitere la traficul 
rutier. Acest Regulament stabilește condiţiile 
de obţinere a permisului de conducere, pre-
cum și cele de admitere la traficul rutier. 

La 13.05.2009, în scopul executării pre-
vederilor articolului 37 din Legea nr. 131-XVI 
din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului 
rutier, a fost adoptată Hotărârea Guvernului 
nr. 357 cu privire la aprobarea Regulamentu-
lui circulaţiei rutiere. Potrivit Regulamentu-
lui respectiv, conducătorii auto sunt obligaţi 
să respecte normele ce determină circulaţia 
vehiculelor și pietonilor pe drumurile publice 
ale Republicii Moldova, precum și pe teritori-
ile adiacente acestora.

Pe de altă parte, conducătorii de vehi-
cule care încalcă Regulamentul circulaţiei 
rutiere sunt, de regulă, sancţionaţi cu amen-
dă sau cu avertisment. Totuși, în funcţie de 
gravitatea faptei, conducătorii auto pot primi 
pedepse mai aspre (privarea de dreptul de a 
conduce mijloace de transport sau anularea 
1 Disponibil pe https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0126 (accesat 
la 05.04.2022).

Keywords: human rights, temporary lifting, driving license, means of transport, ordinance, 
request, conclusion, ascertaining authority, criminal investigation body, prosecutor, investigating 
judge.

acestui drept).
În cazul în care conducătorul auto a co-

mis o infracţiune în domeniul transporturi-
lor, acestuia i se pot aplica măsuri preventive. 
Una din aceste măsuri este ridicarea provizo-
rie a permisului de conducere, care poate fi 
aplicată ca măsură principală sau ca măsură 
alternativă altei măsuri preventive.

Procedura aplicării acestei măsuri pre-
ventive este una specifică, care necesită o 
abordare și o explicaţie aparte. 

Metode şi materiale aplicate. La 
elaborarea acestei publicaţii a fost folosit ma-
terialul teoretic, normativ și empiric. De ase-
menea, cercetarea respectivului subiect a fost 
posibilă prin aplicarea mai multor metode de 
investigare știinţifică specifice teoriei și doc-
trinei procesual-penale: metoda logică, meto-
da analizei comparative, analiza sistemică etc. 

Scopul cercetării. Cercetarea și anali-
za cadrului normativ intern, jurisprudenţei și 
doctrinei privind modul de ridicare provizorie 
a permisului de conducere a mijloacelor de 
transport, pornind de la obiectivul investigă-
rii eficiente, complete și sub toate aspectele a 
circumstanţelor faptei și, totodată, a respectă-
rii drepturilor participanţilor la procesul penal.

Rezultate obținute şi discuții. Po-
trivit art. 175 alin. (3) pct. 5) CPP, ridicarea 
provizorie a permisului de conducere a mij-
loacelor de transport este o măsură preventi-
vă aplicabilă pentru a diminua riscurile ce ar 
periclita buna desfășurare a procesului prevă-
zută de art. 175 alin. (1) și (2) CPP.

Ridicarea provizorie a permisului de 
conducere a mijloacelor de transport poate fi 
aplicată atât în calitate de măsură preventivă 
principală sau ca măsură complementară la o 
altă măsură preventivă (art. 175 alin. (4) CPP).

În conformitate cu prevederile art. 182 
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alin. (1) CPP, „Ridicarea provizorie a permi-
sului de conducere a mijloacelor de trans-
port este o măsură preventivă care se aplică 
persoanelor pentru săvârșirea infracțiunilor 
în domeniul transporturilor, precum și în 
cazul utilizării mijlocului de transport la 
săvârșirea infracțiunii.” 

O atenţie deosebită am atras la utiliza-
rea de către legislator a sintagmei „precum 
și în cazul utilizării mijlocului de transport 
la săvârșirea infracțiunii”. Prin această re-
glementare, legea impune ridicarea provizo-
rie a permisului de conducere a mijloacelor 
de transport și în cazul în care mijlocul de 
transport2 a fost utilizat în calitate de obiect, 
instrument sau mijloc de comitere a faptei 
criminale. De exemplu, contrabanda cu fo-
losirea mijlocului de transport, sustragerea 
de bunuri cu folosirea mijlocului de trans-
port etc. Bineînţeles că există mai multe 
infracţiuni care pot fi săvârșite cu implicarea 
mijloacelor de transport și care reies chiar din 
norma penală atunci când există acţiunea de 
transportare. De exemplu, transportarea ar-
melor de distrugere în masă (art. 1401 Cod 
penal), transportarea produselor (mărfurilor) 
periculoase pentru viaţa sau sănătatea consu-
matorilor (art. 216 Cod penal), transportarea 
drogurilor, etnobotanicelor sau analogii aces-
tora (art. 217 Cod penal) etc.

Prin urmare, reieșind din dispoziţia art. 
182 alin. (1) CPP, ridicarea provizorie a per-
misului de conducere a mijloacelor de trans-
port poate fi aplicată și în aceste cazuri. Însă, 
după noi, nu există o coroborare cu prevede-
rile art. 182 alin. (2) CPP, care impune posi-
bilitatea aplicării acestei măsuri doar pentru 
infracţiunile pentru care se prevede pedeapsa 
privării de dreptul de a conduce mijloace de 
transport sau anulării acestui drept. În astfel 
de circumstanţe, aplicarea măsurii respective 
nu ar putea fi realizată în cadrul dosarelor de 
incriminare a infracţiunilor în domeniul trans-
2 Potrivit art. 132 Cod penal, prin mijloace de transport 
se înţeleg toate tipurile de automobile, tractoare și alte 
tipuri de mașini autopropulsate, tramvaiele și troleibu-
zele, precum și motocicletele și alte mijloace de trans-
port mecanice.

porturilor, ci doar în cadrul dosarelor în care 
sunt incriminate infracţiuni pentru care legea 
penală prevede pedeapsa indicată supra.

Din analiza efectuată, constatăm că mă-
sura preventivă de ridicare provizorie a per-
misului de conducere a mijloacelor de trans-
port poate fi aplicată doar pentru comiterea 
următoarelor infracţiuni: 

 – încălcarea regulilor de securitate a cir-
culaţiei sau de exploatare a transportului fero-
viar, naval sau aerian (art. 263 Cod penal);

 – încălcarea regulilor de securitate a 
circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de 
transport de către persoana care conduce mij-
locul de transport (art. 264 Cod penal);

 – conducerea mijlocului de transport în 
stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat 
sau în stare de ebrietate produsă de alte sub-
stanţe (art. 2641 Cod penal);

 – desfășurarea curselor ilegale (art. 
2642 Cod penal).

Așadar, considerăm necesară modifi-
carea și completarea art. 182 alin. (1) CPP, 
astfel încât să fie exclusă sintagma „precum 
și în cazul utilizării mijlocului de transport la 
săvârșirea infracțiunii”, deoarece aceasta nu 
este aplicabilă. O altă soluţie ar fi completarea 
și modificarea unor norme din Codul penal, 
astfel încât pentru unele infracţiuni cu utili-
zarea mijloacelor de transport să fie prevăzu-
tă pedeapsa privării de dreptul de a conduce 
mijloace de transport sau anulării acestui 
drept, altele decât cele menţionate mai sus.

După cum am menţionat anterior, legea 
procesual-penală indică concret pentru care 
anume infracţiuni poate fi aplicată măsura 
preventivă – ridicarea provizorie a permisu-
lui de conducere a mijloacelor de transport, și 
anume a celor pentru care se prevede pedeap-
sa privării de dreptul de a conduce mijloace 
de transport sau anulării acestui drept.

Totodată, norma respectivă indică asu-
pra acţiunilor ce trebuie întreprinse de către 
organul de constatare. Astfel, în cazul în care 
se presupune că există o bănuială rezonabilă 
cu privire la comiterea infracţiunii pentru care 
se prevede pedeapsa privării de dreptul de a 
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conduce mijloace de transport sau anulării 
acestui drept, organul de constatare este obli-
gat, pe lângă acţiunile ce trebuie efectuate cu 
privire la constatarea faptei, a circumstanţelor 
etc., să ridice permisul de conducere al per-
soanei suspecte, adică al conducătorului mij-
locului de transport. Organul de constatare va 
acţiona în limita competenţelor prevăzute la 
art. 273 CPP. Ridicarea permisului de condu-
cere se va efectua în baza unui proces-verbal, 
deoarece organul de constatare este în drept 
să emită doar procese-verbale, care îmbracă 
forma juridică a acţiunilor acestui organ.

Practica denotă cazuri când permisul 
de conducere respectiv este ridicat în baza 
dispunerii acţiunii date prin ordonanţă, în-
tocmindu-se apoi un proces-verbal de ridica-
re. În acest caz, acţiunea dată este efectuată 
de agentul de constatare și nu de organul de 
constatare, primul acţionează în baza Co-
dului contravenţional, iar al doilea în baza 
CPP. Sunt două situaţii  diferite. Agentul 
constatator va acţiona în limitele Codului 
contravenţional și va administra probe cu 
privire la faptă, nestabilind la acea etapă că 
ar exista o bănuiala rezonabilă cu privire la 
infracţiune (de ex., agentul constatator a fost 
sesizat cu privire la faptul unui accident ruti-
er, în urma căruia o persoană a primit une-
le leziuni corporale). Agentul constatator va 
acţiona potrivit normelor contravenţionale, 
dispunând o constatare sau, după caz, o ex-
pertiză medico-legală, iar ulterior, dacă se 
va stabili că leziunile corporale ale persoanei 
sunt catalogate ca vătămări corporale medii, 
în acest caz, va plana o bănuilă rezonabilă 
cu privire la infracţiune și, respectiv, agentul 
constatator va fi obligat să remită materialele 
organului de urmărire penală. Acest fapt este 
reglementat în art. 424 Cod contravenţional, 
potrivit căruia „Dacă, în procesul examinării 
cauzei contravenționale, se constată că în-
călcarea conține elementele constitutive ale 
infracțiunii, agentul constatator remite ma-
terialele procurorului sau ofițerului de ur-
mărire penală, după competență.”

În acest caz, acţiunile agentului con-

statator sunt legale. Altă situaţie este atunci 
când din start se constată existenţa unei bă-
nuieli rezonabile cu privire la comiterea unei 
infracţiuni (de ex., accident rutier cu decesul 
persoanei). Cu regret, practica ne arată că 
nu este uniformă  practica de aplicare a le-
gii în acest aspect și reprezentanţii statului 
acţionează în mod diferit, ceea ce în viziunea 
noastră nu este acceptabil.

Prevederile CPP acordă dreptul ridică-
rii permisului de conducere doar organului de 
constatare și nu agentului constatator. Prin 
urmare, considerăm oportună modificarea și 
completarea art. 182 alin. (2) CPP, astfel încât 
să permită ridicarea și pentru agentul con-
statator. Or, atunci când este comisă o faptă 
presupusă ilegală, foarte des este dificilă ca-
lificarea ei ca contravenţie sau ca infracţiune, 
fără o investigaţie preliminară. Respectiv, 
poliţia nu cunoaște la acel moment cum să 
acţioneze – în calitate de agent constatator 
sau în calitate de organ de constatare. O altă 
situaţie supusă analizei este omisiunea de a 
reglementa neacordarea dreptului de ridica-
re a permisului de conducere a mijloacelor de 
transport de către organul de urmărire penală 
și procuror. Firește că în cazul în care sunt te-
meiuri, iar organul de constatare nu a ridicat 
permisul de conducere, organul de urmărire 
penală și procurorul sunt în drept să dispună 
ridicarea acestuia potrivit normelor generale 
cu privire la ridicare de obiecte și documen-
te. Totuși, suntem de părerea că art. 182 CPP 
trebuie să prevadă acest lucru în concret și să 
acorde dreptul respectiv organului de urmă-
rire penală și procurorului. Or, anume orga-
nul de urmărire penală este împuternicit de 
a investiga cauza penală și a iniţia aplicarea 
măsurilor preventive. 

În conformitate cu prevederile art. 
182 alin. (2) teza a II-a CPP, procurorul care 
conduce sau efectuează urmărirea penală în-
aintează, în cel mult 3 zile, judecătorului de 
instrucţie un demers cu privire la aplicarea 
măsurii preventive – ridicarea provizorie a 
permisului de conducere a mijloacelor de 
transport. Este de reţinut faptul că, până la 
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înaintarea demersului respectiv, organul de 
urmărire penală și procurorul vor acţiona în 
baza art. 177 alin. (1) CPP. Cu alte cuvinte, 
aplicarea măsurii preventive va fi iniţiată prin 
emiterea unei ordonanţe a procurorului, din 
oficiu sau la demersul organului de urmărire 
penală. După emiterea ordonanţei respective, 
procurorul va înainta un demers judecăto-
rului de instrucţie privind aplicarea măsurii 
preventive. 

CC a statuat că, „ … stabilirea obligației 
de a depune demersuri cu privire la aplica-
rea măsurii preventive de ridicare provizorie 
a permisului de conducere echivalează cu ne-
cesitatea menținerii siguranței circulației pe 
drumurile publice. Curtea nu poate reține o 
încălcare a independenței procurorilor, pen-
tru că legislatorul a decis să dea prioritate 
ocrotirii unui interes public, cel al siguranței 
circulației rutiere și, implicit, a vieții și a 
sănătății altor persoane.”3

Cât privește termenul de cel mult 3 zile, 
legislaţia procesual-penală nu reglementează 
concret momentul de la care începe calcula-
rea acestui termen. Din analiza art. 182 alin. 
(2) CPP rezultă că termenul respectiv începe 
din momentul ridicării permisului de condu-
cere de către organul de constatare sau, după 
caz, de către organul de urmărire penală sau 
procuror. Totuși, susţinem poziţia modifică-
rii și completării art. 182 CPP, astfel încât să 
puncteze expres începutul termenului de îna-
intare a demersului privind aplicarea măsurii 
preventive vizate.

Sub acest aspect, Curtea Europeană a 
reţinut că retragerea imediată a permiselor de 
conducere pentru comiterea unor infracţiuni 
în domeniul transporturilor reprezintă o mă-
sură de urgenţă și de precauţie. Acest fapt 
justifică aplicarea sa imediată și nimic nu 
sugerează că scopul acestei măsuri este puni-
tiv. Retragerea unui permis de conducere se 
deosebește de privarea de dreptul de a condu-

3 DCC nr. 8 din 17.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării 
nr. 11g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a 
art. 182 CPP (ridicarea provizorie a permisului de con-
ducere) (pct. 18).

ce, care reprezintă o pedeapsă aplicată de tri-
bunale la sfârșitul procedurilor penale. Doar 
în acest ultim caz judecătorul se pronunţă 
cu privire la vinovăţia persoanei (a se vedea: 
Hot. CtEDO Escoubet c. Belgiei, 28.10.1999, 
§. 37).4

Demersul procurorului referitor la 
aplicarea ridicării provizorii a permisului de 
conducere a mijloacelor de transport se exa-
minează de către judecătorul de instrucţie în 
ședinţă închisă cu participarea procurorului, 
a persoanei în privinţa căreia se soluţionează 
chestiunea referitoare la măsura preventivă și 
a apărătorului acestuia.

În termenul fixat, judecătorul de in-
strucţie deschide ședinţa de judecată, anunţă 
care demers va fi examinat și verifică împuter-
nicirile participanţilor la proces. Procurorul 
care a înaintat demersul argumentează mo-
tivele și răspunde la întrebările judecătorului 
de instrucţie și ale participanţilor la proces. 

După aceasta, judecătorul de instrucţie 
acordă cuvântul persoanei în privinţa căreia 
se soluţionează chestiunea referitoare la mă-
sura preventivă și a apărătorului acestuia. 
Bineînţeles că acestor persoane li se garantea-
ză dreptul de a lua cunoștinţă de toate mate-
rialele prezentate la examinarea demersului. 

După efectuarea controlului temeinici-
ei demersului, judecătorul de instrucţie, prin 
încheiere, admite demersul și ridică provizo-
riu permisul de conducere a mijloacelor de 
transport sau respinge demersul și restituie 
permisul de conducere titularului. Încheierea 
judecătorului de instrucţie poate fi contestată 
cu recurs la curtea de apel în termen de 3 zile. 
În cazul admiterii demersului, judecătorul de 
instrucţie va emite și un mandat judecătoresc 
în această privinţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 182 alin. (4) 
CPP, „Judecătorul de instrucție examinează, 
în cel mult 3 zile de la data depunerii, demer-
sul motivat al procurorului care conduce sau 
efectuează urmărirea penală cu privire la 
ridicarea provizorie a permisului de condu-

4 Disponibil pe https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 
58336 (accesat la 28.03.2022). 
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cere a mijloacelor de transport, cu emiterea 
unei încheieri care va conține una dintre ur-
mătoarele soluții:

a) admiterea demersului și ridicarea 
provizorie a permisului de conducere a mij-
loacelor de transport;

b) respingerea demersului și restitui-
rea permisului de conducere titularului.”

În jurisprudenţa sa, CC a menţionat, ,, 
... că la aplicarea acestei măsuri preventi-
ve judecătorul nu se pronunță cu privire la 
vinovăția sau nevinovăția conducătorului 
de vehicule. Ridicarea provizorie a permi-
selor de conducere ale persoanelor bănuite 
de comiterea unor infracțiuni din domeniul 
transporturilor (e.g., conducerea în sta-
re avansată de ebrietate) urmărește scopul 
înlăturării de la conducerea mijloacelor de 
transport a șoferilor periculoși, asigurând 
astfel siguranța altor participanți la trafic.”5 

Potrivit acesteia, această măsură se 
aplică de judecătorul de instrucţie pe un ter-
men ce nu poate depăși termenul maxim pre-
văzut de pedeapsa de privare de dreptul de a 
conduce mijloace de transport. 

Având în vedere prevederile art. 182 
alin. (5) CPP, menţionăm că în cazul co-
miterii unei infracţiuni în domeniul trans-
porturilor pentru care se prevede pedeapsa 
privării de dreptul de a conduce mijloace de 
transport, judecătorul de instrucţie, în cazul 
admiterii demersului procurorului, va apli-
ca măsura preventivă pe un termen ce nu va 
depăși termenul maxim prevăzut de pedeapsa 
de privare de dreptul de a conduce mijloace 
de transport (de ex., în cazul infracţiunii de 
desfășurare a curselor ilegale (art. 2642 alin. 
(1) Cod penal) pedeapsa de privare de drep-
tul de a conduce mijloace de transport este pe 
un termen de până la 2 ani. Respectiv, ridica-

5 DCC nr. 8 din 17.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării 
nr. 11g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a 
art. 182 CPP (ridicarea provizorie a permisului de con-
ducere) (pct. 15). DCC nr. 131 din 19.11.2020 de inad-
misibilitate a sesizării nr. 98g/2020 privind excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 182 alin. (5) 
CPP (ridicarea provizorie a permisului de conducere) 
(pct. 28).

rea provizorie a permisului de conducere va 
fi aplicată de judecătorul de instrucţie pe un 
termen de maxim 2 ani.

„ … în eventualitatea dispunerii ridi-
cării permisului de conducere, judecătorul 
beneficiază de o marjă discreționară pri-
vind termenul aplicării acesteia, având în 
vedere circumstanțele cauzei și interesul pu-
blic manifestat prin necesitatea garantării 
siguranței circulației rutiere și, implicit, a 
vieții și a sănătății altor persoane, cu condiția 
ca termenul respectiv să nu depășească ter-
menul maxim prevăzut de pedeapsa de pri-
vare de dreptul de a conduce mijloace de 
transport.”6

Altă situaţie este în cazul pedepsei de 
anulare a dreptul de a conduce mijloace de 
transport (de ex., în cazul infracţiunii prevă-
zute de art. 264 alin. (3) Cod penal). Care ar 
fi termenul de aplicare a măsurii preventive 
respective? 

Practica judiciară denotă că anume în 
asemenea cazuri judecătorul de instrucţie 
stabilește termenul de până la soluţionarea 
cazului în fond de către instanţa de judeca-
tă și emiterea unei hotărâri definitive. Drept 
exemplu poate servi Încheierea Judecători-
ei Hîncești, sediul Ialoveni din 23.02.2022, 
emisă în Dosarul nr. 19-7/22.

Conform dispoziţiilor art. 182 alin. (6) 
CPP, „Termenul executării măsurii preven-
tive de ridicare provizorie a permisului de 
conducere a mijloacelor de transport se in-
clude în termenul de executare a pedepsei de 
privare de dreptul de a conduce mijloace de 
transport sau de anulare a acestui drept.”

O problemă constatată de noi la acest 
aspect este momentul de când se începe cal-
cularea termenului măsurii preventive de ri-
dicare provizorie a permisului de conducere a 
mijloacelor de transport. 

În unele cazuri, practica ne arată că acest 
termen începe din momentul emiterii Încheie-

6 DCC nr. 131 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării 
nr. 98g/2020 privind excepţia de neconstituţionalitate 
a prevederilor art. 182 alin. (5) CPP (ridicarea provizo-
rie a permisului de conducere) (pct. 28).
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rii judecătorești privind admiterea demersului 
procurorului și aplicarea măsurii respective 
(de ex.,  Încheierea Judecătoriei Hîncești, se-
diul Ialoveni din 31.03.2022, emisă în Do-
sarul nr. 19-13/2022, în care judecătorul de 
instrucţie aplică ridicarea provizorie a permi-
sului de conducere a mijloacelor de transport, 
cu calcularea termenului din data pronunţării 
încheierii, adică din data de 31.03.2022).

O dată ce ridicarea provizorie a permi-
sului de conducere a mijloacelor de transport 
este o măsură preventivă și utilizând analo-
gia dreptului, rezultă că acest termen trebuie 
să dureze din momentul ridicării permisului 
de conducere de către organul de constatare 
sau, după caz, de organul de urmărire penală. 
Mai mult, trebuie indicată nu doar data, dar 
și ora când a fost ridicat permisul. De exem-
plu, în cazul aplicării arestului, termenul în-
cepe nu din momentul emiterii încheierii, ci 
din momentul privării de libertate de facto a 
persoanei. Pentru neinterpretarea ambiguă 
a normelor de procedură, propunem modi-
ficarea și completarea art. 182 alin. (6) CPP, 
astfel încât să reglementeze aspectul pus în 
discuţie. În caz contrar, suntem în faţa unei 
încălcări a drepturilor persoanei de la care 
s-a ridicat permisul. Plus la aceasta, ridicarea 
permisului constituie constrângere a dreptu-
rilor omului și, respectiv, această acţiune tre-
buie justificată de organele statului.

Dacă am făcut analogie cu calcularea 
termenilor aplicabili pentru alte măsuri pre-
ventive, dorim să continuăm ideea și asupra 
termenului indicat la art. 182 alin. (7) CPP. 
Considerăm că termenul de cel mult 3 zile 
pentru înmânarea copiei încheierii este unul 
nejustificat, deoarece înmânarea acesteia 
trebuie să fie în ziua pronunţării. Or, persoa-
nele sunt în drept a contesta încheierea cu 
recurs în 3 zile. Cum vor proceda în cazul în 
care persoanele au participat la ședinţă și la 
pronunţare? Suntem de părerea că în cazul 
dat trebuie să se procedeze ca și în cazul apli-
cării arestului.

Totodată, este de menţionat faptul că 
legislatorul, prin reglementarea „sau se remi-

te acestora în cazul în care nu au fost pre-
zente la ședința de judecare a cauzei penale” 
admite că  demersul de aplicare a măsurii pre-
ventive poate fi examinat în lipsa posesorului 
permisului. Totuși, în ședinţa de judecată, în 
mod obligatoriu, trebuie să participe procu-
rorul și avocatul persoanei în privinţa căreia 
s-a înaintat demersul de aplicare a măsurii 
preventive, respectându-se dreptul la apăra-
re. Aceste deziderate justifică modificarea și 
completării normei prevederilor art. 182 CPP 
și în sensul enunţat.

Concluzie. Ridicarea provizorie a 
permisului de conducere a mijloacelor de 
transport este o măsură preventivă aplica-
bilă, în mod obligatoriu, în cazul comiterii 
unei infracţiuni în domeniul transporturilor 
și pentru care legea penală prevede pedeapsa 
privării de dreptul de a conduce mijloace de 
transport sau anulării acestui drept. 

Pentru ca dispoziile art. 182 CPP să co-
respundă cerinţelor de calitate a legii, sunt 
necesare modificarea și completarea textului 
respectiv, după cum urmează. Excluderea 
prevederii „precum și în cazul utilizării mijlo-
cului de transport la săvârșirea infracțiunii” 
din alin. (1), fiindcă este inutilă; fie modifi-
carea și completarea legii penale, pentru a 
permite aplicarea măsurii preventive respec-
tive și în cazurile de utilizare a mijloacelor de 
transport la comiterea altor infracţiuni:

 – acordarea dreptului de ridicare a per-
misului de conducere nu doar organului de 
constatare, ci și organului de urmărire penală 
și procuror;

 – reglementarea expresă a momentului 
de la care începe desfășurarea termenului de 
înaintare a demersului privind aplicarea mă-
surii preventive vizate;

 – reglementarea expresă a termenului 
de calculare a măsurii preventive din momen-
tul ridicării permisului de conducere de către 
organul de constatare, agentul constatator 
sau organul de urmărire penală;

 – înmânarea copiei încheierii părţilor în 
ziua pronunţării.
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Introducere. Ideea de democrație, 
apărută în antichitatea greacă, a fost prelua-
tă de societăţile moderne, fiind dezvoltată și 

adaptată realităţilor epocii contemporane. Eti-
mologia termenului dezvăluie și semnificaţia 
sa iniţială, de conducere directă a statului 
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de către cetăţeni. Imposibilitatea practică a 
aplicării în statele moderne a democraţiei în 
această formă originară a determinat regân-
direa și reașezarea acesteia, transformarea 
modalităţii concrete prin care cetăţenii să își 
exprime voinţa în cadrul statului, din directă 
în reprezentativă, în care prerogativele pute-
rii aparţin poporului, care le exercită suveran, 
dar prin intermediul unui corp electoral [13, 
p. 103-104]. Alături de sistemul democrației 
reprezentative, funcţionează, în prezent, și o 
așa-numită democrație semi-directă sau par-
ticipativă, realizată prin instituţionalizarea 
anumitor mijloace de intervenţie directă a 
poporului în procesul de legiferare [3, p. 1].

Ca urmare, în prezent, este practic ge-
neral recunoscut că edificarea/ consolidarea 
statului de drept democratic necesită o lup-
tă permanentă și o influenţă semnificativă a 
cetăţenilor asupra activităţii organelor puterii 
publice, cu scopul de a lua măsurile legislative 
necesare orientate spre consolidarea puterii 
reale a poporului [31, p. 251], în calitatea sa 
de unic titular al puterii suverane. 

În sistemele democratice contempora-
ne, cetăţenii au dreptul la o bună guvernare, 
dar și la șansa de a contribui direct la trebu-
rile statului, la orice nivel [20, p. 113]. Acest 
fapt denotă necesitatea unei preocupări per-
manente și continue de asigurare a implicării 
cetăţenilor în actul de guvernare, mai ales pe 
segmentul legislativ/ normativ al acestuia.

În ordinea dată de idei, se consideră că 
o direcţie importantă de dezvoltare a sistemu-
lui politic al statului în etapa contemporană 
este participarea tot mai activă a cetăţeni-
lor în sfera de conducere a statului, inclusiv 
în procesul de legiferare. Acest fapt permite 
studierea mai completă și luarea în conside-
raţie în conţinutul legilor a necesităţilor și in-
tereselor diferitor pături sociale, grupuri ale 
populaţiei, prin aceasta sporind calitatea și 
eficienţa acestora [34, p. 115].

Cu ocazia unui alt demers știinţific [15, 
p. 346], am constatat că principalele forme de 
participare a cetăţenilor în procesul legislativ 
(reglementate normativ) sunt: inițiativa po-

pulară, referendumul legislativ, consultarea 
publică a proiectelor de acte legislative (recu-
noscute fiind ca instrumente ale democraţiei 
participative). 

În continuarea cercetărilor eunţate, în 
prezentul studiu ne propunem o abordare 
succintă comparativă a primei forme de par-
ticipare a cetăţenilor în procesul legislativ 
– inițiativa legislativă populară, urmărind 
prin aceasta nu numai să-i accentuăm rolul 
deosebit în manifestarea democraţiei partici-
pative, dar și să elucidăm aspecte importante 
precum esenţa, particularităţile, reglementa-
rea de care se bucură și carenţele ce o grevea-
ză şi necesită remediere. 

În vederea realizării scopului propus, 
considerăm a fi util și bine să iniţiem subiec-
tul cu reliefarea succintă a sensului noţiunilor 
de „iniţiativă legislativă” și „drept de iniţiativă 
legislativă”, pentru ca ulterior să trecem ne-
mijlocit la analiza sintagmei de „iniţiativă 
legislativă populară” („iniţiativă legislativă 
cetăţenească” ori „iniţiativă cetăţenească”) 
și la dezvoltarea conceptului dat sub diferite 
aspecte de esenţă, conţinut și procedură de 
realizare.

Inițiativa legislativă 
În doctrina de specialitate, sintagma 

inițiativă legislativă nu cunoaște o definiţie 
unanim acceptată. Potrivit cercetătorilor, ex-
presiei date îi sunt recunoscute cel puţin două 
accepţiuni distincte [16, p. 203]: 

– într-un prim sens, prin inițiativă le-
gislativă este numită una din etapele proce-
sului legislativ; 

– într-un al doilea sens, prin inițiativă 
legislativă este desemnat dreptul unor su-
biecţi concreţi de a propune proiecte de legi 
(propuneri legislative) organului legislativ.

Din perspectiva dată, în literatura juri-
dică pot fi atestate următoarele definiţii date 
inițiativei legislative:

– „posibilitatea de a propune proiec-
te de legi sau propuneri de legi (legislative), 
corelată cu obligaţia constituţională a Parla-
mentului de a le examina, dezbate și a se pro-
nunţa asupra lor” [29, p. 170; 22, p. 203; 12, 



LEGEA ŞI VIAŢAPublicaţie ştiinţifico-practică17
martie - aprilie 2022

p. 540];
– „dreptul de a sesiza Parlamentul cu 

examinarea unui proiect de lege sau a unei 
propuneri legislative, drept căruia îi cores-
punde obligaţia corelativă a autorităţilor le-
giuitoare, de a se pronunţa asupra proiectului 
de lege sau a propunerii legislative” [28, p. 35; 
30, p. 150];

– „prima procedură parlamentară a 
procesului legislativ, care presupune depu-
nerea oficială la organul Parlamentului a 
proiectului de lege sau a propunerii legislati-
ve de către subiecţii competenţi [33, p. 203]. 
În acest sens, se pare că inițiativa legislativă 
este văzută ca un act de sesizare a organului 
legislativ în vederea iniţierii unei proceduri 
legislative.

În opinia unor autori, noţiunea de ini-
țiativă legislativă este practic sinonimă cu 
proiectul de lege sau propunerea legislativă 
prin care este sesizat Parlamentul, idee suge-
rată de însuși cadrul legislativ în vigoare (în 
Republica Moldova – e.n.), mai ales de Regu-
lamentul Parlamentului Republicii Moldova 
[1, p. 508]. De aici, semnificaţia practică a ini-
țiativei legislative este văzută a fi în faptul că 
constituie momentul de debut al legiferării, 
fiind astfel un act constituţional prin care se 
pune în mișcare procedura legislativă parla-
mentară [24, p. 334]; este prima etapă a pro-
cedurii legislative care, de fapt, declanșează 
toate celelalte etape [25, p. 140] ale legiferării.

Din perspectiva studiului nostru, 
inițiativa legislativă ne interesează doar în 
ipostaza sa de drept constituţional de sesizare 
a organului legislativ, aspect despre care vom 
vorbi în cele ce urmează.

Dreptul la inițiativa legislativă
Abordând inițiativa legislativă ca drept 

constituţional, reiterăm că, în esenţă, acesta 
desemnează posibilitatea de a sesiza Parla-
mentul în legătură cu un proiect de lege sau o 
propunere legislativă. 

La nivel constituţional și legislativ, sunt 
stabilite anumite exigenţe referitoare la exer-
citarea dreptului dat. Una dintre acestea se 
referă la subiecții care îl pot exercita. În opinia 

specialiștilor, din perspectiva constituţionali-
tăţii procesului legislativ, este important ca 
dreptul de sesizare a Parlamentului (dreptul 
la inițiativă legislativă) să fie exercitat doar 
de către subiecţii de drept prevăzuţi în Legea 
Fundamentală a statului [29, p. 170] și actele 
normative ce îi dezvoltă conţinutul.

În concret, constituantul din România 
și din Republica Moldova recunosc drep-
tul la inițiativă legislativă câtorva subiecţi 
concreţi, după cum urmează:

– art. 74 alin. (1) din Constituția Româ-
niei [9] prevede că „iniţiativa legislativă apar-
ţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, sena-
torilor sau unui număr de cel puţin 100.000 
de cetăţeni cu drept de vot”;

– art. 73 din Constituția Republicii Mol-
dova [6] (dezvoltat în art. 47 alin. (1) din Re-
gulamentul Parlamentului [18]), stipulează 
că „dreptul la inițiativă legislativă aparţine 
deputaţilor, Președintelui Republicii Moldo-
va, Guvernului și Adunării Populare a unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia”.

Dincolo de reglementarea diferenţiată 
a subiecţilor cu drept de inițiativă legislati-
vă în cele două state, este important de pre-
cizat că, în general, exercitarea inițiativei le-
gislative este o activitate complexă, deoarece 
pentru a putea fi depus și pentru a produce 
efectul juridic de sesizare a Parlamentului, 
un proiect de lege trebuie să îndeplinească o 
serie de condiţii de conţinut și de formă, să 
răspundă unei multitudini de cerinţe econo-
mice, sociale, politice și juridice. Elaborarea 
unui proiect de lege este o muncă migăloasă 
și de mare răspundere. De altfel, în literatura 
juridică s-a subliniat că mecanismul activită-
ţii legislative trebuie configurat într-un mod 
care să poată asigura receptarea și justa tra-
ducere în norme juridice, a impulsiunilor și 
semnalelor emanate din sfera existenţei so-
ciale a unei perioade istorice, a unei formaţii 
social-economice și politice determinate. De 
aceea, există preocuparea de a asigura legiui-
torului posibilitatea de a cunoaște voinţa rea-
lă a poporului, de a ţine cont de ea și de a-i da 
o expresie adecvată la nivelul reglementărilor 
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juridice, limitând pe cât posibil și chiar elimi-
nând o eventuală deformare a acestei voinţe 
în procesul „oficializării” ei [22, p. 205].

Prin urmare, e logic ca dreptul la iniția-
tivă legislativă să fie acordat numai anumitor 
organisme statale sau politice și anume celora 
care, prin poziţia și competenţa lor, au în cea 
mai mare măsură posibilitatea cunoașterii 
realităţilor economice, sociale, culturale și de 
dezvoltare ale societăţii [12, p. 540].

Din cele enunţate, putem desprinde 
destul de clar că principalul criteriu care stă 
la baza recunoașterii dreptului la inițiativă 
legislativă anumitor categorii de subiecţi 
privește capacitatea și competenţa acestora 
de a veni cu propuneri legislative și proiecte 
legislative calitative și întemeiate. Cu toate 
acestea, trebuie să recunoaștem că acesta este 
un criteriu principal, dar nicidecum unicul, 
întrucât dreptul în cauză este recunoscut nu 
numai celui mai competent subiect în mate-
rie – Guvernul, dar și altor subiecţi care nu 
întrunesc această cerinţă (fiind vorba în acest 
sens despre șeful statului, deputaţi, senatori, 
cetăţeni etc.).

Din considerentul dat, în doctrină s-au 
accentuat și alte criterii importante pentru 
identificarea subiecţilor cu drept de inițiativă 
legislativă, subliniindu-se că cercul titulari-
lor acestuia are un mare rol în caracterizarea 
unui sistem constituţional ca democratic sau 
nedemocratic [24, p. 336]. În ordinea dată de 
idei, un interes distinct îl prezintă posibili-
tatea cetățenilor de a se implica în procesul 
legislativ, prin intermediul instituţiei iniți-
ativei legislative, ca formă de manifestare a 
democrației participative. 

La acest capitol, în studiile de specia-
litate pot fi atestate asemenea noţiuni sino-
nime precum: „iniţiativa populară” [20, p. 
112], „iniţiativa legislativă populară” [32, p. 
119], „iniţiativa legislativă cetăţenească” sau 
„iniţiativa cetăţenească” [3, p. 1-2]. Indife-
rent de distincţia aparentă, sensul acestor 
sintagme este considerat a fi unul – dreptul 
cetățenilor la inițiativă legislativă. 

Cu toate acestea, la nivel european, ates-

tăm o fină distincţie trasată între noţiunile în 
cauză. Astfel, în opinia Comitetului Economic 
și Social European [2, par. 4.4.2.], inițiativa 
cetățenească europeană nu reprezintă o 
„iniţiativă populară” care, așa cum este prevă-
zută în multe state membre, declanșează un 
referendum obligatoriu, ci este o „iniţiativă 
de agendă”, care poate solicita Comisiei o 
acţiune legislativă. Este un instrument al 
minorităţii, care oferă doar posibilitatea de a 
participa la stabilirea agendei politice. Drep-
tul de inițiativă legislativă rămâne al Comisi-
ei, iar eventualul proces legislativ care urmea-
ză decurge în conformitate cu procedurile 
prevăzute. 

O astfel de abordare suscită un interes 
distinct faţă de instituţia în cauză, nu atât 
sub aspectul delimitării noţiunilor enunţate, 
cât sub aspectul esenţei, conţinutului și 
importanţei acestora. În consecinţă, în cele ce 
urmează ne vom orienta și după aceste repere 
orientative.

Inițiativa populară
În perioada contemporană, inițiativa 

populară este o instituţie destul de răspân-
dită în lume, fiind recunoscută (în diferite 
forme) în Germania, SUA, Spania, România, 
Italia, Suedia, Polonia, Slovenia, Lituania etc. 
[32, p. 119-120].

Din perspectivă conceptuală, în doctri-
nă, aceasta este definită ca fiind:

– „propunerea de către electori a pro-
iectelor de legi pentru adoptarea ulterioară de 
către parlament sau aprobare prin interme-
diul referendumului” [31, p. 251; 35, p. 207];

– „o procedură prin care populaţia unui 
stat dă impulsul (iniţiază) un proces decizional 
care se poate finaliza tot cu intervenţia popo-
rului (referendum) sau printr-o decizie adop-
tată de autorităţile legal desemnate de acesta 
(lege adoptată de Parlament)” [22, p. 134];

– „instituţie complexă, care presupune 
că un anumit număr de cetăţeni pot să propu-
nă operarea de modificări în Constituţie sau 
în alte acte legislative prin intermediul înain-
tării de proiecte de acte normative în cadrul 
referendumului sau propunerii acestora au-
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torităţilor publice reprezentative ale statului” 
[21, p. 784].

Din conţinutul acestor definiţii, putem 
desprinde câteva aspecte importante ce expli-
că instituţia inițiativei populare, și anume:

– inițiativa populară desemnează drep-
tul cetăţenilor atât la inițiativă legislativă, 
cât și la inițiativă constituțională (iniţiativă 
de revizuire a constituţiei);

– inițiativa populară desemnează 
dreptul cetăţenilor atât la inițiativă legislati-
vă/ constituțională, cât și dreptul de a iniţia 
desfășurarea referendumurilor naţionale.

Pornind de la această ultimă particula-
ritate, putem deduce că inițiativa populară 
desemnează un instrument de impulsionare 
a unui proces decizional desfășurat și finali-
zat fie de către autorităţi (inițiativa legisla-
tivă populară), fie de către popor/ cetăţeni 
(inițiativa constituțională populară și refe-
rendumul legislativ). 

Sub acest aspect, considerăm justă de-
limitarea enunţată mai sus, realizată de către 
Comitetul Economic și Social European. În 
lumina acestor nuanţări, precizăm că în conti-
nuare ne vom axa doar pe cercetarea iniţiativei 
legislative populare (sau cetăţenești), ur-
mând ca celelalte instituţii (inițiativa de re-
vizuire a constituției și inițiativa populară de 
declanșare a referendumului) să le analizăm 
cu ocazia unor demersuri știinţifice viitoare, 
în cadrul proiectului de cercetare doctorală.

Iniţiativa legislativă populară
În numeroase state ale lumii, prin nor-

me constituţionale, cetăţenilor li se recunoaște 
un drept colectiv fundamental – dreptul la 
inițiativă legislativă, acesta reprezentând „o 
modalitate de participare a acestora la exerci-
tarea puterii de stat, a suveranităţii naţionale 
[14, p. 10], alături de referendum, în cadrul 
democraţiei indirecte [28, p. 1-2]. În vederea 
delimitării acestui drept de altele similare, 
considerăm binevenit de a utiliza o expresie 
concretă – inițiativa legislativă populară sau 
inițiativa legislativă cetățenească.

Din prevederile constituţionale enunţate 
mai sus, constatăm că pentru moment doar 

cetăţenii României dispun de un astfel de drept 
colectiv fundamental, cetăţenii Republicii 
Moldova nefiind recunoscuţi ca titulari ai unui 
astfel de drept. Cu toate acestea, în opinia unor 
cercetători moldoveni [27, p. 312], acest drept 
este consacrat într-o formă lipsită de precizie 
în prevederile art. 75 alin. (1) din Constituția 
Republicii Moldova și își găsește statuare în 
Capitolul 13 (Referendumul republican) din 
Codul electoral al Republicii Moldova [5]. De 
aici, se consideră că prin aceste dispoziţii lega-
le legiuitorul recunoaște cetăţenilor dreptul de 
a iniţia referendumul legislativ, ceea ce poate fi 
interpretat ca o recunoaștere indirectă a drep-
tului cetățenilor la inițiativă legislativă.

În ceea ce ne privește, considerăm că 
au dreptate autorii care nu susţin o astfel de 
poziţie, întrucât cele afirmate nu desemnează 
unul și același lucru, mai ales pornind de la 
conţinutul dreptului la inițiativă legislativă 
[23, p. 112; 24, p. 337]. După cum am precizat 
mai sus, este logic și justificat să delimităm 
clar dreptul la inițiativă legislativă populară 
de dreptul de a iniția referendumul legisla-
tiv (numit succint – inițiativă populară), în-
trucât în primul caz cetăţenii dispun doar de 
posibilitatea de a iniţia un proces decizional 
(altfel spus, de a impulsiona procesul legis-
lativ, fără a influenţa desfășurarea acestuia 
și nici finalitatea sa [15, p. 346]), în timp ce 
în cel de-al doilea caz, întregul proces deci-
zional aparţine cetăţenilor, care îi decid și 
finalitatea. În concluzie, suţinem necesitatea 
recunoașterii tranșante a faptului că cetăţenii 
Republicii Moldova nu dispun de dreptul 
la inițiativă legislativă, de care beneficiază 
cetăţenii României. 

Evident, această realitate nu este ac-
ceptată de mediul academic din Republica 
Moldova, întrucât majoritatea specialiștilor 
(cum ar fi: I. Guceac [11, p. 46], Gh. Cos-
tachi [10, p. 487], T. Pânzaru [23, p. 172], Iu. 
Frunze [35, p. 207], I.N. Postolache [26, p. 
146] etc.) susţin și argumentează necesitatea 
recunoașterii cetăţenilor moldoveni a drep-
tului la inițiativă legislativă. În opinie ma-
joritară, o astfel de participare a cetăţenilor 
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în procesul legislativ al ţării este importantă, 
necesară și oportună. În condiţiile decalaju-
lui enorm dintre calitatea activităţii de legife-
rare și nivelul așteptărilor sociale, inițiativa 
legislativă populară ar putea deveni o formă 
importantă de influenţare a societăţii asupra 
legiuitorului [35, p. 207-208].

Prin urmare, pornind de la importanţa 
majoră a dreptului cetățenilor la inițiativă 
legislativă pentru o societate democratică, 
considerăm a fi justificată și absolut necesa-
ră recunoașterea constituţională a acestuia 
și pentru cetăţenii Republicii Moldova, cu 
luarea în consideraţie a realităţii societăţii 
moldovenești. Implementarea unei astfel de 
instituţii constituţionale ar putea contribui la 
sporirea încrederii cetăţenilor faţă de activita-
tea organelor puterii, precum și la depășirea 
înstrăinării puterii faţă de popor.

Într-o altă ordine de idei, important este 
de menţionat că în Republica Moldova (la fel 
ca și în Republica Moldova) cetăţenii se bu-
cură de dreptul la inițiativă constituțională, 
recunoscut în art. 141 alin. (1) din Constituția 
Republicii Moldova, potrivit căruia: „Revizu-
irea Constituţiei poate fi iniţiată de un număr 
de cel puţin 200.000 de cetăţeni ai Republicii 
Moldova cu drept de vot. Cetăţenii care iniţi-
ază revizuirea Constituţiei trebuie să provină 
din cel puţin jumătate din unităţile adminis-
trativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fieca-
re din ele trebuie să fie înregistrate cel pu-
ţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei 
iniţiative”. Întreaga procedură și condiţiile de 
exercitare a inițiativei constituționale popu-
lare este reglementată de Legea cu privire la 
inițiativa populară de revizuire a Constitu-
ției nr. 387/2001 [17]. În pofida acestui fapt, 
însă, numeroși cercetători consideră că drep-
tul la inițiativă constituțională al cetăţenilor 
moldoveni este extrem de limitat (din cauza 
anumitor factori, inclusiv erori de tehnică 
legislativă) [35, p. 208-109; 7, p. 567], pro-
cedura fiind destul de complexă [4, p. 360-
361], ceea ce implică necesitatea remedierii 
carenţelor ce afectează eficienţa instituţiei. 

Dincolo de aceasta, totuși conside-

răm că dreptul la inițiativă constituțională 
(pe care ni-l propunem să-l cercetăm mai 
aprofundat într-un alt demers știinţific) a 
cetăţenilor Republicii Moldova nu este în 
măsură să compenseze lipsa dreptului lor la 
inițiativă legislativă, ambele având roluri 
distincte în calitatea lor de instrumente de re-
alizare a democraţiei participative.

Iniţiativa legislativă cetăţenească în Ro-
mânia

După cum enunţaserăm ceva mai sus, 
Constituția României recunoaște cetăţenilor 
români dreptul la inițiativă legislativă. În ce 
privește numărul de cetăţeni necesar pentru 
iniţierea unei propuneri legislative, cercetă-
torii [3, p. 3] atestă o evidentă tendinţă de 
diminuare a acestuia, ceea ce este de natură 
să confere o eficienţă sporită a acestui meca-
nism juridic, promovarea urmând să fie înles-
nită prin relaxarea acestei condiţii numerice. 
Astfel, în redacţia din anul 1991, Constituţia 
impunea ca 250.000 de cetăţeni să își expri-
me dorinţa de a înainta către Parlament pro-
punerea legislativă (art.73 alin. (1)). În urma 
revizuirii din anul 2003, Legea Fundamenta-
lă a redus această condiţie la numărul impus 
în prezent de 100.000 de cetăţeni [3, p. 3].

Astfel, potrivit textului constituţional 
în vigoare (art. 74 alin. (1) din Constituția 
României), un subiect distinct al dreptului 
de inițiativă legislativă îl constituie un grup 
format din cel puţin 100.000 de cetăţeni cu 
drept de vot, proveniţi din cel puţin un sfert 
din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste 
judeţe sau în municipiul București trebuie să 
fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături 
în sprijinul acestei iniţiative.

Manifestarea în fapt a acestei forme 
a inițiativei legislative este condiţionată 
de adoptarea unei legi în această materie, 
chiar dacă Constituția României nu preve-
de o obligaţie a legislativului în acest sens. 
Totuși, indirect, o astfel de necesitate poa-
te fi dedusă din normele art. 146 lit. j) din 
Constituția României. Altfel spus, din acest 
text constituţional se desprinde necesitatea 
stabilirii prin lege a condiţiilor de exercitare 
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a inițiativei legislative cetățenești. În afa-
ra unei asemenea legi, potrivit specialiștilor, 
Curtea Constituţională nu are cum să verifi-
ce condiţiile exercitării iniţiativei legislative, 
condiţii care trebuie să aibă în vedere posibi-
litatea identificării semnatarilor propunerii 
legislative, verificarea autenticităţii semnătu-
rilor și, pe această cale, a voinţei acestora de 
a susţine un proiect de lege [30, p. 160-161; 
8, p. 703]. Această lege reclamată de tex-
tul constituţional este Legea României nr. 
189/1999 privind exercitarea inițiativei le-
gislative de către cetățeni [19].

Potrivit acestei legi (art. 2), promovarea 
inițiativei legislative a cetățenilor se face sub 
forma unei propuneri legislative de către un 
comitet de iniţiativă alcătuit din cel puţin 10 
cetăţeni cu drept de vot. Din acest comitet nu 
pot face parte persoanele alese în funcţie prin 
vot universal, membrii Guvernului, persoa-
nele numite în funcţie de prim-ministru sau 
care nu pot face parte, potrivit legii, din par-
tide politice. În acest sens, cercetătorii opi-
nează că inițiativa legislativă populară este 
un drept constituţional recunoscut, de regu-
lă, opoziţiei extraparlamentare [30, p. 161], 
altfel spus unui grup important al populaţiei 
care nu beneficiază de un posibil acces la pro-
movarea în Parlament a unui proiect de lege. 
Acest segment al populaţiei poate simţi la 
un moment dat nevoia forţării legislativului 
printr-o iniţiativă proprie, susţinută de o lar-
gă bază populară, care o poate face accesibilă 
în Parlament [30, p. 163]. 

Revenind la comitetul de iniţiativă, pre-
cizăm că potrivit legii citate, constituirea aces-
tuia se face printr-o declaraţie autentificată la 
un notar public, cuprinzând scopul iniţiativei, 
numele, prenumele, calitatea de alegător și 
domiciliul membrilor, precum și declaraţia că 
aceștia nu încalcă prevederile alin. (2) al arti-
colului 2 din Legea nr. 189/1999.

Responsabilitatea pentru redactarea 
propunerii legislative a cetăţenilor revine co-
mitetului de iniţiativă, care trebuie să asigure 
formularea acesteia în tiparele cerute pentru 
un proiect de lege. De asemenea, propunerea 

legislativă se cere a fi motivată printr-o expu-
nere de motive semnată de toţi membrii co-
mitetului de iniţiativă [28, p. 1-2]. 

Următorul pas în promovarea propune-
rii legislative îl constituie publicarea acesteia 
în Monitorul Oficial al României, în baza avi-
zului prealabil al Consiliului Legislativ. După 
publicarea propunerii legislative se trece la 
realizarea sprijinului popular prin semnarea 
de către cetăţenii cu drept de vot a listelor de 
susţinători. Aceste liste se întocmesc cu res-
pectarea organizării administrativ-teritoriale 
a ţării și trebuie să cuprindă denumirea pro-
punerii legislative ce face obiectul inițiativei 
populare și datele de identificare a Monito-
rului Oficial în care a fost publicată, precum 
și judeţul și localitatea în care își au domi-
ciliul sau reședinţa susţinătorii. În rubricile 
listei vor fi cuprinse: numele, prenumele și 
domiciliul susţinătorilor, menţionarea ac-
tului de identitate și a codului numeric per-
sonal, precum și semnăturile personale ale 
susţinătorilor.

Ficare pagină a listei de susţinători se 
semnează de către un membru al comitetului 
de iniţiativă sau de o altă persoană împuterni-
cită în scris de comitet pentru a întocmi lista. 
Listele semnate de susţinători se păstrează în 
dosare, pe localităţi, șnuruite și semnate pen-
tru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, 
de către un membru sau o persoană împuter-
nicită de comitet.

Originalul listelor de susţinători 
se trimite de Camera sesizată la Curtea 
Constituţională, acesta fiind și temeiul verifi-
cării din oficiu sau pe baza sesizării Camerei 
de reflecţie a constituţionalităţii propunerii 
legislative [30, p. 161;8, p. 704].

După găsirea suportului de susţinere 
necesar, propunerea legislativă se depune la 
Camera competentă a Parlamentului, însoţită 
de expunerea de motive și de originalele cu 
listele de susţinători, precum și de o cerere 
semnată de membrii comitetului de iniţiativă, 
în care se trece și împuternicirea a cel mult 5 
membri de a reprezenta comitetul de iniţiativă 
în vederea promovării și susţinerii iniţiativei 
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după înregistrarea acesteia. Înregistrarea 
se face în cel mult 6 luni de la data publică-
rii acesteia în Monitorul Oficial [30, p. 161]. 
După împlinirea acestui termen, propunerea 
legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca 
o nouă iniţiativă legislativă, în condiţiile legii 
citate.

O problemă distinctă, care se pune în 
legătură cu exercitarea inițiativei populare, 
are în vedere faptul că propunerile legislative 
formulate de cetăţeni în temeiul art. 74 alin. 
(1) din Constituția României nu pot avea ca 
obiect probleme fiscale, probleme cu caracter 
internaţional, amnistia și graţierea. Aceste 
restricţii în exercitarea dreptului de iniţiativă 
populară sunt impuse de Constituţie în virtu-
tea faptului că ele vizează problemele genera-
le ale guvernării statale și ar putea prejudicia, 
în procesul legiferării, interesul general, prin 
promovarea intereselor unui grup restrâns de 
cetăţeni cu drept de vot, în dauna unui corp 
electoral care a promovat o majoritate parla-
mentară de guvernare și un program legislativ 
care poate fi viciat prin ordonanţarea legală a 
unei ordini juridice particulare [30, p. 163].

Așadar, se poate constata că Constituția 
României republicată stabilește, în esenţă, 
două restricţii privind exercitarea dreptului 
la inițiativă legislativă de către cetăţeni. Pri-
ma restricţie se referă la procedura de exer-
citare, fiind necesară adeziunea unui grup 
format din cel puţin 100.000 de cetăţeni ro-
mâni cu drept de vot care să subsemneze pro-
punerea legislativă. Cea de-a doua restricţie 
se referă la obiectul inițiativei legislative din 
care nu pot face parte problemele fiscale, pro-
blemele cu caracter internaţional, amnistia și 
graţierea [28, p. 2].

Suplimentar, am putea adăuga și a treia 
restricţie-condiţie, care constă în asigurarea 
caracterului constituţional atât al propunerii 
legislative, cât și al procedurii de înaintare a 
acestuia de către cetăţeni. 

În vederea asigurării acestei condiţii, 
potrivit art. 7 din Legea nr. 189/1999, 
iniţiativa este verificată de către Curtea 
Constituţională. Obiectul verificării realizate 

de Curtea Constituţională îl constituie caracte-
rul constituţional al propunerii legislative, în-
deplinirea condiţiilor privitoare la publicarea 
acesteia și la atestarea listelor de susţinători, 
întrunirea numărului minim de susţinători 
pentru promovarea iniţiativei (legea enumeră 
expres această exigenţă, deși ea intră în ceea 
ce numim caracterul constituţional al propu-
nerii legislative), precum și respectarea dis-
persiei teritoriale a acestora.

Curtea Constituţională se pronunţă în 
termen de 30 de zile de la sesizare asupra 
propunerii legislative, decizia sa fiind comu-
nicată președintelui Camerei Parlamentu-
lui care a sesizat-o și publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. Efectul deciziei 
pronunţate de Curtea Constituţională este că, 
la primirea acesteia, Camera Parlamentului la 
care a fost înregistrată propunerea legislativă 
a cetăţenilor iniţiază procedura parlamentară 
de legiferare, rămânând, însă, la latitudinea 
legiuitorului să adopte sau nu legea în forma 
propusă de iniţiatori.

Analiza aspectelor teoretice și practi-
ce referitoare la exercitarea controlului de 
constituţionalitate asupra iniţiativelor legisla-
tive ale cetăţenilor, a permis cercetătorilor să 
constate că o asemene atribuţie alocată Curţii 
Constituţionale pare inoportună și chiar exce-
sivă din următoarele considerente [28, p. 6]:

– asemenea procedură de verificare (care 
reprezintă un control de constituţionalitate 
anterior) nu este prevăzută în nici una din 
celelalte situaţii de exercitare a dreptului de 
inițiativă legislativă;

– toate verificările efectuate de către 
Curtea Constituţională cu privire la conţinutul 
propunerii și a respectării procedurii sunt as-
pecte care pot fi verificate și prin filtrele pro-
cedurii legislative în cadrul Parlamentului, 
mai ales că sunt aspecte ce ţin de conformita-
tea extrinsecă;

– conformitatea intrinsecă a propune-
rii legislative a cetăţenilor poate face obiec-
tul controlului de constituţionalitate anterior 
exercitat asupra legii înainte de promulgarea 
acesteia;
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– și, nu în ultimul rând, numărul foarte 
mic de sesizări, denotă inoportunitatea unei 
asemenea atribuţii.

În linii generale, susţinem poziţia 
enunţată, completând argumentele cu ideea 
că verificarea procedurii sugerează mai mult 
testarea legalităţii și nu a constituţionalităţii 
acesteia, întrucât, în cea mare parte, proce-
dura în cauză este reglementată de Legea nr. 
189/1999 și nu de Constituția României. 

Dincolo de testul constituţionalităţii, 
ultima încercare la care este supusă inițitiva 
legislativă cetățenească este aprobarea legiu-
itorului. La acest capitol, cercetătorii susţin 
că „proiectul de lege propus de către cetăţeni 
urmează a fi examinat în mod obligatoriu 
de către Parlament, care, la rândul său, este 
în drept să ia orice decizie: să-l adopte, să-l 
amendeze, fie să-l respingă” [10, p. 489]. Al-
tfel spus, Parlamentul, atât în acest caz, cât și 
în altele, nu este obligat să adopte propunerea 
legislativă susţinută de cetăţeni, după cum nu 
este ţinut să adopte nici alte cereri cu care 
este sesizat [30, p. 163]. 

Din cele enunţate, devine clar că 
semnificaţia inițiativei legislative cetățenești 
se limitează doar la impulsionarea procesului 
legislativ, fără a influenţa desfășurarea aces-
tuia și nici finalitatea sa [15, p. 346].

Cu toate acestea, în opinia justă a cer-
cetătorilor, important este că inițiativa 
cetățenească, odată emanată de la un număr 
semnificativ de cetăţeni, constituie un sem-
nal pentru Parlament în sensul că, pe lângă 
valoarea intrinsecă a dispoziţiilor de lege ce 
formează propunerea legislativă și care se bu-
cură de susţinerea unei părţi importante din 
populaţia ţării, acestea dezvăluie o problema-
tică demnă de a fi luată în considerare de forul 
legislativ. Faptul că cetăţenii iniţiază o mo-
dificare legislativă sau chiar adoptarea unei 
noi legi într-un anumit domeniu constituie 
un puternic indicator pentru Parlament, care 
trebuie să o analizeze cu responsabilitate și, 
chiar dacă, din diverse motive, nu o transfor-
mă în lege în forma propusă, trebuie să ţină 

seama de semnificaţia acestui demers popu-
lar, și anume că inițiativa cetățenească a fost 
generată de o problemă reală, pe care o parte 
a populaţiei a evidenţiat-o prin acest meca-
nism și a încercat să îi găsească o soluţie. Ca 
atare, autoritatea legiuitoare va trebui să aibă 
în vedere că este necesară o analiză temeinică 
a cauzei care a determinat declanșarea acestei 
proceduri. Cu alte cuvinte, inițiativa legisla-
tivă cetățenească are, în principal, rolul de 
a aduce în faţa Parlamentului soluţii pentru 
rezolvarea pe cale legislativă a unei anumi-
te problematici și, în subsidiar, dacă soluţia 
propusă nu este acceptată de Parlament, de a 
atrage atenţia acestuia cu privire la existenţa 
unei probleme ce necesită rezolvare. Posibi-
litatea oferită cetăţenilor români de a-și ex-
prima voinţa politică cu ajutorul acestui in-
strument juridic poate fi considerată cea mai 
eficientă modalitate prin care aceștia se pot 
implica în mod activ în procesul de luare a 
deciziilor la nivel statal [3, p. 3].

În încheierea cercetării, vom sublinia că 
instituţia inițiativei legislative populare re-
prezintă un instrument deosebit de important 
pentru realizarea democraţiei participative la 
nivelul statului (inclusiv la nivelul Uniunii 
Europene). Inexistenţa acesteia (în Republi-
ca Moldova) denotă o șansă mult diminuată 
pentru cetăţeni de a exercita suveranitatea pe 
care o deţin de drept. Pe de altă parte, însăși 
recunoașterea constituţională a dreptului la 
inițiativă legislativă populară nu este sufici-
entă pentru a asigura și garanta eficienţa efec-
tivă a acesteia. Mai este nevoie de reglemen-
tări suplimentare pentru consacrarea unor 
standarde clare și concrete în materie, dar 
care să nu limiteze excesiv și nejustificat exer-
citarea dreptului la inițiativă legislativă a 
cetăţenilor. Suplimentar, eficienţa instituţiei 
inițiativei legislative populare depinde cru-
cial de activismul cetăţenilor (al societăţii ci-
vile), precum și de responsabilitatea și recep-
tivitatea forului legislativ ca organ legiuitor 
suprem în stat.
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Introduction. Ensuring public or-
der and safety is the subject of regulation of 
both national and international law. Relevant 
legal norms determine the range of subjects 
carrying out this activity and the scope of 
their powers. The Code of Conduct for Law 
Enforcement Officials, adopted by General 

Assembly resolution 34/169 of 17 December 
1979 (hereinafter: the Code), among the offi-
cials fulfilling law enforcement duties, men-
tions representatives of the military authori-
ties in cases of garnting them police powers. 
The Code allows the use of force (including 
military, in the meaning of Art. 1) and firearms 
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only in case of emergency. The corresponding 
exceptional measure should be based on the 
principle of proportionality [2]. Thus, the in-
volvement of military personnel in the perfor-
mance of police functions is recognized as a 
worldwide practice (historically established). 

In the Russian Empire the use of mili-
tary formations as a police force was associat-
ed both with the historical tradition (starting 
with the princely squad) and with the absence 
or insufficiency of police officers. Despite the 
creation of regular police and military police 
units, military units continued to be system-
atically involved in exercising police func-
tions [1]. 

In accordance with the «General Man-
date to Civil Governors» of 3 June 1837 mil-
itary units were empowered to conscript 
troops: 

In the event of the appearance of rob-
bery gangs and other offenders, when insuf-
ficient local police. The military teams were 
entrusted with the tasks of eliminating them 
and ensuring the safety of movement along 
the communication routes (§ 55). 

If there was disorder and disobedience 
to the legal authority. Civilian governors were 
instructed to stop the riots mainly «through 
suggestions, explanations and exhortations.» 
The involvement of military teams was used 
as a preventive measure in the form of a show 
of force. If necessary, they were accommodat-
ed in the village and were kept by the local 
population as their punishment (§ 56) [4]. 

In accordance with the «Temporary 
Order to the County Police» of 16 August 
1861(hereinafter: the Order), in extreme cas-
es (they meant «open resistance to the orders 
of the authorities, when it cannot be stopped 
otherwise than by the cooperation of the army 
and the use of weapons») and «in case of ur-
gent need», the troops could be conscripted 
by the police officer or the mayor on their own. 
The police had the right to seek help from the 
military directly in cases of robbery, murder, 
etc. or threats of violence; when police actions 
could not stop the riot from spreading. In oth-

er cases, the legal basis for the use of military 
force was solely the decision of the governor. 
Field army troops were involved only in case 
of insufficient internal guard. The Order spe-
cifically noted that before the use of force dis-
obeying people should be persuaded to end 
the riots. The procedure of the use of weap-
ons by military personnel was regulated in 
detail in the Order (paragraphs 12-14). It was 
applied only on the basis of the permission of 
the governor, and in exceptional cases - by or-
der of the police officers and after a threefold 
warning. Without warning, weapons were 
used only when attacking military personnel 
and when the lives of persons subjected to 
violence by rioters were threatened. Military 
teams acted independently only in the ab-
sence of leadership from authorized officials 
(police officer, governor or other authorized 
official).

The use of extrajudicial repression was 
prohibited. With the restoration of order, the 
departure of the military command was car-
ried out at the personal discretion of the gov-
ernor [5].

With a view to more detailed regulation 
of the course of actions of troops conscript-
ed to assist local authorities, on 4 September 
1861, the monarch approved the «Instruc-
tions for military commanders in cases of the 
use of troops to pacify popular unrest and un-
rest.» This act supplemented the provisions 
of the «Temporary Order to the County Po-
lice» in terms of the use of weapons by mili-
tary personnel [6].

Military personnel involved in ensur-
ing law and order and public safety were 
also guided by the norms of the Charter on 
Garrison Service and the Charter on Field 
Service in Wartime. The military command 
was authorized to give «additional, depend-
ing on the circumstances, Instructions to the 
troops». The relevant norms are reflected in 
the Code of Laws of the Russian Empire (vol. 
II, Art. 646) and the Code of Military Regula-
tions (Part 3, Book 1, Art. 463).

In accordance with Article 316 of the 



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 28
martie - aprilie 2022

General Institution of the Provincial, in the 
event of insufficient police forces or ineffec-
tiveness of its actions to «eradicate» bandit 
gangs, thieves, deserters, fugitives and vag-
abonds, the governors were empowered to 
involve troops at their discretion. The pro-
cedure military formations involvement was 
regulated in detail by the «Rules on the pro-
cedure for calling up troops to assist civilian 
authorities» (hereinafter: the Rules), set out 
in the annex to Art. 316.

Troops could be conscripted by the ci-
vilian authorities if the police forces were 
insufficient to ensure order and internal se-
curity (to protect public order during mass 
events; in case of natural disasters, epidem-
ics, epizootics; to escort prisoners; to catch 
fugitive prisoners and deserters; for capture 
and detention of criminals; to prevent or stop 
riots, etc.). The right to conscript troops on 
the basis of Articles 1 and 3 was granted to 
governors-general, governors, town gover-
nors, police officers, chiefs of police, as well 
as senators during the audit of provinces. 
Police officers and chiefs of police could ap-
peal directly to the head of the garrison only 
when it was necessary to provide assistance 
from the military in the execution of court 
sentences. In the cases specified in Art. 1, they 
could only call up troops with the consent of 
the governor or mayor. The exceptions were 
«cases of extreme urgency» and «if unrest, 
disorder and outrage spreads despite police 
commands».

The decision to use weapons against ri-
oters in the case of exhaustion of other means 
was also taken by civilian authorities. At the 
same time, it was stipulated that in the ab-
sence of civilian authorities at the scene of the 
riots, “the military commander who arrived 
with the army will give orders at his own dis-
cretion”. The Rules recommended that the 
military command “generally resort to per-
suasive means, as far as they are deemed pos-
sible”. Besides the Rules described in detail 
the procedure of the use of firearms “only in 
case of inevitable necessity, when it would be 

impossible to end the disorder by any other 
means” [7, p. 31, 177-180].

Historical documents have preserved 
various facts of the application of mentioned 
legal norms, including mass riots that took 
place in the territory of Bessarabia. For exam-
ple, as a result of the refusal of the peasants of 
the Khotyn uyezd to fulfill the villein-socage, 
the district police officer, in a report of 27 May 
1870, addressed to the Bessarabian governor, 
Major General EE Gangardt, asked to quar-
ter “for pacification” one battalion in each vil-
lage. At his disposal two battalions from the 
15th Infantry Division were commanded. Mil-
itary force was used as a preventive measure 
to preclude possible unrest in the territories 
adjacent to the area of peasant unrest. For 
this purpose, the military teams were sent “to 
the billet and to other villages at the request 
of the need.” At the same time, the district 
police officer was instructed “clearly read at 
a full meeting of society the laws establishing 
punishment for disobedience and resistance 
to orders of the government and police au-
thorities in villages that do not obey the re-
quirements of the law” [3, p. 55, 56].

Prince S. D. Urusov, being the governor 
of Bessarabia in 1903–1904, rather critically 
assessed the activities of the city and district 
police, speaking of the low quality of its per-
sonnel both in terms of professionalism and 
a tendency to take bribes. He noted the lack 
of proper interaction between the police and 
troops in the maintenance of public order, de-
spite the fact that “gentlemen officers moved 
across the street in dirty weather riding a po-
liceman”. The governor drew attention to the 
obsolescence of certain norms of the “Rules 
on the conscription of troops to assist civil-
ian authorities” (on 7 February of 1906, in 
connection with the revolutionary events, the 
tsar approved a new edition of the Rules), 
which did not allow the operational use of 
military formations and regulate their actions 
at the same time in different parts of the city. 
These shortcomings were revealed under the 
previous governor R.S. von Raabene dur-
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ing the suppression of the Jewish pogrom in 
Chisinau. According to Urusov, the existing 
Rules “made it possible for the troops to be 
inactive during the riots, without incurring 
any responsibility”, in connection with which 
acts of violence against the Jewish popula-
tion continued from 6 to 7 April of 1903. The 
police also did not take active action against 
pogromists. However, order was quickly re-
stored after the chief of the garrison, General 
Beckman, received the right to use military 
force and make arrests.

To increase the efficiency of the meas-
ures applied to restore order, the new Bes-
sarabian governor proposed to make some 
additions to the existing Rules. The norm 
provided the duty of the commanders of 
military units called up to assist the civilian 
authorities to act independently in suppress-
ing riots that threaten the life and property 
of ordinary people. However, this procedure 
shifted responsibility from the civilian au-
thorities to the military. The War Department 
could not accept that. Therefore, Urusov was 
able to implement his proposal only through 
a personal agreement with General Beckman, 
with the consent of the commander of the 
Odessa military district Musin-Pushkin and 
bypassing the War Ministry. Military units 
were determined as part of a company and a 
squadron for daily duty in Chisinau. The plac-
es of their deployment were reported to the 
chief of police and bailiffs. The request for the 
troops could be carried out by any police rank 

endowed with such a right by the governor. 
The duty unit had to move to the indicated 
area within ten minutes, without waiting for 
the order of the military command. In case of 
the involvement of significant military forces, 
they were distributed among the sections of 
the city in accordance with a previously de-
veloped plan.

“It is very important,” wrote S.D. 
Urusov, - of course, in such cases to have 
power in the form of “ultimae rationis”, a dis-
ciplined military unit; but this power should 
be kept in the literal sense of the word behind 
oneself, and not in front of oneself, in order 
to use it only as a last resort, in the form of an 
action, and not in the form of an argument”. 
Due to this position, the governor managed to 
stop the unrest of the peasants in the villages 
of Beletsky and Orhei districts, without using 
military force against them [8].

Conclusion. Thus, the analysis of the 
provisions of certain normative legal acts of 
the Russian Empire, regulating the police 
functions of the armed forces, allows us to 
conclude that they mainly reflected the class 
essence of the state and law. However, at the 
same time, that legal norms are consistent 
with modern legal acts, international docu-
ments in the field of security, including the 
Code of Conduct for Law Enforcement Offi-
cials (primarily in terms of consolidating the 
principles of exclusivity and proportionality 
in the use of military force).
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Problema respectării şi ocrotirii valorilor culturale şi a normelor morale la etapa actuală a 
devenit tot mai stringentă pentru toate statele civilizate, printre acestea se numără şi Republica 
Moldova. Nu există şi nici nu a existat vreodată o colectivitate umană care să nu fi promovat anu-
mite valori culturale şi morale.

Educaţia moral-culturală constituie o dimensiune deosebit de importantă a personalităţii 
umane într-o societate democratică, întrucât progresul economic şi spiritual depinde de gradul de 
angajare a fiecăruia în efortul comun de creştere a calităţii vieţii.

Însă, trebuie să recunoaştem, pe bună dreptate că, deşi valorile culturale şi normele mora-
le sunt promovate la un nivel destul de înalt în societatea contemporană, în ultimele decenii se 
constată o creştere alarmantă a ratei de încălcare a acestora, privită ca o formă de manifestare a 
comportamentului uman distructiv.

Aşadar, manifestările sociale distructive au fost catalogate de reprezentanţii statului sau de 
anumite categorii sociale, profesionale sau etnice care şi-au văzut interesele lezate sau bunurile 
distruse drept acte de vandalism.

Cuvinte-cheie: vandalism, vandalizarea, distrugerea, deteriorarea, cauzele, condiţiile, factori, 
circumstanţe, comportament distructiv, autoafirmare.

CRIMINOLOGICAL DETERMINANTS OF VANDALISM

Sofia Pilat,
PhD, Associate Professor 

The issue of respecting and protecting cultural values and moral norms at the present stage 
has become more and more pressing for all civilized states, among them the Republic of Moldova. 
There is not and never has been a human community that has not promoted certain cultural and 
moral values. Moral and cultural education is a particularly important dimension of the human 
personality in a democratic society, as economic and spiritual progress depends on the degree of 
commitment of each in the common effort to increase the quality of life

However, we must rightly admit that, although cultural values and moral norms are promot-
ed at a fairly high level in contemporary society, in recent decades there has been an alarming in-
crease in the rate of their violation, seen as a form of manifestation of destructive human behavior.

Therefore, the destructive social manifestations were categorized by the representatives of 
the state or by certain social, professional or ethnic categories that saw their damaged interests or 
the destroyed goods as acts of vandalism.

Keywords: vandalism, vandalism, destruction, damage, causes, conditions, factors, circum-
stances, destructive behavior, self-affirmation.
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Introducere. În pofida faptului că 
vandalismul are adânci rădăcini istorice, 
odată cu dezvoltarea civilizaţiei, însoţită de 
evoluţia procesului de urbanizare, această 
faptă penală a devenit tot mai răspândită. 
Acest lucru se datorează creșterii ponderii 
infrastructurii transporturilor (apariţia noi-
lor unităţi de transport public, feroviar etc.); 
infrastructurii culturale și a cultelor care cu-
prinde un număr impunător de bunuri ce 
comportă o valoare istorică, culturală sau re-
ligioasă; distanţării relaţiilor dintre membrii 
grupului social; formalizării raporturilor so-
ciale și ca rezultat pierderea controlului social 
informal asupra membrilor colectivităţii etc.

Toţi acești factori favorizează nemijlo-
cit comiterea actelor de vandalism, care afec-
tează valorile istorice, culturale și religioase 
ocrotite de stat.

Metode aplicate şi materiale uti-
lizate. În vederea realizării scopului propus, 
în prezentul articol ştiinţific s-au utilizat ur-
mătoarele metode: metoda sistemică, metoda 
comparativă și, nu în ultimul rând, metoda 
logică (bazată pe analiza deductivă și cea in-
ductivă).

În procesul elaborării articolului 
ştiinţific, au fost consultate lucrările ştiinţifice 
ale autorilor S. Cohen, C. Cordess, D. Kanter, 
Iu. Larii, Gh. Gladchi, M. Turcan, V. Chiriţa, 
V. Sîli, O. Pop, А.И. Алексеев, Ю. Борисов, 
В.Е. Эминова, Г. Меликьянц, В.Ф. Пирож-
ков, Н.А. Черемнова, В.С. Четвериков etc.

Rezultate obținute şi discuții. Un 
rol deosebit de important în combaterea acte-
lor de vandalism îl are identificarea cauzelor 
şi condiţiilor care contribuie la comiterea 
acestei infracţiuni.

Abordarea cauzelor de săvârșire a in-
fracţiunii presupune relevarea în măsura po-
sibilităţilor a întregului ansamblu de circum-
stanţe externe și interne care au un anumit 
impact asupra fenomenului antisocial [5, p. 
165].

Conform dicţionarul limbii române mo-
derne, prin „cauză” se subînţelege: 1) feno-
men care precedă și, în condiţii determinate, 

provoacă apariţia altui fenomen, căruia îi ser-
vește ca punct de plecare; pricină, motiv; 2) 
problemă socială care interesează o colectivi-
tate largă de oameni și pentru a cărei apărare 
și punere în valoare se duce o luptă susţinută 
[4, p. 122].

Așadar, cauzele criminalităţii sunt niște 
fenomene și procese sociale care generează și 
menţin existenţa criminalităţii sau provoacă 
creșterea ori descreșterea ei [8, p. 26].

De asemenea, pe lângă cauzele de co-
mitere a infracţiunilor, există şi un șir larg 
de condiţii (circumstanţe, împrejurări), care 
la rândul său favorizează săvârșirea faptelor 
infracţionale, inclusiv și a infracţiunii de van-
dalism.

Către acestea se referă şi factorii atât 
naturali, cât și cei sociali sau tehnici. De sine 
stătător, aceste condiţii nu generează infracţi-
uni, dar conduc la înfăptuirea lor. Aprecierea 
unor fenomene în calitate de cauze, iar a alto-
ra – în calitate de condiţii, are un caracter re-
lativ, fiindcă, în diferite situaţii, unul și același 
fenomen poate apărea fie în calitate de cauză, 
fie de condiţie. Cauzele criminalităţii și condi-
ţiile care o favorizează sunt unificate deseori 
într-un singur termen – factori determinatori 
ai criminalităţii [8, p. 27].

În această ordine de idei, pentru a în-
ţelege mai bine şi a reda mai larg toate cir-
cumstanţele care servesc drept temei pentru 
săvârșirea actelor de vandalism, este necesar 
de a analiza factorii ce contribuie la comiterea 
unei astfel de infracţiuni.

Așadar, factorii care determină săvârși-
rea actelor de vandalism pot fi multipli, prin-
tre care se numără:

Factorii economici – dezechilibrul din-
tre necesităţile economice și posibilităţile so-
cietăţii, grupurilor sociale și indivizilor; criza 
economică profundă; polarizarea populaţiei 
după nivelul veniturilor (săraci și bogaţi); șo-
majul; inflaţia; erorile în strategia și practica 
înfăptuirii reformelor economice; scăderea 
producerii bunurilor; neachitările salariilor; 
limitarea resurselor economice; creșterea ni-
velului economiei tenebre [16, p. 50]; crearea 
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și susţinerea conștientă a climatului financiar 
patologic la nivel internaţional, constând în 
existenţa posibilităţii practicării speculaţiilor 
financiare și intervenţiilor în privinţa unor 
state aparte etc. [6, p. 95].

Factorii politici – lipsa unei armonii 
politice în societate; contradicţii între verigile 
puterii de stat; manifestarea separatismului, 
extremismului; conflicte interetnice; conflic-
tele armate; instabilitatea politicii penale; lip-
sa unui control eficient din partea societăţii 
asupra sistemului de măsuri de combatere a 
criminalităţii; lupta pentru putere a partide-
lor politice sau a organizaţiilor obștești care 
urmăresc scopuri politice, sau a grupurilor 
separate, ai căror lideri urmăresc scopuri ego-
iste; nivelul înalt de birocratism și corupţie în 
organele puterii de stat etc. [10, p. 68].

Factorii culturali – teama de extermi-
nare culturală, atributele căreia sunt: religia, 
limba vorbită, apartenenţa etnică, educaţia 
etc. [3, p. 169].

Factorii juridici – inacţiunea unui șir 
de legi și a altor acte normative; instabilita-
tea și imperfecţiunea legislaţiei îndreptate în 
special asupra prevenirii și combaterii crimi-
nalităţii; pasivitate în înaintarea propunerilor 
legislative; nivelul scăzut de cultură juridică a 
societăţii etc. [3, p. 169].

Factorii organizatorici – supraîncărca-
rea sistemului justiţiei penale; nivelul scăzut 
de descoperire a infracţiunilor; deficitul inter-
pretării oficiale a legislaţiei penale; lipsa unui 
sistem centralizat de expertiză criminologică 
a legislaţiei; contradicţiile de competenţă și 
corelaţie a organelor responsabile de preve-
nirea și combaterea criminalităţii etc. [12, p. 
17].

Factorii psihologici – pierderea de către 
o parte a populaţiei a unor idealuri elementa-
re omenești în domeniul convieţuirii sociale; 
scăderea nivelului de încredere a societăţii 
faţă de organele de drept; solidaritatea joasă 
a populaţiei în prevenirea și combaterea cri-
minalităţii; alcoolismul, narcomania, toxico-
mania; nihilismul juridic etc. [16, p. 56].

Factorii medicali – bolile psihice; acce-

sibilitatea dobândirii preparatelor medicale 
(narcotice, psihotrope) care influenţează asu-
pra psihicului persoanei; alcoolismul, narco-
mania etc. [3, p. 170].

Factorii tehnici – insuficienţa și imper-
fecţiunea mijloacelor și tehnologiilor de des-
tinaţie generală și specială; eficacitatea joasă 
a mijloacelor tehnice folosite în procesul ur-
măririi penale; aprovizionarea insuficientă a 
organelor de drept cu mijloace de transport, 
de autoapărare, alte mijloace tehnice spe-
ciale; armament; competitivitate tehnică a 
infractorilor în raport cu organele de drept; 
nivelul scăzut de automatizare a evidenţelor 
criminale etc. [12, p. 20].

Factorii sociali – contradicţiile dintre 
interesele diferitor grupuri sociale, relaţiile 
naţionale, problema egalităţii în drepturi, ne-
mulţumirea persoanei de statutul său social, 
discriminarea, nivelul de instruire școlară, 
profesia, starea civilă etc. [5, p. 179-180].

Factorii demografici – sporul natural, 
explozii în rata natalităţii, structura după 
vârstă și sex și migraţiile populaţiei etc. [5, p. 
182].

Factorii sus-menţionaţi, având cauze 
generale sau individuale, obiective sau su-
biective, particulare sau sociale, în general,  
pot fi clasificaţi în:

 – factori interni;
 – factori externi.

Factorii interni – fac parte din cate-
goria cea mai dificilă și ei sunt cel mai greu 
de înlăturat, deoarece acești factori au un 
caracter biologic, fiziologic, psihic și psiho-
logic. Unul dintre cei mai importanţi factori 
interni este vârsta de pubertate pe care o pu-
tem considera ca o boală multidimensională, 
însă limitată în termene, fiind inevitabilă și 
temporară. Această perioadă este limitată și 
conform cercetărilor fiziologice, biochimice, 
endocrinologice coincide cu vârsta de 12-18 
ani și cuprinde toată perioada corespunzătoa-
re minoratului [9, p. 46].

Vârsta de 14-18 ani este considerată cea 
mai critică, deoarece în acest moment are loc 
formarea deplină a conștiinţei de sine, și anu-
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me, omogenizarea obișnuinţelor comporta-
mentale și fundamentarea valorilor morale ce 
devin principiile de bază ale vieţii.

Autorul N.A. Ceremnova în general afir-
mă că, în contextul ultimelor decenii de dez-
voltare a societăţii, comportamentul bizar și 
aberant al tinerilor devine un lucru obișnuit, 
care este legitimat de cultura dominantă și 
corespunde mentalităţii unei societăţi aflate 
la o etapă de degradare morală și spirituală. 
În acest context, autorul citat menţionează 
că marea majoritate a tinerilor cu vârsta cu-
prinsă între 14-18 ani (circa 66,6%), din cauza 
mediului ambiant în care cresc și se educă, nu 
sunt în stare să conștientizeze și să perceapă 
pericolul social sporit al actelor de vandalism 
pe care le săvârșesc asupra bunurilor din do-
meniul public, precum și asupra celor ce pre-
zintă valoare istorică, culturală sau religioasă 
pentru societate. Aceștia, în viziunea autoru-
lui, sunt convinși că comportamentul lor nu 
deviază de la normele morale și etice general 
recunoscute și respectate în cadrul societăţii 
[15, p. 32].

Așadar, din punctul de vedere al auto-
rului sus-menţionat, rezultă că comiterea ac-
telor de vandalism prezintă un lucru obișnuit 
și normal pentru minori cu vârsta cuprinsă 
între 14 și 18 ani.

Numeroasele studii în domeniul psi-
hologiei și pedagogiei au demonstrat la nivel 
știinţific că tocmai adolescenţa constituie una 
dintre cele mai dificile perioade de dezvol-
tare a personalităţii umane. Anume la etapa 
respectivă a vieţii are loc formarea caracteru-
lui individului, care deseori se caracterizează 
prin incoerenţă, vulnerabilitate, sensibilitate, 
afectivitate, flexibilitate, emotivitate, lipsă de 
stăpânire de sine și încredere exagerată în 
propriile puteri.

Lipsa de cunoștinţe în domeniul drep-
tului, lipsa de experienţă, crearea unei ima-
gini distorsionate privind normele morale, 
schimbarea frecventă și bruscă a dispoziţiei în 
situaţiile de conflict se pot manifesta în con-
duita adolescentului prin brutalitate, insolen-
ţă, încăpăţânare, infamie și sunt doar câţiva 

dintre factorii ce îl pot determina pe acesta să 
purceadă la comiterea unor fapte interzise de 
lege, printre care se numără și vandalismul.

În aceste împrejurări este important 
să fie luat în considerare și faptul că deseori 
anume infractorii minori pot deveni membrii 
unor grupuri criminale organizate sau orga-
nizaţii criminale, astfel sporind gradul de in-
fracţionalitate în societate.

De asemenea, este important să men-
ţionăm că din punct de vedere psihologic, la 
vârsta de 14 ani, nivelul de dezvoltare minta-
lă a minorului îi permite să înţeleagă sensul și 
însemnătatea conţinutului interdicţiei juridi-
co-penale cuprinse în art. 288 CP și caracterul 
prejudiciabil al acţiunilor sale. Datele compa-
rative ale cercetărilor psihologice ale minorilor 
cu vârsta de la 14 la 18 ani, care, pe de o parte, 
au săvârșit infracţiunea de vandalism, iar pe de 
altă parte, infracţiuni din categoria celor gra-
ve, deosebit de grave sau excepţional de grave, 
ne demonstrează faptul că unui minor îi este 
mai simplu și accesibil să conștientizeze sen-
sul și semnificaţia acţiunilor sale ilicite care 
au condus la comiterea vandalismului, decât a 
acţiunilor sau inacţiunilor care au stat la baza 
comiterii altor infracţiuni [14, p. 59].

În ceea ce priveşte factorii externi 
care influenţează comiterea actelor de vanda-
lism, menţionăm că concomitent cu dezvolta-
rea societăţii și a statului nostru, se dezvoltă 
și se modernizează și factorii externi, al căror 
șir poate fi completat cu alţii mai emancipaţi, 
mai actuali:

 –  lipsa de responsabilităţi;
 –  deprinderea parazitară;
 –  plecarea părinţilor peste hotare;
 –  abandonul moral al părinţilor;
 –  excesiva blândeţe a părinţilor;
 –  violenţa în familie;
 –  haosul politic în ţară;
 –  sărăcia și inegalitatea socială;
 –  accesul liber la Internet;
 –  promovarea violenţei în diverse surse 

de informare în masă (mass-media, Internet, 
televiziunea, radioul etc.);

 –  mediul de contact (mediul școlar, 
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strada etc.).
Unul dintre renumiţii istorici americani 

preocupaţi de identificarea și cercetarea an-
samblului de cauze și condiţii care contribu-
ie la comiterea vandalismului este Stephen 
Frand Cohen. Conform studiului realizat de 
către Cohen, vandalismul se împarte în șase 
tipuri, clasificare ce reiese din prezenţa moti-
velor distructive la comiterea actelor de van-
dalism, și anume:

 Vandalismul ca o modalitate de a do-
bândi ceva – motivul de bază al distrugerii 
fiind obţinerea unui profit material. Tipul re-
spectiv al vandalismului, în esenţă, constituie 
o varietate a furtului. Un exemplu elocvent în 
acest sens este vandalizarea obiectelor ce con-
ţin metale preţioase în scopul dobândirii unui 
profit material prin comercializarea ulterioa-
ră a acestora.

 Vandalismul tactic – distrugerea sau 
deteriorarea este privită ca un mijloc de atin-
gere a altor obiective, de exemplu stopare a 
scăderii preţurilor la anumite categorii de 
mărfuri prin nimicirea lor.

 Vandalismul ideologic – acest tip de 
vandalism are tangenţe cu vandalismul tactic. 
Vandalismul ideologic apare atunci când făp-
tuitorul urmărește scopuri politice sau socia-
le. Obiectul distrugerii având o semnificaţie 
simbolică pronunţată. El poate denota pute-
rea în stat, diferite grupuri etnice, culturale, 
religioase etc.

 Vandalismul privit ca o modalitate de 
răzbunare – distrugerea sau deteriorarea bu-
nurilor are loc ca răspuns la resentiment sau 
insultă. Specificul acestui tip de vandalism 
constă în distrugerea anonimă şi eşalonată în 
timp. Resentimentul poate fi unul imaginar, 
dar obiectul distrugerii doar indirect sau sim-
bolic asociat cu sursa primară de ostilitate. 
Forma respectivă de răzbunare este atractivă 
din punct de vedere emoţional, ea oferă posi-
bilitatea făptuitorului de a se răzbuna evitând 
confruntarea personală.

 Vandalismul privit ca un joc – repre-
zintă o varietate a vandalismului specifică 
copiilor și adolescenţilor. Distrugerea sau 

deteriorarea este privită ca o modalitate de 
autoafirmare a făptuitorului în grupul de se-
meni, prin demonstrarea forţei, curajului etc. 
într-o manieră competitivă.

 Vandalismul vicios – reprezintă prin 
sine actele de vandalism comise sub influenţa 
sentimentului de ură, antipatie, invidie, osti-
litate faţă de membrii grupului social și drept 
urmare survenirea sentimentului de plăcere 
în urma comiterii acestora [1, p. 45].

Pe lângă tipurile de vandalism enume-
rate anterior, o clasificare a cauzelor ce con-
tribuie la comiterea acestor acte ilicite este 
realizată de către psihologul social britanic 
Victor David Kanter [7, p. 98-104].

Acesta enumeră următoarele cauze de 
comitere a vandalismului și anume:

 Furia. Acţiunile distructive ale făptu-
itorului sunt explicate prin sentimentele de 
frustrare, îngrijorare pe care o simte acesta 
faţă de neputinţa sa de obţine ceva, iar co-
miterea actelor de vandalism poate fi privită 
de către făptuitor ca o modalitate de luptă cu 
stresul.

 Plictiseala. Ddeseori, comiterea ac-
telor de vandalism, în rândul adolescenţilor 
îndeosebi, este condiţionată de dorinţa de a 
se distra. Însăşi plictiseala propriu-zisă nu 
constituie un motiv, dar, după cum menţio-
nează unii autori, starea de plictiseală consti-
tuie acel fundal psihologic pe baza căruia se 
produc acţiuni ilicite săvârșite de către tineri. 
Motivul acestora constituind căutarea de noi 
impresii, senzaţii tari, emoţii, retrăiri din co-
miterea unor acţiuni interzise.

Un rol deosebit de important în for-
marea unui astfel de comportament îl joacă 
subcultura și crearea de stereotipuri greșite în 
rândul adolescenţilor [11, p. 42-47].

 Studiul. Lla fel, este o cauză care poate 
influenţa asupra comportamentului ilicit, în 
acest caz, scopul distrugerii este cunoașterea. 
Prin urmare, cauza distrugerilor comise în 
special de către minori este curiozitatea sau 
dorinţa de a înţelege cum funcţionează sis-
temul. Distrugerea sau deteriorarea este pri-
vită ca un procedeu de testare a limitelor la 
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ceea ce este acceptabil și un mod de verificare 
a temeiniciei normelor sociale existente şi a 
autorităţii adulţilor.

 Experiența estetică. Aadmirând procesul 
de distrugere care este însoţit de zgomote speci-
fice, vandalul primește satisfacţia estetică.

 Cercetarea existențială. Analizând 
acest motiv, Kanter menţionează că comite-
rea actelor de vandalism constituie un mijloc 
de autoafirmare, evidenţiere printre mulţime, 
explorare a posibilităţii de influenţă asupra 
membrilor grupului social etc.

Unul dintre cele mai vechi exemple în 
acest sens ar fi actul de vandalism comis de 
Herostrat, un piroman grec din sec. al IV-lea 
î.Hr., care a încercat să devină celebru prin 
distrugerea Templului zeiţei Artemis din 
Efes, una dintre cele Şapte Minuni ale Lumii 
Antice. După cum menţionează criticii în do-
meniul artei, comiterea actelor de vandalism 
asupra obiectelor de artă este nu altceva decât 
satisfacerea „moftului” de a concentra atenţia 
publicului asupra sa [2, p. 54-56].

De regulă, distrugătorii de acest gen 
nu întreprind nici o acţiune de sustragere de 
la ispășirea pedepsei pentru cele comise, ci 
din contra încearcă să demonstreze publicu-
lui actul de vandalism. În modul respectiv a 
procedat pictorul rus Alexander Brener, care, 
aflându-se în Muzeul de Artă Contemporană 
din orașul Amsterdam, a pulverizat cu vopsea 
de culoarea verde semnul dolarului pe renu-
mitul tablou a lui Kazimir Malevich „Supre-
matism. 1921-1927”. Fiind ulterior reţinut, 
Brener şi-a explicat fapta comisă menţionând: 
„Sunt un terorist „cultural” și prin actul comis 
am dorit să atrag atenţia societăţii asupra po-
ziţiei pictorilor în lume și a mea personală” 
[13, p. 21-25].

La fel, în contextul progresului tehnic, 
unul dintre factorii actuali care determină să-
vârșirea infracţiunii de vandalism constituie 
video producţia, așa-numita video industrie, 
specializată în producerea atât a filmelor, cât 
și a diverselor jocuri moderne pentru gadget-
uri, scopul cărora în mare majoritate constă 
în distrugerea diferitor obiecte.

Astfel, jocul poate conţine simple simu-
latoare de lovire sau coliziune, precum și sar-
cini intelectuale care constau spre exemplu în 
subminarea unei instalaţii de inginerie com-
plexă.

Însuşi jocul prin sine nu constituie o 
abatere, dar el creează baza pentru dezvol-
tarea comportamentului deviant, formând 
jucătorilor anumite aptitudini, şi, cel mai im-
portant, o convingere lăuntrică în admisibi-
litatea și capacitatea transpunerii acţiunilor 
realizate în joc faţă de obiectele din lumea 
reală. Astfel, prin intermediul unui joc virtu-
al, apare obiceiul de a învinge plictiseala prin 
distrugere.

Alt factor care favorizează comporta-
mentul distructiv îl constituie răspândirea 
unei tendinţe actuale înrândul tinerilor de 
a organiza în grup flashmob-uri ale căror 
esenţă constă în comiterea simultană a actelor 
de vandalism din diferite locaţii.

La fel, pasiunea tinerilor pentru crearea 
de selfie-uri, persistenţa unei competiţii în 
originalitatea acestora, îi determină deseori 
pe aceștia să vandalizeze obiectele de fundal 
ale „autoportretului mobil”. Însăşi crearea 
propriu-zisă de selfie-uri deja prezintă o re-
flectare a dorinţei de autoafirmare și autopro-
movare într-o comunitate socială, liberă ex-
primare a emoţiilor și experienţelor, care, la 
rândul său, este foarte apropiată din punct de 
vedere al motivaţiei cu motivele de comitere a 
vandalismului.

Concluzii. Așadar, drept urma-
re a studiului realizat în materia cauzelor 
şi condiţiilor care contribuie la comiterea 
infracţiunii de vandalism, conchidem că 
în conştiinţa publică vandalismul deseori 
apare ca un comportament deviant şi lipsit 
de raţiune, distructiv şi fără un anumit scop, 
iar identificarea cauzelor şi condiţiilor de 
comitere a actelor de vandalism în ultima 
perioadă, când multitudinea și diversitatea 
acestora evoluează pe măsura dezvoltării con-
tinue a societăţii, a devenit unul dintre princi-
palele obiective pentru numeroasele cercetări 
sociologice.
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Evoluţia societăţii şi diversificarea relaţiilor sociale la cumpăna dintre secolele XIX şi XX, mar-
cate de industrializare, profesionalizare şi raţionalitate ştiinţifică şi economică, schimbări sociale 
fără precedent care au fost concretizate în apariţia unor fenomene sociale total necunoscute pre-
cum migraţia (inclusiv cea ilegală) sau înstrăinarea şi în intensificarea şi extinderea la nivel de soci-
etate a fenomenelor sociale cunoscute, precum criminalitatea transfrontalieră, sărăcia, exploata-
rea, devianţa, prostituţia, delicvenţa juvenilă, terorismul, criminalitatea şi sinuciderea, au produse 
schimbări elocvente enorme ce au avut consecinţe profunde asupra funcţionalităţii societăţii şi a 
vieţii oamenilor, situaţie ce a impus nevoia cunoaşterii prin observaţie, descriere, explicaţie şi pre-
dicţie atât a fenomenelor în cauză, cât şi a factorilor, structurilor, instituţiilor şi grupurilor sociale 
care le-au determinat. Anume în aceste împrejurări de loc stabile identificăm ca fiind puse bazele 
constituirii unei ştiinţe noi despre societate cum este sociologia, care, apreciată ca fiind o disciplină 
de sine-stătătoare şi o ramură de bază a ştiinţelor sociale şi fiind influenţată de schimbările soci-
al-economice profunde petrecute în societatea europeană, a încercat să ofere răspuns şi soluţii 
eficiente la acele probleme care au fost generate de aceste schimbări.

Cuvinte-cheie: realitate socială, cercetare sociologică, muncă socială, individualitate, operă 
sociologică, solidaritate mecanică, legături sociale, cunoaştere ştiinţifică, solidaritate organică, le-
gături religioase tradiţionale.
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Introducere. În tot cursul istoriei (din 
cele mai vechi timpuri și până în prezent) in-
teresul omului de a explora lumea înconju-
rătoare cu scopul de a face descoperiri sau 
cercetări știinţifice au reprezentat elemente 
motivaţionale pentru cunoașterea și percepe-
rea vieţii sociale, a societăţii per ansamblu.

Apariţia sociologiei ca știinţă a repre-
zentat punctul de pornire al abordării indivi-
duale și diferite a fenomenelor și proceselor 
care au loc în societate, prin excluderea sim-
ţului comun în interpretarea acestora.

Reprezentând o cercetare a realităţii so-
ciale în totalitatea ei precum și a unor compo-
nente, fenomene și procese ale acestei reali-
tăţi în interacţiunile lor variate și complexe cu 
întregul, sociologia are ca obiect de studiu so-
cietatea, natura, esenţa, structura, trăsăturile 
definitorii și funcţiile acesteia, modul în care 
aceasta evoluează, inclusiv procesul înfăptui-
rii ei în baza elementelor definitorii[11, p. 41].

Având la baza existenţei sale cercetarea 
sistematică, directă și aplicând preponderent 
metoda știinţifică, sociologia oferă răspuns la 
multe întrebări ce preocupă societatea, ofe-
rindune posibilitatea să ne apreciem pe noi 
înșine și să urmărim cu maximă atenţie, cu 
responsabilitate și competenţă cele ce se în-

tâmplă în jurul nostru, în societatea în care 
trăim. 

În timp ce unii cercetători susţin că 
sociologia a apărut relativ recent în sistemul 
știinţelor (aproximativ în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea), alţii menţionează fap-
tul că preocuprile sociologice datează încă din 
perioada lui Platon și Aristotel [2, p. 31] (dacă 
se cercetează cu maximă atenţie subiectele 
puse în discuţie și modalităţile prin care aces-
tea au fost abordate în operele acestora).

O privire culantă asupra celor abordate 
supra ne permite să concluzionăm că, la gene-
ral, toţi cercetătorii care și-au pus problema 
existenţei sociale a omului au tratat efectiv, 
tangenţial, anumite probleme sociologice. 
Apare întrebarea: care totuși este punctul de 
origine al sociologiei și când a fost aceasta 
constituită (recunoscută) ca știinţă?

Metode şi materiale aplicate. Întru 
realizarea scopului și a obiectivelor cercetării, 
având în vedere actualitatea subiectului in-
vestigat, am utilizat ca metode de cercetare: 
metoda istorică, contradicţiei, criticii, obser-
vaţiei, comparaţiei, logică, analizei, precum și 
cea comparativă.

Scopul cercetării. În conţinutul re-
spectivului articol ne propunem drept scop 

that determined them. Precisely in these unstable circumstances, we identify as laying the founda-
tions for the establishment of a new science about society such as sociology which, appreciated as 
a self-contained discipline and a basic branch of social sciences and being influenced by profound 
socio-economic changes in European society, have tried to provide an answer and effective solu-
tions to those problems that have arisen from these changes.

Keywords: social reality, sociological research, social labor, individuality, sociological opera, 
mechanical solidarity, social ties, scientific knowledge, organic solidarity, traditional religious ties.

Sociologia este studiul vieții sociale umane, a 
grupurilor și societăților. Este un demers în-
drăzneț și de mare responsabilitate, întrucît 
subiectul ei este rezultatul propriului nostrum 
comportament ca ființe sociale.

Anthony Giddens
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de a prezenta indicii despre originile sociolo-
giei și constituirea acesteia ca știinţă, făcând 
o incursiune în trecut și trecând în revistă pă-
rerile cercetătorilor din domeniu în contextul 
în care sociologia a început să fie abordată ca 
disciplină disctinctă.

Rezultate şi discuții. Încă din cele 
mai îndepărtate timpuri, omul a atribuit un 
deosebit interes lumii înconjurătoare (feno-
menelor naturii) dar și problemelor ce ţin de 
existenţa sa în interacţiune cu mediul, cu alte 
persoane. În căutarea răspunsurilor la aceste 
probleme, precum și la altele ce apăreau ca 
rezultat al evoluţiei societăţii și diversificării 
relaţiilor sociale, omul a fost impus să-și con-
centreze eforturile pe direcţia cercetării deta-
liate a fenomenelor, evenimentelor, procese-
lor ce au loc în comunitatea socială.

Intensificarea interesului omului în ve-
derea cunoașterii societăţii în scopul trans-
formării ei se atestă între secolele XV-XVIII, 
apogeul fiind atins în a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea, perioadă care coincide cu 
apariţia sociologiei ca știinţă, ca demers știin-
ţific al socialului [16, p. 71]. Este important să 
menţionăm faptul că, și în cazul apariţiei so-
ciologiei (de altfel ca și a oricărei alte știinţe) 
procesul nu a fost de loc accidental și cu atât 
mai mult instantaneu, întrucât am observat, 
iniţial, apariţia unor elemente individuale ale 
știinţei și, treptat, am asistat la formarea și 
evoluţia în ascensiune a acesteia, spre final fi-
ind delimitat conţinutul și obiectul de studiu 
al știinţei [4, p. 87].

De asemenea, trebuie să menţionăm 
faptul că, în ceea ce privește perioada consti-
tuirii sociologiei ca știinţă, există mai multe 
opinii, deseori contradictorii, și asta pentru 
că în timp ce unii cercetători consideră ca so-
ciologia își găsește originea în operele filosofi-
ce ale lui Platon și Aristotel, alţii susţin că so-
ciologia ca știinţă își are originea în cea de-a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, înteme-
ietorii săi fiind consideraţi Auguste Comte, 
Émile Durkheim, Gustave Tarde și Herbert 
Spencer (părere pe care o împărtășim și noi 
și pe care o vom aborda în conţinutul respec-

tivului articol). 
Totodată, amintim faptul că există și un 

al treilea grup de savanţi sociologi care sunt 
de părere că sociologia a apărut drept rezultat 
al izbucnirii empirismului în știinţele sociale 
americane în perioada de după al Doilea Răz-
boi Mondial, iar un alt grup de cercetători îm-
părtășesc ideea potrivit căreia sociologia încă 
nu poate fi constituită și recunoscută ca știin-
ţă de sine stătătoare [3, p. 11].

Având ca subiect fundamental rezulta-
tul propriului nostru comportament ca fiinţe 
sociale și reprezentând un demers curajos și 
de mare responsabilitate în studiul vieţii soci-
ale umane, a grupurilor și societăţilor, socio-
logia poate fi privită, și pe drept considerată, 
ca fiind o știinţă socială ce studiază regulile 
sociale și procesele care stau la baza interac-
ţiunii și delimitării oamenilor (nu numai ca 
indivizi, dar și ca membri ai asociaţiilor, gru-
purilor și instituţiilor) [6, p. 19], reprezentând 
și un studiu sistematic al societăţilor umane, 
punând accent în special pe sistemele moder-
ne industrializate.

Fiind considerată ca o știinţă relativ 
tânără, nouă, sociologia își are originea în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, terme-
nul de „sociologie” fiind propus de către Au-
guste Comte în anul 1939 [8, p. 25], în încer-
carea sa de a unifica sistemul de cunoștinţe 
despre societate reflectat în diferite știinţe 
sau discipline ca: istorie, statistică, fizică so-
cială etc. În opinia lui Auguste Comte, aceas-
tă nouă disciplină creată urma să încoroneze 
sistemul știinţelor care deja existau, având 
scopul de bază de a realiza studiul „pozitiv” 
al faptelor umane, în baza principiului potri-
vit căruia „este important a cunoaște pentru 
a prevedea și a prevedea pentru a putea”. De 
îndată apar unele întrebări: ce l-a determinat 
pe Comte să definească noua știinţă „sociolo-
gia”? Ce semnifică „sociologia”? De ce Comte 
nu a definit altfel știinţa nou-creată?

Pentru a oferi răspuns la aceste între-
bări, vom porni de la etimologia termenului 
de „sociologie” care este una hibridă, prove-
nind de la cuvântul latinesc „socio” (social) 
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și de la grecescul „logos” (știinţă), sociologia 
fiind definită de către marea majoritate a sa-
vanţilor sociologi drept „studiul știinţific al 
vieţii sociale a oamenilor” [19, p. 41].

Deși s-ar părea că această definiţie ar fi 
una amplă, în literatura de specialitate iden-
tificăm și alte definiţii date noţiunii de socio-
logie, propuse de-a lungul timpului de către 
diverși cercetători. Un deosebit interes îl pre-
zintă opiniile sociologilor de renume mon-
dial Max Weber, Talcott Parsons, Leopold 
von Wiese, Dimitrie Gusti, Émile Durkheim. 
Dacă, potrivit opiniei lui Dimitrie Gusti, soci-
ologia este definită ca „știinţă a realităţilor so-
ciale”, atunci în opinia sociologului Leopold 
von Wiese sociologia se prezintă ca „știinţa 
relaţiilor interpersonale și a proceselor socia-
le”. În aceeași ordine de idei, sociologul Émile 
Durkheim este de părere că sociologia este o 
„știinţă a faptelor sociale”, în timp ce cerce-
tătorii Max Weber, Talcott Parsons prezintă 
sociologia ca „știinţă a acţiunii sociale” [15, 
p. 17]. Împărtășim opiniile prezentate supra 
și suntem de părere că sociologia ar trebui 
privită ca un mod de abordare a probleme-
lor sociale și definită ca fiind „știinţa care se 
ocupă cu studiul descrierii structurii și fizi-
ologiei societăţii, al interacţiunilor umane 
în interiorul grupurilor sociale, precum și al 
instituţiilor din societatea respectivă”.

Urmărind drept scop reflectarea con-
stituirii sociologiei ca știinţă, este important 
a ne referi succint la abordarea sociologiei 
prin prisma opiniilor exprimate de diverși 
sociologi în perioada secolelor XIX-XX, astfel 
având posibilitatea ca mai ușor să identificăm 
punctul de pornire în recunoașterea sociolo-
giei ca știinţă.

Cu adevărat, cel care a definit sociolo-
gia, a pus bazele dezvoltării ei și a fost unanim 
recunoscut ca fiind fondatorul sociologiei ca 
știinţă este considerat Auguste Comte (1798-
1857), cel pentru care sociologia reprezenta 
„o evanghelie pozitivă”, lui atribuindu-și mi-
siunea de a o mărturisi. Potrivit sociologului 
Auguste Comte, știinţele umaniste sunt supu-
se legilor celor trei stări care le îndrumă pe 

calea deloc ușoară de la etapa teologică la cea 
pozitivă, fiind supusă unei tranziţii metafizice 
[17, p. 34]. Sociologia comtiană a fost supu-
să adesea criticilor, un exemplu elocvent în 
această ordine de idei fiind opinia critică ex-
pusă de către sociologul român Ralea Mihai 
în adresa lui Compte, potrivit căreia „nu este 
corect a menţiona faptul că fenomenul social 
este gândit ca fiind același pretutindeni, așa 
cum vede lucrurile părintele sociologiei”. În 
opinia sociologului Mihai Ralea, există mai 
multe tipuri de societăţi, iar sociologia trebu-
ie să le identifice, să le delimiteze și să le cer-
ceteze [10, p. 41].

Sociologul, psihologul și gândito-
rul britanic Herbert Spencer (27.04.1820-
08.12.1903) urmează și amplifică în mod 
creator și completează cu idei noi opera so-
ciologică a lui Auguste Comte, bucurându-se 
de mare renume și prestigiu în activitatea sa 
pe tărâmul sociologiei. În ciuda egoismului și 
individualismului său, Spencer era de părerea 
că într-o comunitate de oameni viaţa este cea 
mai importantă (astfel susţinând punctul de 
vedere „organic” al societăţii), totodată susţi-
nând faptul că dezvoltarea naturală a fiinţei 
umane necesită „libertate” ceea ce i-ar per-
mite, din punct de vedere filosofic, să justifice 
individualismul și să protejeze drepturile și 
libertăţile fundamentale ale omului.

În publicaţia sa, intitulată „Principiile 
sociologiei” (1876-1896), el abordează socie-
tăţile ca fiind organisme vii care progresează 
având la bază un proces de evoluţie identic cu 
cel experimentat de speciile vii. Acest concept 
este identificat în literatura de specialitate sub 
numele de „Darwinism social” și este abordat 
în detaliu în lucrarea sa denumită „Principiile 
sociologiei”, cercetare ce a constituit primul 
efort al autorului de construcţie sistematică a 
unei teorii sociologice.

În opinia sa, societatea seamănă cu 
corpul unei vietăţi, grupurile cu organele 
acesteia, iar indivizii cu celulele ei. Criticii lui 
Herbert Spencer nu s-au lăsat așteptaţi prea 
mult timp și au intervenit blamând această 
comparaţie, subliniind că este lipsită de temei 
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știinţific și asta pentru că, cercetând atent 
comparaţia, stabilim următoarele: 1. În timp 
ce indivizii au individualitate, celule nu au; 
2. Cu cât societatea este mai complexă, mai 
diferenţiată, cu atât membrii acesteia au mai 
multă autonomie, pe când celulele – invers, 
au autonomie mai mare cu cât organismul 
este mai simplu.

Deși urmează și amplifică în mod crea-
tor completând cu idei noi opera sociologică a 
lui Auguste Comte, sociologul Herbert Spencer 
se distanţează de acesta prin faptul că activita-
tea sa în domeniul studierii societăţii se axea-
ză preponderent pe abordarea comparativă a 
acestora, utilizând, în acest sens, bogate mate-
riale furnizate de știinţele care clasifică popoa-
rele lumii, urmăresc evoluţia culturilor materi-
ale și spirituale, moravurile și particularităţile 
felului lor de viaţă, legăturile cultural-istorice 
reciproce ale acestora [17, p. 38].

Herbert Spencer a fost cel care a acordat 
un interes sporit cercetărilor moderne asupra 
societăţilor primitive, întrucât erau mai simlu 
de cercetat deoarece: 1. Erau mai ușor sesiza-
bile; 2. Evoluau mult mai lent în comparaţie 
cu societăţile moderne. 

De asemenea, este important să pre-
cizăm faptul că sociologul Spencer este cel 
care, în cercetarea evoluţiei societăţii, a apli-
cat ideea „supravieţuirii celor mai puternici”, 
menţionând că dacă conducerea statului nu 
ar interveni, societatea s-ar debarasa de „cei 
slabi, incapabili” de sine-stătător, oferindu-le 
posibilitatea de a supravieţui și a procrea doar 
celor mai puternici, mai buni.

Unii cercetători sociologi sunt de păre-
rea că sociologul cu cel mai mare renume al 
secolului al XIX-lea este considerat Karl Marx 
– filozof german, istoric, economist, sociolog 
și jurnalist (05.05.1818-14.03.1883). Deși s-a 
născut, a trăit și a decedat înainte ca socio-
logia să fie constituită și recunoscută ca ști-
inţă de sine stătătoare, cercetările sale în do-
meniul politicului și economicului au servit 
drept piloni fundamentali în formularea unei 
noi teorii ce se referă la relaţiile dintre politic 
și economie. 

Activitatea marelui cercetător s-a cen-
trat pe abordarea capitalismului englez al 
secolului XIX-lea, reușind să efectueze o cer-
cetare sociologică detaliată și utilă pentru toţi 
cei care doresc să se familiarizeze cu cele mai 
importante aspecte în acestă ordine de idei.

Pe lângă sociolog și om de știinţă, în ca-
litatea sa de profet, Karl Marx a încercat să 
prevadă viitorul, însă ceea ce a prezis el s-a 
dovedit a fi discutabil și fals și asta pentru că 
la baza previziunii sale a fost aplicată o teorie 
extrasă dintr-o cercetare sociologică limitată 
(abordând o societate particulară) și nu din 
evoluţia umanităţii per ansamblu.

Ca și sociologul Auguste Comte, Karl 
Marx a fost interesat de cercetarea structu-
rilor și a proceselor sociale urmărind drept 
scop întemeierea unei societăţi democratice, 
corecte, binefăcătoare [14, p. 51]. Potrivit lui 
Karl Marx, societatea poate fi convenţional 
împărţită în două clase: cei bogaţi și cei săraci 
– istoria reprezentând de-a lungul timpului 
lupta dintre aceste clase.

Este important a preciza faptul că Marx 
nu a atribuit consecinţe negative conflictului, 
fiind considerat de către el mai degrabă un 
mijloc de progres, o punte de trecere de la o 
societate veche la alta nouă, benefică și în in-
teresul tuturor membrilor comunităţii. Aces-
te dar și alte teze ale sociologului au stat la 
baza școlii sociologice a conflictului, influenţa 
lui Karl Marx în sociologie fiind una deosebi-
tă, care se face simţită și în prezent.

Émile Durkheim (născut la 15 aprilie 
1858, Épinal, Lorraine, Franţa – decedat la 
15 noiembrie 1917, Paris, Franţa) este un alt 
mare filozof și sociolog, francez, de origine 
evreiască, considerat fondatorul școlii fran-
ceze de sociologie, având cea mai importantă 
contribuţie în stabilirea academică a sociolo-
giei ca știinţă și acceptarea acesteia în cadrul 
știinţelor umaniste.

Fiind influenţat de cercetările sociologi-
ce ale lui Auguste Comte și Herbert Spencer, 
Durkheim a fost preocupat în special de ordi-
nea socială, de ceea ce reprezintă societatea 
per ansamblu, și este considerat ca fiind pri-
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mul care în cercetările din domeniul sociolo-
giei utilizează noţiunile de solidaritate orga-
nică și solidaritate mecanică [1, p. 32].

Potrivit concepţiei marelui filosof, în so-
cietatea mai veche, simplă și deloc specializa-
tă, oamenii interacţionau între ei având la bază 
asemănările lor, ceea ce el numește „solidari-
tate mecanică”, pe când în societăţile moderne 
și vădit diferenţiate, oamenii își asumă sarcini 
specifice, delimitate, fapt ce a creat un sistem 
de interdependenţe în cadrul căruia unul de-
pinde de celălalt, completându-se reciproc, 
ceea ce denumește cercetătorul cu noţiunea de 
„solidaritate organică” [13, p. 96].

El a studiat funcţiile îndeplinite de ele-
mentele constitutive ale societăţii în menţine-
rea coeziunii sociale, concentrându-se asupra 
importanţei opiniilor și valorilor, a „conștiin-
ţei colective” și a ritualului colectiv. Problema 
integrării constituie un concept-cheie în ope-
ra lui Durkheim, ce traversează de la un capăt 
la altul toate cercetările pe care le-a efectuat. 

Totodată, este important să menţionăm 
faptul că unul dintre aspectele teoretice cele 
mai importante emise de către fondatorul so-
ciologiei franceze este cu siguranţă conceptul 
de „integrare”. Cu adevărat, integrarea stră-
bate de la o extremă la alta cercetările efec-
tuate de către Durkheim, care, în lucrarea sa 
„Despre diviziunea muncii sociale” (1893), 
pune problema naturii și a cauzei evoluţiei 
societăţilor moderne spre o diferenţiere a 
funcţiilor sociale și pune problema originii 
ordinii sociale, contestând explicaţiile artifi-
ciale, propunând o teorie bazată pe normă și 
sancţiune ca fiind condiţiile iniţiale ale orică-
rei existenţe în societate.

Cea mai mare parte a muncii lui 
Durkheim s-a axat pe abordarea modului prin 
care comunităţile ar putea să menţină inte-
gritatea și coerenţa lor în modernitate, într-
o epocă în care legăturile sociale și religioase 
tradiţionale nu mai sunt asumate.

De asemenea, Durkheim a fost pre-
ocupat, în mod special, de cercetarea și 
soluţionarea a 3 dileme: a) recunoașterea 
sociologiei ca o nouă disciplină; b) aborda-

rea modului prin care comunităţile ar putea 
să menţină integritatea și coerenţa lor într-
o epocă modernă; c) implicarea practică a 
cunoașterii știinţifice [7, p. 63].

Cât privește societatea, Durkheim o ve-
dea ca un ansamblu de fapte și instituţii so-
ciale, fiind interesat să cerceteze și să ofere 
răspuns la așa întrebări precum: „cum este 
creată societatea?” sau „ce stă la baza existen-
ţei unei societăţi?” etc.

Potrivit concepţiei lui Durkheim, rolul 
sociologiei este să studieze „faptele sociale”, 
ele reprezentând obiectul general de studiu al 
sociologiei. 

Fiind adesea citat alături de Émile 
Durkheim și Karl Marx, ca unul dintre cei trei 
fondatori ai sociologiei, filosoful, juristul, soci-
ologul și economistul politic german Karl Emil 
Maximilian „Max” Weber (născut la 21 aprilie 
1864, Erfurt, Prusia – decedat la 14 iunie 1920) 
a fost cel ale cărui idei au influenţat profund te-
oria socială și cercetarea socială, în special cea 
germană de la finele secolului trecut. 

Preocupările lui Weber s-au axat pe 
înţelegerea proceselor de raţionalizare, secu-
larizare, și „dezvrăjirea”, pe care le-a asociat 
cu creșterea capitalismului și modernităţii, și 
pe care o vedea ca un rezultat al unui nou mod 
de gândire despre lume. Sociologul Weber se 
face cunoscut în special prin teza lui ce com-
bină sociologia economică și sociologia reli-
giei, elaborată în cartea sa „Etica protestantă 
și spiritul capitalismului” în conţinutul căre-
ia autorul menţionează că nu putem înţelege 
conduita omului decât dacă apreciem concep-
ţiile sale asupra lumii, credinţa acestuia.

În ceea ce privește contribuţia sa la 
dezvoltarea sociologiei, menţionăm faptul că 
el este cel care pune bazele dezvoltării meto-
dologiei sociologice, desfășurând o activitate 
intensă pe direcţia eliminării preferinţelor, a 
prejudecăţilor în procesul cercetării sociolo-
gice, fiind promotorul unei sociologii „în afara 
valorii”.

Totodată, Weber este cel care plasează 
în nucleul teoriei sale ideea de acţiune socială 
și manifestă un interes deosebit faţă de valo-
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rile, opiniile și intenţiile ce ne îndrumă com-
portamentul. 

Un alt mare sociolog al secolului al 
XIX-lea, Charles Alexis de Tocqueville (1805-
1859), fiind preocupat de studierea democra-
ţiei și funcţionarea la nivel local a societăţii 
americane (circa o perioadă de trei ani de 
zile), a surprins „regularităţi” ce păreau a fi 
spiritul profund al acelei societăţi, oferind câ-
teva presupuneri plauzibile cu referire la vii-
torul societăţii respective. 

Studiile sociologice premărgătoare au 
conchis că cercetările detaliate și autentice re-
alizate de Tocqueville constituie o adevărată 
capodoperă sociologică valabilă până în pre-
zent, iar lucrarea sa, intitulată „Despre demo-
craţie în America” (1835-1840) – în conţinutul 
căreia el încearcă să demonstreze asemănările 
și deosebirile dintre Franţa, Marea Britanie 
și SUA în privinţa modului de transformare a 
societăţilor democratice – este considerată pe 
drept „o cercetare de referinţă în înţelegerea 
societăţii americane” [12, p. 62]. Originalitatea 
cercetărilor sociologului Tocqueville rezidă în 
faptul că s-au axat preponderent pe aborda-
rea modelului perfect al omului democratic, 
descriind influenţa egalităţii asupra ideilor și 
sentimentelor sale, subliniind efectele echi-
voce ale individualismului, indicând riscurile 
exagerării cultului persoanei.

Concluzii. Urmărind drept obiectiv de 
bază ca în conţinutul acestui articol să descri-
em aspectele ce privesc constituirea sociolo-
giei ca știinţă, putem concluziona că, atunci 
când vorbim despre apariţia sociologiei ca 
știinţă trebuie de subliniat, în primul rînd, că 
sociologia trebuie privită ca un sistem de cu-
noștinţe care, fiind organizate și sistematizate 
intern, prescriu o direcţie relaţiilor sociale ce 
reglementează interacţiunea dintre oameni, 
existenţa acestora în societatea modernă.

Totodată, sociologia ca știinţă trebuie 
privită ca una dintre cele mai tinere și mai im-
portante știinţe despre societate care a apărut 
ca un demers știinţific al socialului relativ re-
cent, reprezentând un răspuns știinţific la in-
teracţiunea mai multor mutaţii și evoluţii în 
sfera economicului, socialului și a politicului.

Apariţia sociologiei ca știinţă relativ 
nouă, născută în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, a fost dictată de faptul că înteme-
ierea acesteia putea avea loc doar într-o socie-
tate democratică unde drepturile și libertăţile 
fundamentale ale omului sunt recunoscute și 
garantate.

În această ordine de idei, în calitate de 
factori catalizatori ce au facilitat și accelerat 
apariţia și dezvoltarea sociologiei ca știinţă, 
putem menţiona: industrializarea, urbaniza-
rea, evoluţiile tehnico-știinţifice, capitalismul 
– factori care, pe lângă evoluţie și prosperita-
te în societate, au generat și unele probleme 
sociale inclusiv crize ca: imigrarea, sărăcia, 
izolarea, marginalizarea, abandonul familial, 
delicvenţa juvenilă etc. Elucidarea acestora, 
dar și a alor probleme sociale prin aplicarea 
de forme și metode eficiente și cu costuri so-
ciale minime, prezumă cunoașterea acestora 
printr-o studiere detaliată în cadrul unei dis-
ciplini cum este sociologia. 

Creată ca o știinţă autonomă, cu obiect, 
concepte și metode proprii, și interacţionînd 
cu alte știinţe precum filosofia, psihologia, is-
toria, pedagogia, antropologia, sociologia are 
un rol deosebit de important într-o societate 
democratică, fiind chemată să: identifice sur-
sele generatoare a schimbărilor sociale, fac-
torii și mecanismele acestora; aprecieze locul 
și rolul individului în societate; anticipeze 
schimbările sociale oferind metode și forme 
noi de gestionare și soluţionare a problemelor 
societăţii etc.
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The article reveals the problems that arise in the course of identifying such a crime in the 
field of economic activity as the legalization (laundering) of money and other property obtained 
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В статье раскрываются особенности и проблемы, возникающие в ходе выявления тако-
го преступления в сфере экономической деятельности, как легализация (отмывание) денеж-
ных средств и иного имущества, полученного в результате преступной деятельности другим 
лицом. Акцентируется внимание на отсутствии единообразного подхода в правопримени-
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Introduction. Responsibility for the 
legalization (laundering) of funds or other 
property that was acquired by criminal means 
by other persons is provided for in Art. 174 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. 
This criminal act has a sufficiently high de-
gree of public danger due to the fact that the 
proceeds of crime are actually given the status 
of legal and they go into ordinary civil circula-

tion. At the same time, according to statistics, 
the number of detected crimes of this type is 
small. So, in 2019, 946 crimes under Art. 174 
and 174.1 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation, in 2018 - 993 such crimes. 
Against the background of the total number 
of criminal acts registered in the Russian Fed-
eration, these figures look very insignificant, 
which most researchers explain by the high 
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proceeds from crime for personal purposes 
does not indicate that the culprit has the goal 
of legitimizing these incomes. For example, 
if a person, using funds received by another 
person as a result of a crime, purchases food, 
clothing, household equipment, etc., he only 
disposes of the proceeds of crime, and does 
not legalize them.

All of the above elements of the crime 
under Art. 174 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, should be taken into ac-
count in each case when it comes to the pres-
ence or absence of signs of a given crime, since 
a criminal offense is considered identified 
when it is registered and a decision is made 
to initiate a criminal case, and this is possible 
only if there are all signs of a crime. crimes. If 
any of the signs of corpus delicti is absent (for 
example, the purpose of legalization), then a 
decision is made to refuse to initiate a crim-
inal case, which means that there can be no 
talk of detecting a crime.

Now it is necessary to go directly to the 
problems that law enforcement agencies face 
when identifying acts under Art. 174 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The 
detection of this crime, like most others, is car-
ried out as a result of operational - search activ-
ities, as the analysis of law enforcement practice 
shows, most often in this case such operational 
- search activities are carried out as:

- research of financial, economic and 
accounting documents of the organization on 
transactions and financial transactions;

- observation of the audited persons 
and their activities;

- control of postal items, telegraph and 
other messages; wiretapping of telephone 
conversations;

- removal of information from technical 
communication channels; - Prompt imple-
mentation of employees in organizations and 
groups involved in the legalization (launder-
ing) of funds.

At the same time, taking into account 
the specifics of the criminal act in question, it 
should be noted that by conducting only oper-

degree of latency of this type of crime, which 
is largely due to the difficulties in identifying 
them.

In order to determine the main prob-
lems that arise in identifying the legalization 
of criminal proceeds received by another per-
son, it is necessary to understand what this 
act is, in this connection, it is required to give 
its brief criminal - legal description.

The object of the act under considera-
tion is relations in the economic sphere. The 
objective side is that a certain person, relia-
bly knowing that certain property or funds 
were acquired as a result of a crime, commits 
financial transactions or other transactions 
with this property or monetary funds in or-
der to give a legitimate look to the proceeds 
of crime ... The subject of the act in question 
can be any individual who meets the gener-
al characteristics of a subject in criminal law, 
the only exception in this case is that accord-
ing to this norm, the person who participated 
in the commission of the predicate offense, 
that is, the offense, as a result of which and 
income was received. Here the legislator has 
provided for certain distinctions, highlight-
ing the legalization (laundering) of funds or 
other property by the person who committed 
the predicate offense into a separate norm - 
Art. 174.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The subjective side is character-
ized by direct intent, while the goal of com-
mitting a crime is of paramount importance 
- giving a legal form to the possession, use 
or disposal of the proceeds of crime. And it 
is precisely this goal that is the distinguishing 
feature of this act, which delimits it, in par-
ticular, from such an act as the sale of prop-
erty, knowingly obtained by criminal means, 
the responsibility for which is established in 
Art. 175 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. In the latter case, the person 
seeks only to enrichment or pursues the goal 
of helping the perpetrator of the predicate of-
fense in getting rid of the property obtained 
by criminal means. In this regard, the highest 
court has clearly clarified that the disposal of 
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ational-search measures it is far from always 
possible to obtain the necessary information, 
which can serve as a basis for initiating a crim-
inal case, here interaction with Rosfinmoni-
toring is important, in whose tasks include 
detecting monetary deposits, interacting with 
financial intelligence services of foreign states 
in order to obtain information about dubious 
financial transactions and transactions made 
by Russian citizens abroad. And here a fairly 
large number of problems arise.

First of all, the analytical reports that 
law enforcement agencies receive upon re-
quest from Rosfinmonitoring are only indic-
ative in nature, they cannot be considered as 
evidence, on their basis it is only possible to 
determine the directions for further collec-
tion of information; during the investigation, 
investigators are forced to request the same 
information in credit institutions, which de-
lays the investigation. Obviously, this prob-
lem can be solved quite simply by considering 
the information received from Rosfinmoni-
toring as evidence.

Another problem in this area is the 
long-term execution of requests from law en-
forcement agencies, it should be noted that 
the legal deadline for their execution is 30 
days, which in itself is quite long, but often 
this deadline is not observed, and informa-
tion has to wait long enough ... All this sug-
gests that in order to improve the efficiency 
of detecting money laundering, it is necessary 
to improve the activities of Rosfinmonitoring, 
in particular, to optimize the mechanism of 
interaction with law enforcement agencies, 
improving the quality of the information pro-
vided and reducing the response time to re-
quests. The development of international co-
operation with similar bodies of foreign states 
is also required.

An equally significant problem is that, 
despite the long existence in the Russian 
criminal legislation of the norm establishing 
responsibility for the legalization of money 
and other proceeds from crime, to date, judi-
cial practice on this issue is not uniform. This 

problem is manifested in the fact that for the 
same actions in different regions of the coun-
try, persons can be prosecuted, and in others 
they can be acquitted due to the absence of 
signs of corpus delicti. So, for example, if we 
are talking about the legalization of proceeds 
from criminal activity in the sphere of illegal 
drug trafficking, then in some cases multi-lev-
el schemes for transferring funds through 
electronic payment systems and their subse-
quent cashing are considered either as an in-
tegral part of a predicate offense or as disposal 
of the proceeds of crime, which excludes the 
possibility of qualifying such actions under 
Art. 174 of the Criminal Code of the Russian 
Federation.

The main difficulties in this case are as 
follows:

- the difficulty of proving the criminal 
origin of funds or other property;

- the difficulty of proving the knowledge 
of the person giving legal appearance to the 
money or property about the criminal origin 
of this property or money;

- the complexity of proving intent to 
commit this crime, as well as the compulso-
ry purpose of the crime under Art. 174 of the 
Criminal Code of the Russian Federation;

- the complexity of delimiting the le-
galization of property obtained by criminal 
means from disposing of it for personal con-
sumption.

The solution to these problems is seen 
in the following:

- increasing the professionalism of law 
enforcement officials, whose tasks include 
identifying and investigating the facts of le-
galization, one of the ways may be to hold 
joint meetings of employees of operation-
al and investigative units, during which it is 
necessary to study the positive experience of 
bringing to justice those responsible for com-
mitting a crime under Art. 174 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, and to ana-
lyze the errors, as a result of which it was not 
possible to bring the perpetrators to criminal 
responsibility;
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- bringing to the uniformity of judicial 
practice, which is possible by improving the 
clarifications of the highest court, since, as 
the analysis of the problems arising in law 

enforcement practice shows, the current res-
olution of the Plenum of the RF Armed Forc-
es does not give an unambiguous answer to 
many questions.
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Statul de drept este un concept fundamental, istoric şi pe larg răspândit în societatea con-
temporană. Abordarea doctrinară a acestui termen, i-a preocupat pe numeroşi cercetători ştiinţi-
fici, din diferite perioade de timp. Prin acest concept, la prima vedere înţelegem stat juridic, stare 
de drepturi, stat bazat pe justiţie şi integritate, iar analiza detaliată a acestuia – ne propunem a o 
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Introduction. The rule of law, a legal 
term frequently used in the literature, appears 
as a concept whose realization is currently a 
vital necessity for the existence of all contem-
porary states. The search for principles, ideas 
for establishing the correlation, the interde-
pendence between power and law began in 
ancient times. In the process of developing 
the conceptions of law and state, the idea of 
the correctness and fairness of this form of 
organization of society was outlined. The in-
itial-defining ideas of the concept of the rule 

of law can be identified as: the existence of the 
power of law as a correlation between force 
and law (Aristotle) [11, p.56]; the distinction 
between forms of government – correct and 
incorrect, mixed government and the role of 
law in the typology of state forms (Socrates, 
Plato, Aristotle) [11, p.53]; the correlation be-
tween natural law and law determined by the 
will of members of society (Democritus, soph-
ists) [11, p.50]; equality of people according 
to natural law (some sophists, Romanian ju-
rists) [11, p.63].
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form of government [3, p.39].
Another representative of the time, 

Hobbes, presents himself as a follower of the 
absolute monarchy in England. However, he 
put forward a series of ideas that presuppose 
the domination of law in social life, which 
were later developed by other researchers in 
the field. Among these ideas we can mention 
the formal equality before the law and the 
equality of contracts. Hobbes advanced the 
concept of human freedom, understood as the 
right to do everything that is not prohibited by 
law, and thus established the theoretical basis 
of the most effective principle of regulating 
social relations – through law [10, p.204].

Locke, for his part, notes that the state, 
formed for the protection of inalienable hu-
man rights, creates laws for the establishment 
and administration of property and uses pub-
lic forces to enforce these laws and to protect 
against external danger. Such a state is dom-
inated by the law that ensures fundamental 
rights in the field of property, individual free-
doms and equality. According to Locke, the 
freedom of the people under the rule of law is 
the basic rule, established by the legislature, 
the essence of which is expressed in the free-
dom to act according to one’s will in all cases, 
unless the law provides otherwise, and to not 
to be dependent on a permanent, indetermi-
nate, unknown authoritarian will of another 
man [4, p.3-4].

According to the ideas of the French 
thinker Montesquieu, in order to prevent 
abuses of power, strict observance of the laws 
by all is necessary. ,,Freedom is the right to do 
whatever is allowed by law. If the citizen could 
do everything that these laws forbid, then he 
would not have freedom, because other citi-
zens would do the same” [6, p.289]. For Mon-
tesquieu, political freedom means the estab-
lishment of freedom and security. These are 
established by the separation of powers in the 
legislative, executive and judicial, concentrat-
ed in different authorities and which mutually 
limit themselves and balance each other. This 
idea was realized in the constitutions of the 
different civilized states of the world.

Methods and materials used. The 
materials used in the scientific structuring 
and assembly of the article are the vast com-
plex of specialized literature both in the coun-
try and abroad – In the field of research on 
the concept of ,,rule of law”.

The scientific methods applied in the 
process of studying and elaborating this sci-
entific approach are part of the most diverse 
category, being used the most efficient meth-
ods in the field of legal research. Thus, in the 
foreground, priority was given to the method 
of analysis and the comparative one. Subse-
quently, in order to present a comprehensive 
structure and essence of the article, scientif-
ic appeals were made to the methods of syn-
thesis and deduction, including the historical 
method.

Basic content. In the medieval peri-
od, the ideas of the rule of law on the posi-
tions of historicism were expounded by the 
progressive thinkers of the time – Nicolo 
Machiavelli and Jean Bodin. In his theory, 
Machiavelli sought to clarify the principles 
of politics in order to determine the image of 
the state that would reflect the demands of 
the times. He saw the purpose of the state in 
the free use of property and in guaranteeing 
the security of everyone. Priority was given 
to the republic as a form of state, because the 
republic meets the demands of equality and 
freedom [7, p.73]. Boden defines the state as 
a legal administration with several families 
and their assets. The purpose of the state is to 
ensure rights and freedoms [11, p.58]. Later, 
during the bourgeois revolutions, which char-
acterized the beginning of the modern period 
and especially the development of the rule of 
law, Grotius, Hobbes, Locke, Montesquieu, 
Jefferson and others contributed to the devel-
opment of the idea of the rule of law. Accord-
ing to Grotius, the purpose of the rule of law is 
the protection of private property by means of 
legal norms, which would ensure that every-
one has the free use of his property with the 
consent of all. As a source of the state form, 
Grotius considers the social contract, there-
fore, he mentions, the people can choose any 
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Thomas Jefferson, author of the ,,Decla-
ration of Independence of the United States of 
America”, put the rule of law into practice on 
the American continent. From the positions of 
the social contract and the inalienable rights 
of the people, he criticizes the form of monar-
chical government. The Declaration solemnly 
proclaims the inalienable human rights, for 
the assurance of which the state is used.

In the works of the valuable philosophi-
cal scholars of the past we also find character-
istics of the rule of law that identify the phe-
nomenon with a construction, which leads to 
a legal nonsense (in the opinion of H. Kelsen), 
the expression being considered a myth, dog-
ma (after J. Chevallier ). The scholar A. Hau-
riou generally regards the concept of the rule 
of law as useless.

Kant, in turn, elaborated and motivat-
ed the philosophical basis of the theory of the 
rule of law, in which the main place is occupied 
by man, personality. An important thesis for-
mulated by Kant is the following: ,,Each per-
son represents an absolute value; no one can 
be considered the means of fulfilling even the 
noblest plans” [21, p.132]. As a basic principle 
of public law, the German philosopher consid-
ered the prerogative of the people to demand 
the right to participate in the process of estab-
lishing the rule of law by adopting a constitu-
tion that would express their will. When the 
state operates on the basis of constitutional law 
that expresses the will of the people, then there 
is a rule of law; the rights of the citizen regard-
ing personal freedoms, constitution, thought 
and commercial activity cannot be limited. In 
the rule of law, the citizen must have the same 
possibility of imposing the rulers on the exact 
execution of the law, which the rulers have on 
the citizen [8, p.51-52].

Progressive conceptions of the rule of 
law are found in other researchers. Jhering, for 
example, considers that the rule of law can ex-
ist only where the state power itself is subject 
to the order prescribed by it, which acquires 
definitive legal stability. Only the rule of law 
can develop the national welfare, trade and 
crafts, the mental and moral forces of the peo-

ple [9, p.47].
According to Jellinec, the state is con-

sidered to be representative of the general in-
terests of its people, a dominant union of the 
people that presents itself as a legal entity that 
satisfies individual, national and general hu-
man interests in the direction of progressive 
development of society [22, p.287].

The modern period, which we tried to 
identify in the complex process of formation 
and consolidation of the rule of law in order 
to highlight its importance for determining 
and developing a considerable number of le-
gal phenomena, which in turn establish the 
dynamics of development the relationship 
between the legal and the company does not 
include in itself all the representatives men-
tioned above. Some of them are characteristic 
of the medieval period, even if they manifested 
themselves at the end of it. However, the ideas 
promoted in their works largely influenced the 
formation of the premises for the emergence 
of the modern period. The conditions for the 
appearance and development of a certain pe-
riod are established long before the conven-
tional confirmation of its appearance, usually 
closely related to a certain historical event. 
The factor of continuity in the formation and 
development of the concept of the rule of law 
is of particular importance. Through it we can 
demonstrate the logical continuity of the devel-
opment of civilization and the legal phenome-
non in relation to this civilization. Namely the 
social evolution and the legal doctrine can be 
considered as factors that influence the de-
velopment of a democratic political regime. A 
pronounced development knows the concept 
of the rule of law in the contemporary period. 
The technical-scientific progress, the democ-
ratization of the human society as a whole, 
especially the creation of the circumstances in 
which the cold war proved to be out of date, 
determined a new impetus in the development 
of the concept of the rule of law. Starting with 
the interwar period of the twentieth century, 
the next stage is formed and begins its prac-
tical realization, which we can conventionally 
attribute to the rule of law – the stage of the 
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constitutional rule of law. At this stage, the 
phenomenon of the rule of law can be charac-
terized by the prism of the fundamental princi-
ples of qualitative, democratic law, which have 
been reflected in the fundamental laws of the 
states of the world recognized by democratic 
regimes. The set mentioned by the principles 
also determined the main requirements for 
the existence of the rule of law as a constitu-
tional state. It is necessary to mention that 
the state of constitutional law, through the 
principles of law that have obtained a consti-
tutional protection, has manifested itself as an 
effective weapon in the confrontation between 
states characteristic of the cold war. Namely, 
the democratization of society as a result of 
the democratization of law, through these con-
stitutional principles of law, which as a whole 
characterized the rule of constitutional law, 
allowed to obtain advantages in competition, 
the struggle that took place between capitalist 
and socialist regimes. The concept of the rule 
of law, characteristic of the mentioned period, 
is also approached in a considerable number 
of scientific papers and publications, whose 
authors characterize, from a scientific point of 
view, the geographical area of   this phenome-
non and the importance of its research. The 
new methods of scientific research of the legal 
phenomenon, in general, and of the rule of law, 
in particular, highlight new valuable works in 
the field, which contribute to the formation of 
more complex conceptions of the rule of law 
phenomenon. Analyzing the essence of the 
rule of law, the specifics of the development 
of the concept in English, German and French 
schools, analyzing the steps or levels of the 
rule-building process, I came to the conclu-
sion that it is necessary to give a more precise 
definition of this phenomenon. The presence 
of a real independence of the judiciary in the 
process of manifesting its essence. The special 
interest given to the concept of the rule of law 
has obviously determined the large number of 
researchers in this field, respectively the pres-
ence of an impressive number of definitions 
given to the rule of law. We will demonstrate 
this statement by presenting some definitions 

of the rule of law found in various experts in 
the field: ,,the rule of law means the subordi-
nation of the state to the rule of law” [5, p.2]; 
,,It is the state which subordinates its action 
over the citizens to the rules which determine 
their rights and determine the means which it 
is authorized to use” [5, p.3]; ,,It is the state 
bound by law, the state that respects the law” 
[5, p.10]; ,,The state in which the power is sub-
ordinated to the law, all manifestations of the 
state being legitimate and limited by law” [1, 
p.32]; ,,The rule of law means the limitation of 
power by law” [2, p.29]; the rule of law ,,cor-
responds to a rational legal order, the deper-
sonalization of power” [2, p.31-32]; ,,The rule 
of law means fundamental guarantees of pub-
lic liberties, protection of the rule of law” [12, 
p.107]; ,,The rule of law implies the existence 
of constitutional rules that apply to all” [2, 
p.57]; ,,The rule of law is the hierarchical and 
systematized legal order” [2, p.61-62].

We can be convinced that the concept 
of the rule of law is treated differently by spe-
cialists in the field. However, from this to-
tality of definitions of the rule of law we can 
select the main ideas regarding this social 
phenomenon. First of all, this phenomenon is 
characterized by the limitation of the state by 
law, because the existence of the principle of 
equality of all before the law presupposes the 
observance by the state of the norms of law 
created by the state itself. Secondly, the rule 
of law cannot exist without the presence of a 
system of democratic methods of government 
governed by law, which aim to protect the 
fundamental human rights and freedoms. In 
the Romanian specialized literature we meet 
an impressive number of works in which the 
definition of the concept of the rule of law is 
given. We consider it necessary to present in 
the paper some definitions of the rule of law 
expressed in Romanian literature.

In the vision of Ioan Ceterchi and Ion 
Craiovan, the rule of law can be understood as 
a political-legal concept that defines a form of 
democratic regime of government to respect 
the relationship between state and law, be-
tween power and law, by ensuring the rule of 
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law, rights and the fundamental freedoms of 
man in the exercise of power [14, p.117].

Tudor Drăganu is of the opinion that the 
rule of law ,,should be understood as a state 
which, organized on the basis of the principle 
of separation of powers of the state, in whose 
application the judiciary acquires real inde-
pendence and pursuing through its legislation 
of its regulations by all its organs in their en-
tire activity” [15, p.17]. In this regard, the Final 
Document of the Copenhagen Meeting on the 
Human Dimension, finalized on 29 June 1990, 
emphasized that the rule of law is not just a 
matter of formal legality, designed to ensure 
regularity and coherence in the establishment 
and implementation of the democratic order, 
but also a full acceptance of the supreme val-
ue of the human person, guaranteed by insti-
tutions, constituting a legal framework for its 
most complete expression.

The evolution of the concept of the rule 
of law, through its scientific-practical value, 
allows us to draw parallels with the evolu-
tion of the concept of justice, characteristic 
of various levels and models of civilization. 
The qualitative transformation of the politi-
cal regime, which is the moment of interac-
tion between the society and the state power, 
generates an interdetermination and an in-
terdependence with the phenomenon and the 
value of justice characteristic of the respective 
society. These interdeterminations and inter-
dependencies, in their final essence, charac-
terize the purpose of the respective state – the 
proclamation, protection, promotion, realiza-
tion, efficient and qualitative restoration of 
the rights and freedoms of man and citizen.

A particularly important role for the 
characterization of the rule of law is played by 
its social and political premises. We can state 
that the mentioned premises are presented 
as ,,parts” of a whole, this whole being in our 
case the rule of law. In most authors we find 
in most cases the same social and political 
premises, the presence of which allows us to 
confirm the existence of a rule of law. Ana-
lyzing the appearance of these premises and 
their selection over time, we can examine the 

periods of formation and finalization of the 
concept of the rule of law. At the same time, 
in the contemporary period we can highlight 
a diverse and different development and pop-
ularization of both the mentioned premises 
and the very concept of the rule of law. In 
Romania, for example, after 1989 this prob-
lem is analyzed by an impressive number of 
specialists, including Tudor Draganu, Ion De-
leanu, Genovieva Vrabie, Sofia Popescu.

Tudor Dragan, in his paper ,,Introduc-
tion to the theory and practice of the rule of 
law”, highlights the following social premises 
of the rule of law:

a) rooted in the civic consciousness of 
the belief that there are rights inherent in hu-
man nature opposable to the state;

b) a democratic system for adopting 
laws;

c) separation of powers in the state;
d) independence of the judiciary [15, 

p.17].
Sofia Popescu highlights the following 

defining features of the rule of law:
a) the subordination of power to the 

rule of law;
b) the pyramidal structuring of power 

and its division into a large number of organ-
isms;

c) guaranteeing the fundamental rights 
and freedoms of the citizens;

d) the participation of the citizens in the 
exercise of power through jurisdictional con-
trol and control of a political nature;

e) the limitation of each of the three 
powers – legislative, executive and judicial – 
by the other two;

f) a hierarchy of the executive power 
and of the judiciary that would allow the con-
trol between the existing authorities in the 
system of the same power [20, p.239].

Referring to the characteristics of the 
rule of law, Paul Cosmovici summarizes that 
it ,,must act on the basis and respect the form 
of law, as an expression of the general will. 
The features and characteristics are similar 
to the essential ideas of a democratic legal 
regime in modern societies, namely: the sov-
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ereignty of the people who find their expres-
sion in free elections and a pluralistic political 
system, separation of powers and limitation 
of presidential prerogatives, independence of 
the judiciary, equality before the law, freedom 
of opinion and expression, the right of associ-
ation, etc., ie the promotion and protection of 
human rights” [13, p.22].

The importance of the premises of the 
rule of law or, as they are also called in the 
literature, of the features of the rule of law 
becomes evident in the process of character-
izing the phenomenon and, especially, in de-
termining the various stages of evolutionary 
development of the concept. Undoubtedly, 
the phenomenon of the rule of law undergoes 
transformations in the process of its evolu-
tion, a fact observed in the process of its char-
acterization at different stages of historical 
development. The features of the rule of law, 
as determinative ideas of the phenomenon, 
undergo transformations, some new ones ap-
pear, others would be outdated, they present 
only an academic-historical value as a factor 
that characterizes the phenomenon. In the 
contemporary democratic state, based on the 
rich experience of the authors who conducted 
research in the field, as well as their own the-
oretical and didactic experience in the field, 
we can highlight features that, in our opinion, 
identify the main ideas, characteristic signs of 
the rule of law. The rule of law is a state with 
a democratic political regime. Thus, the pres-
ence of democratic methods of achieving and 
maintaining power in the state is presented 
as an obvious feature of the rule of law as a 
contemporary democratic state. This feature 
requires the presence of others, oriented to-
wards the formation of the contemporary 
democratic state. We highlight the presence 
of a state apparatus that realizes and effective-
ly applies the rules of law, so we are talking 
not only about a real separation of power, but 
also about a mutual control of the branches 
of state power, with the categorical exclusion 
of a pyramidal shape. In general, the pyramid 
structure of power in the contemporary dem-
ocratic state is excluded by arguing the need 

for mutual control in the branches of state 
power (executive and legislative), as well as 
control by the judiciary, which also presup-
poses and requires reciprocity. In turn, the 
control of the jurisdictional authority and the 
control aimed at elucidating the quality and 
efficiency of the act of justice require the ex-
istence of another characteristic characteris-
tic of the contemporary rule of law – the inde-
pendence of the jurisdictional authority.

The features, or principles of the rule 
of law, identified differently by different au-
thors, in their essence, include the same re-
quirements for a democratic political regime 
that would characterize the process of man-
ifestation. Requesting as determinants the 
principles highlighted by the Romanian sci-
entist Tudor Draganu, we consider that as a 
fundamental principle, determinants of the 
rule of law and, obviously, as a determining 
factor in the process of establishing a demo-
cratic political regime, the presence of an in-
dependent judiciary is required. Characteris-
tics of indisputable value are also found in the 
works of other authors mentioned above, but 
we assume the audacity to highlight the gen-
eral character specific to the approach of the 
phenomenon in question to the above-men-
tioned author.

The plurality of definitions referring to 
the nature and essence of the rule of law does 
not allow us, however, to state that they give a 
complex and broad characteristic of the phe-
nomenon. The terminological variety of the 
concept is identified in different theses that 
determined it, but each retaining its charac-
teristic individuality. Thus, in German legal 
doctrine it is defined as Rechtsstaat, in Eng-
lish – Rule of Law (although identity is often 
disputed), in French doctrine – État de Droit, 
in Italian – Stato del dirito, in Spanish doc-
trine – Estado of Dereco. Beyond the termi-
nological nuances, with the exception of Rule 
of Law, for which there is still a reservation in 
being considered without a doubt a synonym, 
the notion of ,,rule of law” covers, in essence, 
the same set of requirements [17, p.57].

It should be noted that these main theo-
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ries, reported above, do not exhaust the mul-
titude of those that refer directly to the rule 
of law. The germs of the concept are still in 
antiquity, developed by liberalism and later 
interpreted by various currents, cumulatively, 
they contributed to the finalization (a relativis-
tic alternative of the term) legal category and 
politico-economic reality – the rule of law in 
the contemporary sense, being as argumenta-
tive basis and inspiration for further research.

From a political point of view, there are 
several forms of edification (corresponding to 
the doctrine of a certain historical period): po-
lice state, legal state and constitutional state.

The police state (Polizeistaat) is one 
of the primary forms of the rule of law. This 
form presupposes a strong administrative au-
thority, with a more or less complete freedom 
of decision, creator of the right, which can ap-
ply to the citizens all the measures that it con-
siders useful [16, p.105]. The obligations of 
the individual are set by law, which is not the 
case with the administration. The administra-
tion is not governed by any law, but only by 
the internal rules, of subordination within the 
system. So in the individual-administration 
relationship, the subjects are not on an equal 
footing. Even if a right is given to the right, 
this right is devoid of any element of ambiv-
alence and reciprocity [18, p.68]. The law of 
the police state is an instrumental right.

The police state is based on the good 
will of the prince (administrator) who has no 
obligation to comply with any rule.

The police state is not necessarily syn-
onymous with bloody tyranny or disorder [19, 
p.303], however in the individual-administra-
tion (state) relationship there is no such thing 
as a reverse relationship, by which the values 
of society would limit the legal order, some-
times abusive, imposed by the administration.

The legal state, as another form of evo-
lution of the rule of law, has found its mirror 
especially in France of the third republic. Carre 
de Malberg, the promoter of this form, argued 
that France does not apply the rule of law, but 
the system of the rule of law, differentiated 
from the rule of law by two main aspects:

 – the law is not only the limit of the ad-
ministrative activity, but also a condition of it, 
the administrative function is reduced to the 
execution of the law;

 – the primacy of the constitution over 
the law is not ensured, because the law can-
not be the object of any appeal. In essence, 
the rule of law is the ,,Rule of Law”, enshrined 
in Anglo-Axon doctrine. The rule of law ten-
ds to ensure the supremacy of the legislature, 
whose crisis can lead to the dysfunction of the 
political system as a whole.

The shortcomings of the legal state are 
filled by the constitutional state, to respond 
to the inability of the Parliament to overcome 
the crises [16, p.106]. That more or less per-
fect mechanism of interaction of the state or-
gans appears. Normativity also remains fun-
damental, although it does not axiologically 
encompass the protection of human rights.

Conclusion. Thus, the forms of polit-
ical edification also express an evolution of 
the concept of the rule of law. Starting from 
the concept of police state – the regulation of 
the obligations of the individual, we moved 
to the legal state – the overall regulation of 
social relations, including the position of the 
state. Later, a more perfect form was taken 
- the constitutional state, in which the three 
functions of the state: legislative, executive 
and judicial have a distinct position in the ac-
cumulation of interdependencies, and the law 
as a regulator of social relations is adapted, 
guaranteed and executed by them.

Their importance is reduced to the prac-
tical verification of some theoretical concepts. 
Theoretical modeling has not always been 
able to analyze the impact of the cumulative 
determination of social life, which could be 
done by building one model or another. The 
development of human society after the Sec-
ond World War has shaped new values and 
demands on public power, emerging new 
interpretations: the social state (paternal), 
scholarly state, nation state, which now tend 
to be incorporated into the contemporary 
sense of the rule of law.
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Introducere. Caracteristica și mode-
lul criminalistic al infracţiunilor de corupţie 
constituie o categorie distinctă a criminalisti-
cii, iar prin cercetarea știinţifică a acestora se 
asigură un suport esenţial organelor de drept 
în prevenirea și combaterea acestei categorii 

de infracţiuni.
Scopul studiului. Autorii își pro-

pun să facă o analiză a posibilităţii aplicării 
poligrafului la cercetarea infracţiunilor de 
corupţie, precum și identificarea probleme-
lor specifice petrecerii testării cu sistemele 
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provocate de diverse stări emoţionale [2].
Necesitatea aplicării unor reguli specia-

le în cazul investigării criminalistice a infrac-
ţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a 
reprezentat o preocupare atât la nivel inter-
naţional, cât și în plan intern.

În baza datelor statistice analizate a 
corupţiei, obţinute de la Direcţia Informaţii și 
Evidenţă Operativă a MAI pe perioada 2018-
2020, vom încerca să efectuăm o evaluare a 
stării criminalităţii în acest domeniu.

Datele statistice dovedesc că numărul 
infracţiunilor de corupţie constituie anual cir-
ca 1,6-1,8% din numărul total de infracţiuni 
înregistrate.

Cazurile de corupere au fost stabilite în:
 –  organele de poliţie – 27%;
 –  organele administraţiei publice – 8,5%;
 –  structurile comerciale – 6,5%;
 –  srganele vamale – 16,3%;
 –  sfera medicinii – 16%;
 –  organele justiţiei – 9,6%;
 –  sectorul de învăţământ – 6,24%.

Utilizarea de către practicieni a unor 
instrumente cu pronunţat caracter tehnic in-
serate în legislaţia naţională, ca efect al armo-
nizării cu legislaţia comunitară, constituie un 
argument pentru cunoașterea particularităţi-
lor de investigare criminalistică a infracţiuni-
lor asimilate corupţiei.

Prin natura lor, a modului și a împreju-
rărilor în care se săvârșesc, caracterul derulă-
rii activităţii infracţionale justifică obligativi-
tatea folosirii unor metode și tehnici speciale 
de investigare.

Considerăm că utilizarea poligrafului 
la cercetarea infracţiunilor de corupţie extind 
semnificativ posibilităţile ofiţerilor de urmă-
rire penală.

Metodica criminalistică ne ghidează în 
vederea stabilirii circumstanţelor ce urmea-
ză a fi lămurite în cadrul testării cu aplicarea 
poligrafului, precum și structura bateriei de 
teste, ce ar trebui să se axeze pe întrebări ce 
ar clarifica:

Activitatea ilicită desfășurată:
 – în ce consta fapta săvârșită;

poligraf computerizate, care au menirea să 
restabilească complet evenimentul produs în 
trecut, corelaţiile diferitelor persoane impli-
cate la comiterea infracţiunilor de corupţie, 
precum și personalitatea subiectului care a 
săvârșit infracţiunea.

Metode şi materiale aplicate. În 
procesul studiului au fost aplicate metodele: 
analiza, sinteza, comparaţia și conștientizarea 
logică. Materialele utilizate le constituie pu-
blicaţiile savanţilor din domeniu, precum și 
legislaţia corespunzătoare.

Rezultate obținute şi discuții. Cu-
vântul corupţie vine de la termenul latin „co-
ruptio”, caracterizând o anumită comportare 
a funcţionarului care își comercializează, își 
vinde atributele funcţiei și încrederea acor-
dată de societate, primind în schimb bani ori 
alte foloase.

Corupţia constituie o formă de poluare 
a vieţii sociale, faptele de acest fel reprezintă 
un pericol social prin vătămarea sau punerea 
în pericol a desfășurării activităţii statului și 
tuturor sectoarelor vieţii sociale.

Prin incriminarea faptelor de corupţie, 
legea penală căuta să asigure îndeplini-
rea corectă, cinstită de către funcţionari a 
atribuţiilor ce le sunt încredinţate și să com-
bată manifestările de venalitate ale unora din-
tre aceștia care urmăresc să folosească funcţia 
în vederea realizării unor câștiguri ilicite.

Unii autori, precum Camil Suciu, 
îmbrăţișează un criteriu bipartit de clasifica-
re a metodelor de investigare criminalistică, 
clasificându-le în metode tehnico-știinţifice și 
tactice [1].

Mijloacelor obișnuite de apreciere a 
sincerităţii sau nesincerităţii celor ce se regă-
sesc în procesul urmăririi penale în diverse 
calităţi, mai ales a suspectului sau a inculpa-
tului, li s-a adăugat, în ultimele decenii, un 
mijloc obiectiv de investigare a principalelor 
modificări psihofiziologice ce însoţesc emoţia 
în situaţia falsificării adevărului. Este vor-
ba despre înregistrarea pe cale obiectivă, cu 
ajutorul unor aparate speciale de tip poligraf, 
a modificărilor fiziologice ale organismului 
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 – modalităţile faptice de înfăptuire a 
conţinutului infracţional;

 – metode și mijloace prin care s-a rea-
lizat înmânarea (darea) folosului necuvenit;

 – urmările faptelor. Consecinţele de or-
din economic sau de altă natură.

Persoanele implicate:
 – calitatea și contribuţia fiecăruia la co-

miterea faptelor;
 – atribuţiunile de serviciu ale acestora, 

în conformitate cu normele legale ce regle-
mentează activitatea în domeniul sau sectorul 
în care s-au comis faptele ilicite;

 – dacă persoanele în cauză îndeplinesc 
vreo calitate specială din cele menţionate ex-
pres în art. 1 din Legea 78/2000;

 – ersoane care exercită o funcţie publică;
 – persoane care exercită atribuţiuni de 

control;
 – persoane care acordă asistenţă speci-

alizată instituţiilor, autorităţilor publice, regi-
ilor autonome etc.;

 – persoane care deţin funcţie de condu-
cere în partid, formaţiuni politice, sindicat, 
asociaţii etc.

Banii, bunurile, valorile, foloasele ne-
cuvenite care au făcut obiectul material al 
infracţiunii:

 –  provenienţa;
 –  sestinaţia acestora;
 –  posibilităţile de recuperare.

➢ Scopul urmărit:
Este prevăzut expres de lege: obţinerea 

de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite 
pentru sine ori pentru altcineva.

➢ Alte împrejurări legate de comiterea 
faptei:

 –  data, ora, timpul, succesiunea comi-
terii faptelor;

 –  locul înţelegerii și al transmiterii fo-
losului necuvenit.

Cercetarea infracţiunilor de corupţie 
este îngreunată de faptul că la comiterea aces-
tor fapte infracţionale participă un număr li-
mitat de persoane și, prin urmare, obţinerea 
informaţiei este mai dificilă.

Considerăm că, în cazul cercetării 

infracţiunilor de corupţie, la etapa iniţială, 
de stabilire a apartenenţei persoanei la fapta 
infracţională, ar trebui folosită metoda „Tes-
tului  întrebărilor de control” (Control Ques-
tion Test – CQT), dezvoltată de John E. Reid. 
Prin ea se încearcă a se ajunge la esenţa pro-
blemei cu ajutorul câtorva întrebări relevante 
de forma:

 – D-ta ai luat mită de la cet. Y?
 – Ai primit vreo sumă de bani de la cet. Y?

Aceste întrebări sunt verificate de o în-
trebare de control:

 – Te-ai gândit vreodată să iei mită ?
Tehnica este fundamentată teoretic prin 

faptul că o persoană nesinceră va reacţiona 
puternic la întrebările relevante și slab la cele 
de control, în timp ce persoana nevinovată, 
aflată sub investigaţie, va reacţiona exact in-
vers.

La etapa acumulării probelor vinovăţiei, 
o atenţie deosebită trebuie acordată metodei 
CIT – testul ce prezumă vinovăţia (Concealed 
Information Test). Particularităţile metodo-
logice ale testului CIT constau în utilizarea 
unor informaţii specifice, circumstanţe referi-
toare la o infracţiune, pentru a identifica dacă 
o persoană posedă cunoștinţă despre ele.

Întrebările se referă la detaliile cunos-
cute doar de autorul faptei. În acest context, 
doar persoana vinovată va reacţiona puternic 
la întrebările relevante din cadrul testării.

Este important ca specialistul poligra-
folog în procesul formării bateriei de teste să 
identifice obiecte/ elemente, care sunt sem-
nificative și memorabile pentru infractor, 
dar necunoscute persoanei nevinovate. Spre 
exemplu, ambalajul în care a fost transmisă 
suma de bani este memorabil pentru infrac-
tor, în timp ce  măsuţă de cafea pe care a fost 
plasat ambalajul cu bani, prezentă în câmpul 
infracţional, poate să nu fie [3].

Considerăm că la alcătuirea testelor 
trebuie să se ţină cont de detaliile legate de: 
suma de bani, tipul valutei, ambalajul în care 
au fost transmiși banii, valoarea nominală in-
dicată pe bancnote etc.

Dacă testarea are un caracter complex, 
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atunci se va proceda la testări de a stabili in-
termediarii la săvârșirea actului infracţional.

Considerăm că la etapa pre-test este 
extrem de important să stabilim gradul de 
percepţie a vinovăţiei persoanei testate în 
contextul infracţiunilor asimilate corupţiei.

Rezumând cele expuse mai sus, con-
siderăm necesar să menţionăm că utiliza-
rea poligrafului în investigarea și cercetarea 
infracţiunilor de corupţie oferă anchetatorilor 

informaţii valoroase, pe care cu greu le-ar fi 
putut obţine în orice alt mod.

În acest sens, este imposibil să nu fim 
de acord cu opinia exprimată în literatura 
de specialitate conform căreia neglijarea 
posibilităților tehnice ale unui poligraf ar 
presupune respingerea unei metode eficien-
te, științifice și necostisitoare de obținere a 
informațiilor.
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Introducere. Activitatea de descope-
rire, cercetare și prevenire a faptelor ilegale se 
realizează în conformitate cu cadrul normativ 
și datorită existenţei unui sistem de asistenţă 
tehnico-criminalistică performant. Asisten-
ţă tehnico-criminalistică este acel element 
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care are atât funcţia de creare a condiţiilor de 
menţinere permanentă a capacităţii organe-
lor de drept de a soluţiona sarcini tehnico-cri-
minalistice concrete ce apar în activitatea de 
urmărire penală, cât și de realizare în fapt a 
acestor potenţialităţi de către subiecţii activi-
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tăţilor criminalistice [7].
Cât privește prima componentă a sis-

temului, adică nivelul organizatoric-admi-
nistrativ, acesta este susţinut de Ministerul 
Justiţiei și Ministerul Sănătăţii, subdiviziu-
nile tehnico-criminalistice operative sau de 
expertiză judiciară ale Ministerului Afacerilor 
Interne și ale Centrului Naţional Anticorupţie 
și alte instituţii publice de expertiză judiciară. 
Sarcinile ce se cer a fi rezolvate la acest nivel 
ţin mai cu seamă de organizare și dirijare, de 
reglementarea juridică a aplicării mijloace-
lor tehnico-știinţifice, de formare iniţială și 
perfecţionare continuă a subiecţilor utilizării 
mijloacelor criminalistice etc. Aceste scopuri 
se concretizează în legislaţia procesual-pena-
lă, dar și în actele departamentale [1, p. 33].

Material şi metodă. Pentru realiza-
rea scopurilor și obiectivelor trasate, ţinând 
cont de specificul și caracterul complex al 
temei investigate, în calitate de metode de 
cercetare au fost folosite metoda logică, siste-
matică, de comparare. Cercetările întreprinse 
se bazează pe studierea doctrinei, legislaţiei 
naţionale și internaţionale.

Rezultatul discuției. Necesitatea 
crescândă a organelor de drept în mijloace teh-
nice folosite în lupta cu criminalitatea contem-
porană este evidentă. Importanţa acestei pro-
bleme sporește odată cu înrăutăţirea situaţiei 
criminogene și creșterea numărului de infrac-
ţiuni la săvârșirea cărora făptuitorii aplicând 
uneori mai intensiv noile mijloace tehnice, 
pot opune rezistenţă semnificativă organelor 
de urmărire penală. Totodată, este evident și 
faptul că elaborarea spectrului larg de mijloace 
tehnice necesare soluţionării tuturor sarcinilor 
tehnico-criminalistice, cu atât mai mult cele ce 
ţin de descoperirea și cercetarea infracţiunilor 
în ansamblu, în cadrul criminalisticii naţiona-
le, este ireală, ţinându-se cont de potenţialul 
nostru economic [4, p. 33]. 

Cunoașterea exactă a împrejurărilor și 
circumstanţelor existente la momentul săvâr-
șirii infracţiunii este o activitate complicată și 
condiţionată de o multitudine de factori su-
biectivi și obiectivi.

În acest context, menţionăm opinia 
autorului N. Iakubovici [8, p. 9] precum că 
procesul de descoperire a infracţiunilor, nu 
de puţine ori, este împovărat de condiţiile în 
care s-a săvârșit infracţiunea (condiţii nefa-
vorabile, care afectează procesul de descope-
rire, acumulare, ridicare și fixare a urmelor); 
comportamentul făptuitorului (acesta poate 
crea impedimente sau bloca activitatea de 
descoperire și cercetare a infracţiunii); nive-
lul de dezvoltare a mijloacelor și metodelor 
tehnico-criminalistice aplicate la descoperi-
rea, fixarea, ridicarea și examinarea probelor 
materiale (ţinând cont de nivelul de dezvolta-
re a făptuitorului, acesta poate aplica mijloace 
tehnico-știinţifice mai moderne în activitatea 
sa criminală decât organele judiciare în acti-
vitatea de descoperire și cercetare a infracţi-
unilor).

Este elocvent faptul că în procesul de 
cercetare și descoperire a infracţiunilor anga-
jaţii poliţiei, procuraturii se ciocnesc cu pro-
bleme de ordin practic, nu gnoseologic. Iar 
pentru soluţionarea acestora este necesară 
folosirea mijloacelor, procedeelor și metode-
lor de cunoaștere a realităţii obiective, care 
asigură dobândirea informaţiei maxime în 
privinţa infracţiunilor săvârșite și participan-
ţilor la ele.

În practică, pentru a caracteriza activi-
tatea ofiţerului de urmărire penală sau a ofiţe-
rului de investigaţie, sunt folosite astfel de ex-
presii precum: „arta descoperii infracţiunilor”, 
„arta audierii”, „măiestria ofiţerului de urmări-
re penală sau a celui de investigaţie” etc.

Rădăcinile unei astfel de aprecieri por-
nesc de la calităţile individuale pe care le are 
persoana aflată în funcţia de ofiţer de urmări-
re penală sau de investigaţie, care în procesul 
executării atribuţiilor de serviciu respectă cu 
stricteţe nu numai cerinţele legale (reglemen-
tate în legi, hotărâri, dispoziţii, instrucţiuni 
etc.), ci își mai folosește inteligenţa, diferite 
metode și procedee pentru soluţionarea sar-
cinilor cognitive.

De cele mai multe ori, descoperirea și 
folosirea de către lucrătorii practici a meto-
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delor cognitive se derulează intuitiv, în pofida 
faptului că există recomandări criminalistice, 
care specifică cum trebuie procedat într-o si-
tuaţie concretă de urmărire penală. Însă con-
ţinutul acestora, din păcate, nu este cunoscut 
practicienilor din diferite motive.

În acest context, considerăm oportun 
de specificat că o bună parte din angajaţii 
organelor de drept nu cunosc existenţa unor 
astfel de recomandări, dar ar dori să ia cunoș-
tinţă de ele.

Cunoștinţele și abilităţile practice ale 
angajaţilor organelor de drept trebuie să se 
bazeze și pe realizările criminalisticii (teh-
nica criminalistică, tactica criminalistică și 
metodica criminalistică), deoarece anume ele 
reprezintă arsenalul mijloacelor și metodelor 
tehnico-tactice care asigură eficacitatea acti-
vităţii direcţionate spre aflarea adevărului pe 
cauză.

Însă aceasta nu este de ajuns. Mai este 
necesar ca lucrătorii practici să fie pregătiţi să 
poată pune în aplicare acest arsenal de mij-
loace și metode tehnico-criminalistice. Succe-
sul descoperirii și cercetării infracţiunilor, în 
mare parte, este asigurat de rolul activ pe care 
trebuie să-l aibă ofiţerul de urmărire penală și 
cel de investigaţie.

Termenul „asistenţă criminalistică” se 
folosește intens în literatura de specialitate în 
ultimul timp. Apariţia acestui termen a fost 
determinată de necesităţile practicii de a lup-
ta efectiv cu criminalitatea prin intermediul 
aplicării în practică a mijloacelor, metodelor 
și procedeelor criminalistice destinate desco-
peririi, acumulării, examinării și folosirii in-
formaţiei necesare activităţii de descoperire și 
cercetare a infracţiunilor.

Actualmente, se folosește termenul „do-
tare criminalistică”, anterior era folosit ter-
menul „asistenţă tehnico-criminalistică”.

Autorul R. Belkin [6, p. 64] specifică 
existenţa noţiunii de „asistenţă criminalistică 
acordată poliţiei criminale în activitatea de 
descoperire a infracţiunilor”, înţelegându-se 
prin aceasta un sistem de cunoștinţe crimina-
listice care stau la baza creării deprinderilor 

și abilităţilor în vederea folosirii recoman-
dărilor criminalistice și aplicării mijloacelor, 
metodelor criminalistice la prevenirea, desco-
perirea și cercetarea infracţiunilor.

Autorul Z. Kirsanov [4, p. 10-11] consi-
deră că asistenţa criminalistică trebuie să fie 
privită nu numai ca o soluţie pentru sarcinile 
criminalisticii (elaborarea și implementarea 
în activitatea organului de urmărire penală și 
serviciilor speciale de investigaţie a mijloace-
lor și metodelor de acumulare, aprecierea și 
folosirea informaţiei necesare pentru desco-
perirea, cercetarea și prevenirea infracţiuni-
lor), dar și ca pe o soluţie pentru funcţia di-
dactică (elaborarea recomandărilor practice 
privitoare la instruirea angajaţilor, să aplice 
corect cunoștinţele criminalisticii).

În opinia noastră, problema primordi-
ală a descoperirii și cercetării infracţiunilor 
este alegerea celor mai raţionale metode, pro-
cedee și mijloace ce ar asigura soluţionarea 
sarcinilor cognitive de descoperire și cerce-
tare a infracţiunilor, luându-se în calcul nu 
numai posibilităţile utilizării recomandărilor 
criminalistice, ci și posibilităţile executorului.

Selectarea unor astfel de procedee, me-
tode și mijloace depinde de scopul și modul 
de acţiune stipulat în decizia tactică. Realiza-
rea practică a deciziilor tactice se înfăptuiește 
prin combinaţiile și procedeele tactice.

Incursiunile făcute în tactica crimina-
listică denotă faptul că mijloacelor tehnico-
criminalistice sunt subordonate procedeelor 
tactice și în cadrul unor acţiuni de urmărire 
penală în scopul soluţionării sarcinilor stra-
tegice − de descoperire și cercetare a infrac-
ţiunilor.

Dacă recunoaștem că realizările crimi-
nalisticii se pun în aplicare de către ofiţerul 
de urmărire penală și ofiţerul de investigaţie 
în luarea unei decizii criminalistice, atunci 
ca o condiţie ce asigură alegerea corectă și 
folosirea optimală a metodelor, procedeelor 
și mijloacelor criminalistice pentru soluţio-
narea unei sarcini cognitive particulare este 
existenţa pregătirii situative a ofiţerului de 
urmărire penală și a celui de investigaţie să 
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aplice în practică oportun și întemeiat reco-
mandările criminalistice.

Astfel, asistenţa criminalistică în ve-
derea descoperirii și cercetării infracţiunilor 
poate fi definită și interpretată ca un sistem 
organizaţional-funcţional direcţionat spre 
formarea și susţinerea, la un anumit nivel, a 
pregătirii angajaţilor organelor judiciare în 
vederea folosirii sistematice în practică a ar-
senalului criminalistic în lupta cu infracţio-
nalitatea, inclusiv la realizarea activităţii de 
pregătire pentru fiecare situaţie de urmărire 
penală în parte.

G. Zorin, caracterizând nivelul de pro-
fesionalism al ofiţerului de urmărire penală, 
care este compus din totalitatea cunoștinţe-
lor și abilităţilor pe care le posedă, folosește 
termenul „repertoriu tactic al ofiţerului de 
urmărire penală” [4, p. 6]. Luând în conside-
rare că repertoriile tactice sunt privite ca un 
mijloc de realizare a oportunităţilor acţiunii 
de urmărire penală, G. Zorin [4, p. 5] specifică 
existenţa termenului „potenţial tactic al acţiu-
nii de urmărire penală”. Înţelegând prin el un 
complex de informaţii cu caracter probatoriu 
ce se află în formă latentă și care poate fi des-
coperită, cercetată și interpretată de ofiţerul 
de urmărire penală (în cazul în care ofiţerul 
de urmărire penală dispune de un astfel de 
repertoriu tactic ce i-ar asigura extragerea in-
formaţiei din sursă).

V. Obrazţov folosește, de asemenea, no-
ţiunea de „potenţial tactic al acţiunii de urmă-
rire penală” [3, p. 501].

Potenţialul acţiunii de urmărire penală 
reprezintă o categorie de probabilitate, com-
pusă din posibilităţile teoretice de inconsec-
venţă ale ofiţerului de urmărire penală, pe 
când repertoriul tactic este o categorie reală 
care depinde complet de calităţile ofiţerului 
de urmărire penală și este determinat de sco-
pul real al acţiunii de urmărire penală.

Categoria potenţialului tactic al acţiunii 
de urmărire penală privită în contextul asis-
tenţei criminalistice, ca element ce asigură 
descoperirea și cercetarea infracţiunilor, nu 
reflectă integral activitatea informativă de cu-

noaștere desfășurată de practicieni. 
În opinia noastră, ca o categorie inde-

pendentă, printre cele enunţate anterior, tre-
buie evidenţiată noţiunea de „potenţial tactic 
al lucrătorului practic” – ea va reflecta cunoș-
tinţele, deprinderile, abilităţile necesare în 
vederea soluţionării optimale de către lucră-
torii practici a sarcinilor referitoare la desco-
perirea și cercetarea infracţiunilor.

Potenţialul tactic al lucrătorului practic 
caracterizează componenta intelectuală a lu-
crătorului, pregătirea tactică pe care o are în 
vederea utilizării în practică a arsenalului de 
mijloace și metode criminalistice.

Condiţiile principale ce asigură forma-
rea arsenalului tactic al ofiţerului de urmărire 
penală sunt:

 – prezenţa în memorie, în stereotipul 
de comportament a procedeelor și metodelor 
tactice, ce sunt suficiente din punct de vedere 
cantitativ și calitativ;

 – prezenţa abilităţilor și deprinderilor 
practice ce asigură utilizarea optimală a aces-
tora în activitatea de descoperire, fixare, ridi-
care, cercetare și apreciere a informaţiei;

 – prezenţa în memorie a erorilor tipice 
de urmărire penală, inclusiv a deprinderilor 
de prognozare a existenţei și de reparare a 
acestora în situaţii concrete.

Conţinutul potenţialului tactic cuprinde 
și cunoștinţele tactice referitoare la descope-
rirea și cercetarea infracţiunilor; cunoașterea 
și existenţa abilităţii de a folosi arsenalul tac-
tic de mijloace și metode tehnico-criminalis-
tice în lupta cu criminalitatea; abilitatea de a 
identifica la timp și precis sarcina tactică apă-
rută și condiţiile care ar asigura soluţionarea 
ei; capacitatea de a aprecia corect posibilită-
ţile care există; abilitatea de a alege o anumi-
tă cale de soluţionare a sarcinii tactice; la fel, 
capacitatea de soluţionare a sarcinilor tactice 
nestandarde, învăţarea a tot ce este nou, in-
clusiv elaborarea a ceva nou cu propriile pu-
teri. Este raţional de specificat că nivelul înalt 
al potenţialului tactic servește drept element 
ce atestă capacitatea lucrătorului practic de a 
găsi soluţiile tactice optimale noi pentru sar-
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cinile apărute.
Nivelul potenţialului tactic al lucrăto-

rului practic îi asigură un caracter activ în 
activitatea de utilizare a arsenalului tactic și 
determină stilul (metode individuale de uti-
lizare a arsenalului de mijloace tactico-crimi-
nalistice în activitatea de descoperire și cerce-
tare a infracţiunilor).

Potenţialul tactic diferă de comporta-
mentul real al lucrătorului, fiind determinat 
de anumite circumstanţe printre care putem 
enumera: situaţia de urmărire penală creată, 
calităţile individuale ale persoanelor antre-
nate în procesul de descoperire și cercetare a 
infracţiunilor.

Conţinutul potenţialului tactic al lu-
crătorului practic reprezintă ceva dinamic, 
ce reflectă problemele vitale ale practicii de 
descoperire și cercetare a infracţiunilor. Pro-
blematica studierii procesului de formare a  
potenţialului tactic are un caracter complex 
ce impune unirea eforturilor teoreticienilor și 
practicienilor.

Cel mai reușit această problemă o solu-
ţionează curriculumul facultăţilor de drept.

Curriculumul oferă posibilitatea de a 
crea anumite abilităţi, deprinderi și capacităţi 
viitorului lucrător practic, care va activa în 
domeniul descoperirii, cercetării și prevenirii 
infracţiunilor.

Organizarea cunoștinţelor criminalisti-
ce, orientate spre o anumită situaţie de urmă-
rire penală reprezintă o condiţie importantă 
ce asigură eficacitatea recomandărilor crimi-
nalistice.

În prezent, lucrătorii practici acţionea-
ză în situaţiile create ghidându-se de propria 
experienţă sau se lasă pe mâna intuiţiei, deoa-
rece în multe instituţii studierea criminalisti-
cii se face prin aplicarea metodelor teoretice 
fără a se recurge la lecţii practice, lucrări de 
laborator etc.

Astfel, acei lucrători care nu au cunoș-
tinţele criminalistice necesare au nevoie să li 
se formeze abilităţi și deprinderi care ar asi-
gura executarea atribuţiilor de serviciu la care 
pot fi atribuite: 

 – aprecierea corectă a situaţiilor de ur-
mărire penală și speciale de investigaţie (situ-
aţiile tipice și particulare);

 – abilitatea și deprinderea de a lua de-
cizii corecte.

Activitatea didactică în domeniul crimi-
nalisticii trebuie să se formeze din necesitatea 
creării la lucrătorii practici a deprinderilor 
și abilităţilor de percepere și analiză corectă 
a situaţiilor ce apar pe parcursul cercetării și 
descoperirii infracţiunilor săvârșite de forma-
ţiunile criminale ca ei să poată să estimeze 
operativ sarcinile tactice și să pună în execu-
tare soluţiile tactice optimale.

Punctul slab al lucrătorului practic îl 
reprezintă comunicarea și conlucrarea slabă 
cu ceilalţi participanţi implicaţi în efectuarea 
acţiunilor de urmărire penală și a măsurilor 
speciale de investigaţie.

În acest context, este oportun de spe-
cificat că dacă norma procesuală se respectă 
cu stricteţe, atunci tactica efectuării acţiunii 
de urmărire penală conţine o multitudine de 
erori și greșeli, iar participanţii dau dovadă 
de lipsa abilităţilor de comunicare [4, p. 3]. 
De aici reiese că un element important al po-
tenţialului tactic al lucrătorului practic îl re-
prezintă complexul de deprinderi ce asigură 
o comunicare reușită în vederea soluţionării 
sarcinilor tactice.

Realizarea potenţialului tactic al lucră-
torului practic îi asigură existenţa altor com-
ponente ale pregătirii tactice – motivarea, 
emoţiile, voinţa.

Concluzii. În ipoteza studiului știinţi-
fic realizat, generalizând cele consemnate în 
conţinutul propriu-zis al lucrării, înaintăm 
concluziile:

1. Asistenţa criminalistică în vederea 
descoperirii și cercetării infracţiunilor re-
prezintă un sistem organizaţional-funcţional 
direcţionat spre formarea și susţinerea, la un 
anumit nivel, a pregătirii angajaţilor organe-
lor judiciare în vederea folosirii sistematice în 
practică a arsenalului criminalistic în lupta cu 
infracţionalitatea, inclusiv la realizarea acti-
vităţii de pregătire pentru fiecare situaţie de 
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urmărire penală în parte.
2. Existenţa la lucrătorul practic a cu-

noștinţelor profunde, a abilităţilor și deprin-
derilor de utilizare a mijloacelor și metodelor 
tehnico-criminalistice, a gândirii nestandar-
de, a persistenţei în activitatea realizată sunt 
acele condiţii care asigură aplicarea arsena-
lului tactico-criminalistic la descoperirea  și 
cercetarea infracţiunilor.

3. La etapa de repartizare a sarcinilor 
în vederea cercetării infracţiunii trebuie să 
se ţină cont de nivelul potenţialului tactic al 

lucrătorului practic, fiindcă prin aceasta se 
asigură caracterul activ al lucrătorului în ac-
tivitatea de utilizare a arsenalului tactic și de-
termină stilul (metode individuale de utilizare 
a arsenalului de mijloace tactico-criminalisti-
ce în activitatea de descoperire și cercetare a 
infracţiunilor).

4. Punctul slab al lucrătorului practic 
îl reprezintă comunicarea, conlucrarea slabă 
cu ceilalţi participanţi implicaţi în efectuarea 
acţiunilor de urmărire penală și a măsurilor 
speciale de investigaţie.
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Introducere. Societatea noastră devi-
ne din ce în ce mai digitalizată. Fiecare dintre 
noi este afectat zilnic de aceste transformări, 
inclusiv și sub aspectul evoluţiei a modului în 
care sunt prelucrate datele cu caracter per-
sonal. Recent a fost revizuit cadrul juridic al 
Uniunii Europene și al Consiliului Europei 

care asigură protecţia vieţii private și a date-
lor cu caracter personal.

Europa se află în avangarda protecţiei 
datelor la nivel mondial. Standardele UE în 
materie de protecţie a datelor se bazează pe 
Convenţia 108 a Consiliului Europei, pe in-
strumentele UE – inclusiv Regulamentul 
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general privind protecţia datelor și Directiva 
privind protecţia datelor pentru autorităţile 
poliţienești și judiciare din sectorul penal – și 
pe jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptu-
rilor Omului și a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 

Scopul studiului. Autorii își pro-
pun să facă o analiză a reformelor în dome-
niul protecţiei datelor realizate de UE și de 
Consiliul Europei, care sunt ample și uneori 
complexe, cu nenumărate beneficii și impact 
semnificativ asupra persoanelor și întreprin-
derilor. Prezentul articol urmărește creșterea 
gradului de conștientizare și îmbunătăţirea 
cunoștinţelor privind normele de protecţie 
a datelor, în special în rândul practicienilor 
nespecializaţi din domeniul juridic care se 
confruntă în activitatea lor cu aspecte legate 
de protecţia datelor.

Metode şi materiale aplicate. În 
procesul studiului au fost aplicate metodele: 
analiza, sinteza, comparaţia și conștientizarea 
logică. Materialele utilizate le constituie pu-
blicaţiile savanţilor din domeniu, precum și 
legislaţia corespunzătoare.

Rezultate obținute şi discuții. 
Elementele ce stau la baza dreptului la 

protecţia datelor cu caracter personal:
În conformitate cu articolul 8 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
dreptul unei persoane la protecţie în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal face parte din dreptul la respectarea 
vieţii private și de familie, a domiciliului și 
a corespondenţei [1].

Convenţia 108 a Consiliului Europei 
este primul și deocamdată singurul instru-
ment internaţional obligatoriu din punct de 
vedere juridic care tratează protecţia datelor. 
Convenţia a trecut printrun proces de moder-
nizare, finalizat prin adoptarea Protocolului 
de modificare CETS nr. 223 [2].

În dreptul Uniunii Europene, protecţia 
datelor a fost recunoscută ca drept funda-
mental distinct. Acesta este consacrat la ar-
ticolul 16 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, precum și la articolul 8 

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

În dreptul Uniunii Europene, protecţia 
datelor a fost reglementată pentru prima dată 
în 1995, prin Directiva privind protecţia datelor.

Având în vedere progresele tehnologice 
rapide, Uniunea Europeană a adoptat o nouă 
legislaţie în 2016 pentru a adapta normele de 
protecţie a datelor la epoca digitală. Regula-
mentul general privind protecţia datelor a de-
venit aplicabil în mai 2018, abrogând Directi-
va privind protecţia datelor [3].

Pe lângă Regulamentul general privind 
protecţia datelor, Uniunea Europeană a adop-
tat acte legislative privind prelucrarea date-
lor cu caracter personal de către autorităţile 
de stat în scopul aplicării legii. Directiva 
2016/680 stabilește normele și principiile de 
protecţie a datelor care reglementează prelu-
crarea datelor cu caracter personal în scopul 
prevenirii, investigării, depistării și urmăririi 
penale a infracţiunilor sau în scopul execută-
rii sancţiunilor penale. 

Protecţia datelor în Europa a început în 
anii 1970, odată cu adoptarea de către unele 
state a unor acte legislative care vizau gesti-
onarea prelucrării informaţiilor cu caracter 
personal de către autorităţile publice și între-
prinderile mari. 

Ulterior, sau instituit instrumente de 
protecţie a datelor la nivel european și, dea 
lungul anilor, protecţia datelor a devenit o va-
loare distinctă, care nu este subsumată drep-
tului la respectarea vieţii private.

În ordinea juridică a Uniunii, protecţia 
datelor este recunoscută ca drept fundamen-
tal, separat de dreptul fundamental la respec-
tarea vieţii private. 

Considerăm că, deși sunt strâns le-
gate, dreptul la respectarea vieţii private și 
dreptul la protecţia datelor cu caracter perso-
nal sunt drepturi distincte. 

Dreptul la viaţă privată – menţionat 
în legislaţia europeană ca drept la respec-
tarea vieţii private a fost consacrat în drep-
tul internaţional al drepturilor omului prin 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
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adoptată în 1948, ca unul dintre drepturile 
fundamentale protejate ale omului. La scurt 
timp după adoptarea Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului, Europa a consacrat la 
rândul său acest drept în Convenţia Europea-
nă a Drepturilor Omului – un tratat obligato-
riu din punct de vedere juridic pentru părţile 
contractante, care a fost elaborat în 1950.

 Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului prevede că orice persoană are dreptul la 
respectarea vieţii sale private și de familie, a do-
miciliului și a corespondenţei. Atingerea adusă 
acestui drept de o autoritate publică este inter-
zisă, cu excepţia cazurilor în care intervenţia 
este în conformitate cu legea, urmărește intere-
se publice importante și legitime și este necesa-
ră întro societate democratică. 

Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului și Convenţia Europeană a Drepturi-
lor Omului au fost adoptate cu mult înainte de 
apariţia computerelor și a internetului și de 
ascensiunea societăţii informaţionale. Aceste 
evoluţii au oferit beneficii considerabile per-
soanelor și societăţii, îmbunătăţind calitatea 
vieţii, eficienţa și productivitatea. În același 
timp, totuși, au creat noi riscuri în ceea ce 
privește dreptul la respectarea vieţii private. 
Ca răspuns la necesitatea unor norme speci-
fice care să reglementeze colectarea și utiliza-
rea de informaţii cu caracter personal, a apă-
rut un nou concept al vieţii private, cunoscut 
în unele jurisdicţii drept „confidențialitatea 
informațiilor”, iar în altele ca „dreptul la au-
todeterminare informațională” [4]. Acest 
concept a dus la elaborarea de reglementări 
juridice speciale care să asigure protecţia da-
telor cu caracter personal. 

Considerăm că cele două drepturi 
diferă și în ceea ce privește formularea și do-
meniul de aplicare. Dreptul la respectarea 
vieţii private constă în interzicerea generală 
a ingerinţelor, sub rezerva anumitor criterii 
de interes public care pot justifica intervenţia 
în anumite cazuri. Protecţia datelor cu ca-
racter personal este privită ca fiind un drept 
modern, care instituie un sistem de ponderi 
și contraponderi pentru a proteja indivizii în 

orice situaţie în care le sunt prelucrate datele 
cu caracter personal. Prelucrarea acestor date 
trebuie să respecte elementele esenţiale ale 
protecţiei datelor cu caracter personal.

Articolul 8 din Carta Drepturilor Fun-
damentale a Uniunii Europene consacră nu 
doar dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, ci și valorile fundamentale asocia-
te acestui drept. Acesta prevede că asemenea 
date trebuie tratate în mod corect, în scopu-
rile precizate și pe baza consimţământului 
persoanei interesate sau în temeiul unui alt 
motiv legitim prevăzut de lege. Persoanele fi-
zice trebuie să aibă dreptul de acces la datele 
lor cu caracter personal și dreptul de a obţine 
rectificarea acestora, iar respectarea aces-
tui drept trebuie să facă obiectul controlului 
exercitat de o autoritate independentă.

Dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal se aplică ori de câte ori sunt prelu-
crate date cu caracter personal, astfel, are un 
domeniu de aplicare mai larg decât dreptul la 
respectarea vieţii private. Orice operaţiune de 
prelucrare a datelor cu caracter personal intră 
sub incidenţa protecţiei adecvate. Protecţia 
datelor se referă la toate tipurile de date cu ca-
racter personal și de prelucrări de date cu ca-
racter personal, indiferent de legătura acestora 
cu viaţa privată și de impactul asupra acesteia. 

Considerăm că nu este necesar să se 
demonstreze o încălcare a dreptului la res-
pectarea vieţii private pentru ca normele de 
protecţie a datelor să fie aplicate.

Limitări ale dreptului la protecţia date-
lor cu caracter personal:

Dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal nu este un drept absolut, dacă este 
necesar, acesta poate fi restrâns în favoarea 
unui obiectiv de interes general sau pentru 
a proteja drepturile și libertăţile celorlalţi.

Condiţiile care pot limita dreptul la res-
pectarea vieţii private și dreptul la protecţia 
datelor cu caracter personal sunt enumera-
te la articolul 8 din Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului și la articolul 52 aline-
atul (1) din Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Acestea au fost dezvol-
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tate și interpretate prin jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului și a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene.

În conformitate cu legislaţia Consiliu-
lui Europei privind protecţia datelor, prelu-
crarea datelor cu caracter personal constituie 
o intervenţie legală în dreptul la respectarea 
vieţii private și nu poate fi efectuată decât dacă:

este în conformitate cu legea;
 – urmărește un scop legitim;
 – respectă substanţa drepturilor și 

libertăţilor fundamentale;
 – este necesară și proporţională întro 

societate democratică pentru atingerea unui 
scop legitim.

Ordinea juridică a Uniunii Europene 
stabilește condiţii similare pentru limitarea 
exerciţiului drepturilor fundamentale pro-
tejate prin Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene. Orice limitare a orică-
rui drept fundamental, inclusiv a dreptului la 
protecţia datelor cu caracter personal, poate fi 
legală doar dacă:

 – este în conformitate cu legea;

 – respectă substanţa dreptului în cauză;
 – urmărește un obiectiv de interes ge-

neral recunoscut de Uniunea Europeană sau 
necesitatea protejării drepturilor celorlalţi.

Rezumând cele expuse mai sus, con-
siderăm necesar să menţionăm că practi-
cienii din Republica Moldova pot accesa 
informaţiile relevante prin consultarea di-
rectă a secţiunilor privind Consiliul Europei, 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului și 
a Convenţiei pentru protejarea persoanelor 
faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal (Convenţia 108). 

Trebuie de ţinut cont și de faptul că, de 
la adoptarea Regulamentului general privind 
protecţia datelor al Uniunii Europene, nor-
mele în materie de protecţie a datelor se apli-
că organizaţiilor și altor entităţi care nu sunt 
stabilite în Uniunea Europeană dacă prelu-
crează date cu caracter personal și furnizează 
produse și servicii persoanelor vizate din Uni-
unea Europeană sau monitorizează compor-
tamentul acestor persoane vizate.
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MEDIUL STRATEGIC DE SECURITATE: PROVOCĂRI ŞI TENDINŢE

Nicolae GULCEAC,
Maria ARGINT,
Vadim ROTARI

Pornind de la schimbările majore ale mediului de securitate regional şi internaţional, apariţia 
ameninţărilor hibride este foarte probabilă, motivul fiind existenţa unui potenţial militar conside-
rabil în Estul Republicii Moldova, inclusiv prezenţa ilegală a forţelor militare străine pe partea stân-
gă a râului Nistru. Consolidarea structurilor de putere şi a securităţii anticonstituţionale, finanţarea 
acestora din surse externe şi echiparea structurilor militare separatiste cu arme şi tehnici militare 
reprezintă o ameninţare directă la adresa valorilor constituţionale ale statului. Legătura reciprocă 
dintre ele şi prezenţa ilegală a trupelor militare străine formează un potenţial militar cu o capa-
citate operaţională ridicată de intervenţie în vederea atingerii scopurilor agresorilor. Necesitatea 
contractării acestora, precum şi aspiraţiile Moldovei de a se integra în infrastructura europeană 
de securitate, necesitatea proiectării şi realizării unui sistem de apărare eficient şi viabil, adaptat 
situaţiei actuale devine un imperativ de importanţă naţională.

Cuvinte-cheie: război hibrid, conflict, ameninţare, securitate.

THE STRATEGIC ENVIRONMENT OF SECURITY: CHALLENGES AND ASPIRATIONS

Nicolae GULCEAC
Maria ARGINT

Vadim ROTARI 

Starting from the major changes of the regional and international security environment, the 
rising of hybrid threats is very probable, the reason being the existence of a considerable military 
potential in the East of the Republic of Moldova, including the illegal presence of foreign military 
forces on the left side of the Dniester River. Strengthening the power structures and anti-constitu-
tional security, funding them from outside sources and gearing the separatist military structures with 
weapons and military techniques represent a direct threat to the constitutional values of the state. 
The mutual bond between them and the illegal presence of foreign military troops form a military 
potential with a high operational capacity for intervention in order to achieve the aggressors’ goals. 
The necessity of contracting them, as well as Moldova’s aspirations of integrating itself in the Euro-
pean security infrastructure, the necessity of projecting and realizing an efficient and viable defense 
system that is adapted to the present situation becomes an imperative of national importance.

Keywords: hybrid war, conflict, threat, security.
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Introducere. Republica Moldova se 
află într-o perioadă de nesiguranţă generală 

în ceea ce privește securitatea ţării. Evoluţiile 
sociale, economice, politice și militare care au 
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loc pe plan naţional, regional și global au o 
influenţă profundă asupra nivelului de secu-
ritate și bunăstare al ţării, dar și al cetăţenilor.

În ultima perioadă, securitatea statelor 
se confruntă tot mai frecvent cu un nou tip de 
ameninţări, cum ar fi ameninţările hibride. În 
opinia specialiștilor, caracterul hibrid al noi-
lor ameninţări de securitate trebuie văzut pe 
două planuri:

• organizaţional – atât actorii statali, cât 
și cei non-statali folosesc ameninţările hibri-
de atunci când situaţia și condiţiile o impun;

• al metodelor și mijloacelor – ac-
torii implicaţi utilizează atât mijloacele 
convenţionale, cât și pe cele neconvenţionale, 
combinate în funcţie de cerinţele impuse de 
obţinerea succesului. În opinia specialiștilor, 
conceptul de ,,ameninţare hibridă” este 
o combinaţie sofisticată de activităţi fără 
restricţie, caracterizată prin conducerea 
descentralizată, activităţi militare și non-
militare desfășurate simultan, combinarea 
tradiţionalului și a asimetricului, a acţiunilor 
teroriste și metodelor criminale, a condiţiilor 
de medii operaţionale complexe [7, p. 161].

Complementar, prin termenul 
„ameninţări hibride’’ se subînţelege spectrul 
larg de circumstanţe conflictogene cum ar 
fi: războaiele cibernetice, scenariile conflic-
telor asimetrice, terorismul global, pirateria, 
migraţia ilegală, corupţia, conflictele etnice și 
religioase, securitatea resurselor, demogra-
fia, criminalitatea organizată transnaţională, 
problemele globale și răspândirea armei de 
distrugere în masă.

Pornind de la schimbările majore ale 
mediului de securitate regional și interna-
ţional, apariţia ameninţărilor hibride sunt 
foarte probabile din considerentul existenţei 
unui potenţial militar considerabil în estul 
Republicii Moldova, inclusiv prezenţa ilegală 
în stânga Nistrului a forţelor militare străine. 
Consolidarea structurilor de forţă și securitate 
anticonstituţionale, finanţarea lor din exteri-
or și dotarea structurilor militare separatiste 
cu armament și tehnică militară reprezintă o 
ameninţare directă la valorile constituţionale 
ale statului. 

Legătura reciprocă a acestora cu pre-
zenţa ilegală de trupe militare străine formea-

ză un potenţial militar și operaţional ridicat 
de intervenţie pentru atingerea obiectivelor 
strategice ale agresorului. Necesitatea contra-
carării lor, precum și de la aspiraţiile Repu-
blicii Moldova de a se integra în arhitectura 
de securitate europeană, necesitatea proiec-
tării și realizării unui sistem de apărare viabil, 
eficient și adaptat situaţiei actuale devine un 
imperativ de importanţă naţională [1 p. 12].

Pentru prima dată, termenul „război 
hibrid” a fost introdus cu mai bine de un de-
ceniu în urmă de către Frank Hoffman, fost 
ofiţer de marina americană, pentru a facilita 
o schimbare necesară a convingerilor stabilite 
în armata SUA cu privire la necesitatea forţei 
militare în mediul post-Război Rece (Renz 
2016, 385). În opinia lui Hoffman, războiul 
hibrid a fost o structură analitică potrivită 
pentru a explica succesul unui oponent relativ 
slab, cum ar fi Talibanii, Al-Qaeda sau Hezbo-
llah, împotriva armamentului avansat din 
punct de vedere tehnologic și numeric, atât în 
Afganistan și Irak, cât și în Libanul din 2006, 
război împotriva Irakului și a forţelor israeli-
ene (Renz 2016, 385). Pornind de la premisa 
că războiul hibrid a fost doar una dintre nu-
meroase noţiuni înrudite, pentru a menţiona 
câteva, putem zice „războaiele noi”, „războiul 
de generaţia a patra” și „războiul asimetric”.

Acestea au fost inventate de analiști 
pentru a conceptualiza schimbările în războ-
iul contemporan pe baza ideii că războiul a 
devenit „substanţial distinct” de modelele mai 
vechi de conflict (Berdal 2011: 109-110) [4].

Este necesar de recunoscut faptul că 
războiul hibrid este un concept actual în vi-
ziunea războiului orientat pe un stat anumit, 
având originea ca o modalitate de a descrie și 
înţelege complexitatea și eficienţa actorilor 
nestatali pe câmpul de luptă.

De regulă războaiele de facto se duc 
pentru a câștiga. Într-un astfel de război, 
testarea realităţii este foarte importantă, și 
dacă începi să minţi într-un asemenea război, 
atunci, așa cum a spus odată amiralul japo-
nez Yamamoto, „consideraţi că războiul a fost 
deja pierdut”.

Războiul hibrid este purtat nu de dragul 
victoriei, ci de dragul imaginii. Într-un astfel 
de război, minciunile sunt unul dintre instru-
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mentele principale.
În cursul desfășurării unui adevărat 

război, eforturile sunt îndreptate spre acţiune 
de a maximiza cât mai multe pierderi în rân-
durile inamicului.

În timpul unui război hibrid, ei sunt 
adesea menţionaţi să maximizeze informaţiile 
despre presupusele pierderi ale propriei părţi.

Scopul imperativului ar fi să dezvolte și 
să modernizeze capabilităţile forţele sistemu-
lui naţional de apărare pentru descurajarea, 
prevenirea și respingerea potenţialelor ata-
curi și acţiuni care au ca scop periclitarea or-
dinii interne a Republicii Moldova, în special 
celor ce fac parte a războiului neconvenţional 
de noua generaţie. Necesitatea categorică și 
necondiţionată de a realiza un sistem de apă-
rare capabil să facă faţă ameninţărilor din me-
diul extern care pot pune în pericol suverani-
tatea statului, specifică faptul că structurile de 
forţă reprezintă componenta de bază a siste-
mului naţional de apărare, iar apărarea Repu-
blicii Moldova constituie un drept și o datorie a 
fiecărui cetăţean și a autorităţilor publice.

Orice tip de ameninţare necesită o bună 
înţelegere a acesteia, care include: semnale-
le pericolului, manifestările, instrumentele și 
domeniile-ţintă, dar și impactul generat de 
acestea. Pentru a le identifica corect, trebuie 
să înţelegem dinamica și mecanismele războ-
iului hibrid.

Mansoor are dreptate când subliniază 
că războiul hibrid nu este ceva care „schimbă 
natura războiului, nu face decât să schimbe 
modul în care forţele se angajează în condu-
ita sa. Oricum ar fi dus, războiul este război” 
(Mansoor 2012, 3) [4].

De-a lungul istoriei, adversarii hibrizi 
au fost dispuși și capabili să extindă războaie-
le în timp și spaţiu pentru a-și atinge obiecti-
vele pe termen lung.

Pentru a cunoaște în ce constă 
ameninţarea cu un război hibrid pentru Re-
publica Moldova, ar fi bine să luăm drept 
exemplu altă ţară care s-a confruntat deja cu 
asemenea tip de ameninţare a suveranităţii 
proprii. Analiza profundă a factorilor care 
au permis izbucnirea și evoluţia conflictului, 
modalităţi de diminuare a situaţiei create și 
nu în ultimul rând sarcina esenţială, ar fi fost 

posibilă identificarea și prevenirea războiu-
lui hibrid la etapa primară până ca acesta să 
devină un conflict militar, deoarece în sco-
pul identificării premiselor desfășurării unui 
conflict de tip hibrid, trebuie să se ţină sea-
ma de faptul că fazele sale iniţiale, non-vio-
lente, au loc în deplină legalitate sau undeva 
la limita legii. Faza pregătitoare a războiului 
hibrid nu diferă atât de mult de instrumen-
tele convenţionale ale diplomaţiei ruse, cum 
ar fi colectarea de informaţii, stabilirea de 
contacte cu factorii de decizie, înfiinţarea de 
mijloace mass-media, sprijinul unor proiecte 
culturale și implicarea organizaţiilor non-gu-
vernamentale [3 p.1-2].

Un caz demonstrativ, care spune multe 
și elocvent ar fi Ucraina, unde după anexarea 
rapidă a Crimeii și izbucnirea războiului din 
estul Ucrainei mulţi au perceput războiul hi-
brid rusesc ca o nouă ameninţare, o armă pe 
care Rusia ar putea să o desfășoare oriunde, 
în orice moment.

Astfel, pentru a destabiliza situaţia, sta-
tul agresor întreprinde următoarele acţiuni:

 – căutarea surselor de sponsoriza-
re a mișcărilor protestatare, iar mai apoi a 
formaţiunilor militare atât din partea forţelor 
interesate din exterior, cât și a celor din interior;

 – determinarea grupărilor protestatare, 
capabile să participe în acţiunile de protest și 
la acţiunile care au un caracter pașnic, non-
violent, care mai apoi iau amploare, transfor-
mându-se în acţiuni cu caracter de forţă, care 
pot să evolueze până la războaie civile;

 – determinarea unor lozinci, apropiate 
la maximum de cerinţele reale ale protestata-
rilor și grupurilor sociale, ale căror acţiuni pot 
fi utilizate pentru delegitimarea și răsturna-
rea de la putere a conducerii;

 – determinarea uniunilor politice și 
pregătirea liderilor capabili să conducă mase-
le protestatare;

 – pregătirea în tabere speciale a luptă-
torilor pentru acţiuni de forţă, organizarea 
centrelor de mobilizare peste hotare și a căi-
lor de introducere a mercenarilor;

 – asigurarea susţinerii opoziţiei și rea-
lizarea expansiunii în zona respectivă, în pri-
mul rând din contul surselor de informare în 
masă atât din interiorul ţării, cât și din exteri-
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or. Un rol importat îl are suportul din partea 
organizaţiilor și comunităţii internaţionale;

 – organizarea structurilor de conducere 
în reţea, monitorizarea situaţiei din zonă [8].

Putem remarca faptul că există asemă-
nări între acţiunile rusești în Ucraina și exem-
plele anterioare de război hibrid non-statal, 
mai ales în tulburarea conceptelor tradiţionale 
de război, nefamiliaritatea acestuia, utilizarea 
mijloacelor non-militare și relaţia asimetrică.

Acest stat redă cea mai simplă definiţie 
de „ameninţare hibridă”, un tip de ame-
ninţare din partea unui adversar statal sau 
non-statal (indivizi, grupări), care utilizează, 
conjugat și într-o manieră adaptivă (rapid, 
dinamic), metode și mijloace convenţionale și 
neconvenţionale (de ordin politic, militar, di-
plomatic, economic, cibernetic, informaţional 
etc.) pentru a-și realiza obiectivele stabilite5.

Ulterior, această influenţă este exploa-
tată cu scopul de a afecta, controla sau altera 
conducerea politică, ceea ce în consecinţă ar 
putea duce la schimbări în politicile interne 
și externe ale statului agresat. O agresiune 
hibridă permite actorului extern (agresoru-
lui) să devină, practic, un jucător intern în 
spaţiul politic al statului-ţintă, evitând detec-
tarea și sancţiunile impuse de către legislaţia 
internaţională pentru agresiunea interstatală. 

Această agresiune este realizată prin 
transformarea sistemului informaţional într-
un nou domeniu operaţional al războiului și 
este facilitată de lipsa frontierelor naţionale 
în spaţiile informaţionale și de comunicare, 
care astăzi sunt globale în esenţă. Prin dezvol-
tarea acestei noi înţelegeri a războiului hibrid 
prin fundamentul său logic putem identifica 
mai multe părţi și aspecte slabe ale agresiunii 
interstatale de model hibrid.

Agresiunea hibridă mai este descrisă ca 
un complex de acţiuni diverse împotriva in-
amicului cu caracter combinat, utilizat prin 
intermediul algoritmului înaintat, în care 
mijloacele militare nu sunt dominante. Com-
plexul războiului hibrid include mijloace: 
informaţional-propagandistice; politico-di-
plomatice; comercial-economice cu elemente 
corupţionale; energetice și infrastructură; de 
cercetare-diversioniste de partizanat; acţiuni 
militare; utilizarea limitată a armei nucleare 

[9 p. 10].
Pe scurt, pentru foarte mulţi, răz-

boiul hibrid este o combinaţie de război 
convenţional și neconvenţional, și se crede că, 
în cazul Ucrainei, Rusia a aplicat acest con-
cept. Adică după succesul Euromaidanului, 
Rusia declanșează un război hibrid. Aceas-
tă descriere ignoră ceea ce se știa demult în 
spaţiul ucrainean, și anume că de ani buni 
Rusia menţinea sub control populaţia rusă, 
control economic prin diferite instrumente, 
control politic și ideologic prin propagandă, 
control religios etc.

Lipsa de claritate conceptuală nu este 
o problemă unică pentru războiul hibrid, ci o 
problemă care este împărtășită, în lipsa unui 
acord cu privire la ce este războiul, cum evolu-
ează caracterul său și ce înseamnă aceasta pen-
tru distincţiile dintre pace, conflict și război.

Atât pregătirea, cât și fazele de atac ale 
războiului hibrid sunt în mare parte constru-
ite pe valorificarea punctelor slabe inerente 
ale adversarului. Autorităţile ineficiente, sla-
ba funcţionare a administraţiei de stat și sla-
ba retribuire a personalului din administraţie, 
corupţia din poliţie, forţele armate, dar și din 
cadrul structurilor guvernamentale, au crescut 
posibilitatea de infiltrare a unor agenţi de in-
fluenţă în aceste structuri și manipularea lor. 

Statul ucrainean nu a putut să facă 
acest lucru în timpul crizei din Crimeea din 
multiple motive. În primul rând, întregul stat 
a fost „infectat” cu un nivel extrem de ridicat 
al corupţiei, inclusiv la cele mai înalte niveluri 
ale administraţiei de stat. Legitimitatea gu-
vernamentală scăzută a fost un factor supli-
mentar care a slăbit capacitatea de rezistenţă 
a Ucrainei. Acest lucru a fost constatat în 
timpul crizei din Crimeea, atunci când noua 
conducere de la Kiev s-a confruntat cu pro-
bleme serioase de legitimitate, precum și de 
funcţionalitate.

O altă caracteristică importantă a con-
flictului hibrid din Ucraina este prezenţa ma-
sivă a minorităţii ruse sau a vorbitorilor de 
limba rusă. Din perspectivă politică, prezenţa 
unor etnici ruși sau a vorbitorilor de limbă 
rusă în Ucraina ar putea constitui un pretext 
pentru Rusia că acţiunile acesteia erau legiti-
me, deoarece scopul intervenţiei a fost prote-
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jarea drepturilor etnicilor ruși.
Punerea în aplicare a întregului spectru 

al războiului hibrid nu este posibilă fără asi-
gurarea unui sprijin logistic adecvat. De ace-
ea, prezenţa militară, chiar dacă nedeclarată, 
în cele două zone ale Ucrainei, a fost indispen-
sabilă. Acest fapt a fost facilitat de graniţa co-
mună dintre cele două state, de prezenţa unor 
baze militare rusești în proximitatea graniţei 
ruso-ucrainene și de inexistenţa sau slăbiciu-
nile autorităţilor de frontieră ucrainene.

Astfel, în spaţiile în care se derulează 
activităţi militare, de regulă se concentrează 
mari cantităţi de armament ușor și muniţie 
aferentă, care astfel pot fi relativ ușor accesate 
de potenţiali infractori sau grupări criminale 
organizate și care apoi sunt folosite în comi-
terea de infracţiuni de mare pericol public. 
Totodată, conflictele de tip hibrid, care impli-
că prezenţa unor forţe militare neregulate, au 
capacitatea de a atrage în număr mare și ele-
mente aventuriere (voluntari, consilieri, mer-
cenari), predispuse să se angreneze în acţiuni 
de violenţă extremă, unii dintre aceștia având 
deja antecedente în sfera criminalităţii de 
drept comun și care oricând se pot reconverti 
din combatanţi în infractori. 

Făcând o analiză, criminalitatea orga-
nizată poate fi și ea însăși o componentă de 
bază în purtarea războaielor hibride și este fo-
losită cu predilecţie pentru a destabiliza și de-
moraliza adversarul, pentru a crea dezordine 
și a sabota procese și funcţiuni critice pentru 
infrastructura economică și logistică a ina-
micului, dar și pentru a se asigura finanţarea 
operaţiunilor militare insurgente [10].

Atât în Crimeea, cât și în estul Ucrai-
nei, presa rusă și presa ucraineană aflată sub 
influenţă rusă, au reușit cu mare succes con-
struirea unei realităţi alternative în care pre-
zentau faptul că cei mai mulţi etnici ruși sau 
vorbitori de limba rusă au fost în favoarea se-
cesiunii din Ucraina, în timp ce, de fapt, acest 
lucru nu corespundea realităţii [6 p. 78].

Făcând o analiză prin prisma determi-
nării factorilor care au stat la baza declanșării 
războiului hibrid din Ucraina, putem face o 
prognoză deloc optimistă, și anume că Repu-
blica Moldova ar fi mediul favorabil declanșării 
unui război hibrid care poate ușor evolua într-

un conflict armat cu urmări foarte grave.
Prevenirea și combaterea unui război hi-

brid într-un stat nu este prioritatea și nici nu 
ţine de competenţa unui singur serviciu sau 
structură în parte, însuși agresorul prin strate-
gia sa va influenţa prin toate mijloacele posibi-
le și în toate sferele, aceste noi modele impun 
redefinirea contextului de securitate: evoluţia 
de la conceptul „securitate de stat” la cel de „se-
curitate naţională”. Abordarea dată presupune 
implicarea în proces a societăţii civile și a cetă-
ţeanului, în scopul angrenării eforturilor comu-
ne de îmbunătăţire a climatului de siguranţă.

Prognozele efectuate de către SUA 
și NATO privind dezvoltarea situaţiei 
internaţionale pentru următoarele câteva 
decade denotă creșterea unei instabilităţi pe 
mapamond. Astfel, în opinia cercetătorilor 
americani, din punct de vedere al asigurării 
securităţii naţionale a statului, un rol impor-
tant va reveni următorilor factori:

– creșterea rolului subiecţilor non-
statali în condiţiile creșterii cantităţii 
combinaţiilor politico-militare, care includ 
participanţi atât statali, cât și non-statali;

– răspândirea potenţialului în lumea 
multipolară pe fundalul răspândirii tehnolo-
giilor militare și informaţionale;

– schimbările demografice, inclusiv ac-
celerarea urbanizării;

– creșterea concurenţei pentru accesul 
la resursele globale [9].

În contextul reducerii riscurilor ce aten-
tează la suveranitatea Republicii Moldova se 
impune realizarea următoarelor necesitaţi 
strategice:

 – buna guvernare;
 – lupta cu corupţia în structurile statu-

lui și dezvoltarea mecanismului de colectare 
de date și diminuare a tentativelor din exteri-
or ce au ca scop destabilizarea Statului;

 – dezvoltarea economică;
 – consolidarea, dezvoltarea și moderni-

zarea sistemului naţional de apărare;
 – dirijarea și filtrarea fluxului de 

informaţii care circulă în mass-media;
 – securizarea spaţiului cibernetic.

Concluzie. Istoria ne povestește ase-
menea conflicte de tip război hibrid care s-au 
desfășurat în secolul trecut: Războiul din Viet-
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nam; Conflictul din Cecenia; Conflictul din Af-
ganistan; al doilea război din Liban, iar studiul 
mai amănunţit permite o relevanţă care face o 
claritate asupra caracterului pericolelor hibri-
de, iar rata succeselor înregistrate, utilizarea 
metodelor neconvenţionale ne duc la concluzia 
că în conflictele viitorului aceste metode vor 
avea un efect din ce în ce mai mare.

Cel mai probabil scenariu de izbucni-
re a unui război hibrid pe teritoriu Republicii 

Moldova va fi asemănător cu cel din Ucraina, 
deoarece ne aflăm în nemijlocită apropiere de 
ţara agresată și avem o armată străină pe teri-
toriul Republicii Moldova care este bine asigu-
rată logistic și financiar de Federaţia Rusă. În 
scopul prevenirii războiului hibrid principalele 
măsuri care trebuie întreprinse ar cuprinde: 
eliminarea vulnerabilităţilor sistemului de se-
curitate naţională și neutralizarea forţelor pa-
ramilitare ilegale din Republica Moldova.
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TENDINŢELE CE ŢIN DE FENOMENUL TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 
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Djulia USATÎI,
masterandă

Lilia SURUCEANU

Prezentul studiu a fost realizat în scopul prezentării celor mai actuale tendinţe de evoluţie a 
unui dintre cele mai sensibile subiecte care afectează Republica Moldova – fenomenul traficului de 
fiinţe umane. De asemenea, la investigarea, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional s-a 
axat pe aportul specialiştilor în domeniul anti-trafic, în special din cadrul Centrului pentru combate-
rea traficului de persoane. Tot în contextul enunţat, studiul include date statistice care cuprind peri-
oada anului 2021, precum şi cooperările la nivel naţional, internaţional şi regional. Concomitent, sunt 
reliefaţi factorii de influenţă a fenomenului traficului de fiinţe umane, inclusiv în perioada pande-
mică, precum şi problematicile întâlnite în faza de activitate a organelor de drept, cu ulterioara pre-
zentare a unor recomandări atât din partea experţilor internaţionali, cât şi a celor de nivel naţional.
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This study was conducted in order to present the most current trends in the evolution of one 
of the most sensitive issues affecting the Republic of Moldova – the phenomenon of trafficking in 
human beings. Similarly, the investigation, prevention and combating of the criminal phenomenon 
focused on the contribution of anti-trafficking specialists, especially from the Center for Combat-
ing Trafficking in Persons. Also in the stated context, the study includes statistical data covering 
the period of 2021, as well as national, international and regional cooperation. At the same time, 
the factors influencing the phenomenon of trafficking in human beings are highlighted, including 
during the pandemic period, as well as the problems encountered in the activity phase of law en-
forcement bodies, with subsequent presentation and recommendations from both international 
and national experts.
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Introducere. Conform legislaţiei 
naţionale de prevenire și combatere a trafi-

cului de fiinţe umane, noţiunea de trafic de 
fiinţe umane (în continuare TFU) este definită 
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ca recrutarea, transportarea, transferul, adă-
postirea sau primirea de persoane, prin ame-
ninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a 
unor alte mijloace de constrângere, prin răpi-
re, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau de 
situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau 
primirea de bani ori de beneficii de orice gen 
pentru a obţine consimţământul unei persoa-
ne care deţine controlul asupra unei alte per-
soane, în scopul exploatării acesteia [12].

Astfel, unitatea primară cu competenţă 
pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pri-
vind combaterea traficului de persoane, care 
în condiţiile legii, are misiunea de a investiga 
și urmări penal infracţiunile de trafic de fiinţe 
umane și cele conexe, reprezintă Centrul pen-
tru combaterea traficului de persoane (CCTP) 
ce se află în subordinea Inspectoratului 
naţional de investigaţii (în continuare INI) al 
Inspectoratului General al Poliţiei (în conti-
nuare IGP) al Ministerului Afacerilor Interne 
(în continuare MAI)  al Republicii Moldova.

Tot în acest context, menţionăm faptul 
că CCTP este organul de investigaţii de prim 
nivel, ierarhic superior altor subdiviziuni de 
investigaţii ale IGP, cu atribuţii de coordona-
re a activităţilor de investigaţii pe domeniul 
combaterii criminalităţii în cazurile de TFU 
pe întreg teritoriul ţării.

Traficul de fiinţe umane continuă să 
rămână pentru Republica Moldova o proble-
mă complexă, a cărei soluţionare nu trebuie 
amânată. Republica Moldova rămâne o ţară 
de origine a traficului de fiinţe umane. În ma-
joritatea cazurilor, victime ale traficului devin 
persoane vulnerabile, iar victime ale traficului 
în scopul exploatării prin cerșit devin minorii 
[22, p.207].

Date statistice. În pofida măsurilor 
întreprinse asupra prevenirii și combaterii 
traficului de fiinţe umane în lume, pe parcur-
sul ultimilor ani, acest fenomen continuă să 
se extindă. A estima cu exactitate adevărata 
arie de răspândire a fenomenului traficului de 
fiinţe umane este complicat din cauza carac-
terului său latent – astfel, nu toate cazurile de 
trafic de fiinţe umane ajung în vizorul organe-

lor de drept. Totuși după cum se menţionează 
în literatura de specialitate „...actele norma-
tiv-juridice ale Republicii Moldova au recep-
tat exigenţele și standardele internaţionale și 
europene referitor la prevenirea și combate-
rea traficului de fiinţe umane” [22, p.207].

Traficul de fiinţe umane, cu consecinţe 
penale pentru victimele sale, reprezintă o ver-
siune modernă a comerţului cu sclavi din tre-
cut. Fiinţele umane sunt tratate ca marfă ce 
poate fi cumpărată/vândută; persoanele tra-
ficate sunt forţate să muncească în industria 
sexului, agricultură sau în întreprinderi cu 
condiţii grele de muncă, cu o plată mizerabilă 
sau chiar și adesea lipsa acesteia.

Majoritatea victimelor identificate ale 
traficului de fiinţe umane sunt femei și fete 
(70%), dar sunt traficaţi și bărbaţii. Mai mult 
ca atât, majoritatea victimelor sunt adulţi, 
chiar uneori și copii (50%), toate căutând cu 
disperare să-și câștige cel puţin o existenţă 
precară, dar până la urmă se aleg doar cu 
viaţa răvășită de abuzuri și extorcare [19].

Colaboratorii organelor de drept din 
diferite ţări recunosc că cifrele reale ale vic-
timelor traficului de fiinţe umane depășesc cu 
mult numărul victimelor înregistrate oficial, 
motiv din care aceștia aplică metode speciale 
pentru a evalua aproximativ numărul total al 
victimelor traficului de fiinţe umane, ţinându-
se cont de caracterul latent al fenomenului. În 
ţările dezvoltate organele de drept desfășoară 
cercetări speciale pentru a evalua pieţele reale 
a exploatării sexuale și prin muncă [19].

Astfel, cifrele finale de evaluare a numă-
rului total al victimelor variază în diferite ţări 
și pot depăși cifrele victimelor înregistrate 
oficial de 2 ori (Cipru, România), 5 ori (Olan-
da), 10 ori (Spania și Franţa) și chiar 20 de ori 
(asemenea înmulţitor a fost aplicat de Oficiul 
ONU pentru Droguri și Criminalitate la eva-
luarea numărului total al victimelor exploată-
rii sexuale în Europa în anul 2020) [19].

Așadar, potrivit cercetătorilor, la fieca-
re victimă a traficului de fiinţe umane oficial 
înregistrată poate să revină 20 victime neîn-
registrate [7].
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Drept urmare, ţinem să punem în 
evidenţă faptul că fenomenul traficului de 
fiinţe umane reprezintă o problemă majoră, 
în special și pentru Republica Moldova. Anu-
al, un număr tot mai mare de persoane devin 
victime ale traficului de fiinţe umane [21].

Astfel, conform Raportului de activitate 
(perioada 12 luni ale anului 2021) a Centrului 
pentru combaterea traficului de persoane, la 
nivel naţional a fost începută urmărirea pena-
lă pe 63 cauze penale privind infracţiunile de 
trafic de fiinţe umane (TFU) și traficul de co-
pii (TC) (în 2020 perioada vizată - 66 cauze). 

Totodată, au fost identificate în to-
tal 357 victime [18] (335 victime adulte (93, 
84%) (130 femei/ 204 bărbaţi) și 22 victime 
copii (6, 16%) (21 fete/1 băiat), comparativ cu 
2020 – 139 victime (116 adulte (29 femei/ 87 
bărbaţi) și 23 copii (20 fete/ 3 băieţi).

Din numărul total de victime adulte 
identificate în perioada de referinţă, potrivit 
formei de exploatare, se atestă următoarea 
clasificare: 

 – traficarea victimelor TFU în scopul 
exploatării prin muncă – 264 victime (78, 
81%);

 – traficarea victimelor TFU în scopul 
exploatării sexuale – 24 victime (7, 16%);

 – traficarea victimelor TFU în scopul 
exploatării pentru practicarea cerșetoriei – 3 
victime (0, 9%);

 – traficarea victimelor TFU în scopul 
însușirii îndemnizaţiilor sau prestaţiilor soci-
ale – 43 victime (12, 83%);

 – traficul de organe, ţesuturi și celule – 
1 victime (bărbat) (0, 28%).  

Victime ale TFU intern: Din numă-
rul total de victime adulte identificate la ni-
vel naţional, pe teritoriul Republicii Moldova 
(intern), au fost exploatate total 18 victime 
(5, 37%) din numărul total de victime adul-
te identificate la nivel naţional) (13 bărbaţi/ 
5 femei), în anul 2020 – 17 victime (5 femei/ 
12 bărbaţi).

Victime ale TFU extern: Din nu-
mărul total de victime adulte identificate la 
nivel naţional, exploatării în străinătate au 

fost supuse 317 victime (94, 63%) din numă-
rul total de victime adulte identificate la nivel 
naţional) (125 femei/ 192 bărbaţi).

Victime copii ai traficului de 
ființe umane: În perioada 12 luni ale anu-
lui 2021, în rezultatul acţiunilor de urmărire 
penală efectuate pe cauzele penale pornite pe 
infracţiuni de Trafic de copii (art. 206 CP al 
RM [2]), la nivel naţional, au fost identificate 
total 22 victime copii (6, 16%) din număr total 
victime identificate la nivel naţional (21 fete/ 
1 băiat), din numărul total de victime (adulte/ 
copii) ale TFU, identificate la nivel naţional), 
în 2020 – 23 victime copii (20 fete/ 3 băiat).

Principala formă de exploatare la copii 
traficaţi o constituie exploatarea sexuală, ur-
mată de exploatarea prin muncă [5]. Forme 
de exploatare la TC (intern): total identificate 
19 victime (fete). Traficul extern – 3 victime 
identificate (2 fete/ 1 băiat) din numărul total 
de victime copii identificate la nivel naţional.

Conlucrare la nivel național, 
internațional și regional – În vederea 
obţinerii informaţiilor cu caracter operativ în 
procesul efectuării unor acţiuni de urmărire 
penală, acţiuni speciale de investigaţii sau a 
altor măsuri de localizare și arest a persoa-
nelor aflate în căutare, de către organele de 
drept se utilizează pe larg instrumentele și ca-
nalele internaţionale abilitate, cum ar fi: In-
terpol, SELEC/ GUAM. 

Astfel, în vederea descoperirii și docu-
mentării infracţiunilor privind traficul de fiinţe 
umane în scop de exploatare sexuală și celor 
conexe, la nivel naţional se conlucrează cu ur-
mătoarele instituţii: Direcția analitică a 
INI – solicitări privind analiza interceptărilor 
convorbirilor telefonice ale figuranţilor pe cau-
ze penale ce au permis identificarea suspecţilor 
și stabilirea conexiunilor între figuranţi. Ofi-
țeri de legătură – primirea și expedierea so-
licitărilor de asistenţă în ţările de destinaţie, pe 
subiecte de identificare și localizare a persoa-
nelor care au tangenţă cu cazurile investigate, 
precum și stabilirea locului exploatării victi-
melor traficului de fiinţe umane, precum și altă 
informaţie relevantă; Direcția investigații 
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infracțiuni informatice a INI – efectua-
rea extragerii informaţiilor stocate în diverse 
dispozitive electronice (calculatoare, telefoane 
mobile), precum și restabilirea informaţiilor 
șterse anterior de posesorii acestora din ele, 
ceea ce a contribuit la procesul probatoriu 
(acumularea probelor incontestabile) în cadrul 
cauzelor penale. În comun cu Inspectorate-
le de Poliție teritoriale – realizarea unor 
măsuri în vederea localizării și citării victime-
lor TFU, martorilor, precum și a bănuiţilor/ 
învinuiţilor, care figurează în cadrul cauzelor 
penale.

Totodată, este evidentă implicarea or-
ganelor competente la participarea în cadrul 
atelierelor de lucru/ conferinţe/ ședinţe/ we-
binare/ curs de instruire/ privind domeniul 
anti-trafic.

Un rol important în organizarea acţiunilor 
de prevenire și combatere a traficului de fiinţe 
umane îl are cooperarea Republicii Moldova 
cu diverse organizaţii internaţionale și misiuni 
ale organizaţiilor internaţionale în Moldova 
cu competenţe în domeniul vizat, care acordă 
Guvernului Republicii Moldova expertiză și 
asistenţă externă. În decursul 12 luni ale anului 
2021 partenerii de dezvoltare (Misiunea OSCE 
și OIM în Moldova, Ambasada SUA în Moldo-
va, CI „La Strada”, CNPAC etc.) au continuat 
să acorde suportul în instruirea specialiștilor 
în domeniu, informarea publicului larg despre 
riscurile și consecinţele TFU prin elaborarea și 
distribuirea materialelor informative și publica-
rea/ editarea acestora [18].

Factori criminogeni. În continu-
are, discutăm despre fenomenul traficului 
de fiinţe umane care este unul schimbător. 
În timp apar noi elemente, iar unele ele-
mente dimpotrivă, își pierd semnificaţia și 
importanţa. Unul din factorii de bază ai tra-
ficului de fiinţe umane în Republica Moldo-
va îl reprezintă situaţia economică precară, 
nivelul de trai mai scăzut, lipsa de informa-
re suficientă a cetăţenilor despre riscurile/ 
consecinţele traficului de fiinţe umane și mo-
dul cum traficanţii modifică modul de operare 
pentru recrutare. 

Totodată, traficul de fiinţe umane poate 
fi influenţat și de problemele migrației [19], 
deoarece fenomenul trafic de fiinţe umane 
poate fi interpretat ca o manifestare extremă 
a încălcărilor drepturilor migranţilor, iar sta-
tutul juridic al migrantului străin în ţara de 
destinaţie afectează direct vulnerabilitatea 
acestuia la exploatare. 

De aceea, creșterea fluxurilor migraţiei 
observate în lume, în special creșterea 
migraţiei nereglementate/ ilegale influenţează 
negativ starea fenomenului trafic de fiinţe 
umane.

Creșterea influenței tehnologiilor 
informaționale de comunicare [19], cercetă-
rile arată că evoluţia globală a infrastructurii 
online a făcut din Internet un instrument im-
portant pentru traficanţi [6]. Internetul și alte 
tehnologii informaţionale de comunicare (în 
continuare TIC) sunt utilizate de infractori 
la toate etapele procesului traficului de fiinţe 
umane, începând cu racolarea și terminând 
cu exploatarea. Acest fapt permite deghizarea 
identităţii și creearea obstacolelor la descope-
rirea infracţiunilor. Infractorii și partenerii lor 
comunică prin anexe cifrate sau utilizând Dark 
Web pentru a se conecta. În plus, utilizarea 
TIC și a criptomonedei le permite infractorilor 
să opereze tranzacţii financiare și să transfere 
anonim veniturile obţinute pe cale penală [10].

Racolarea victimelor are loc prin con-
turi false/ contrafăcute pe reţelele de sociali-
zare și profiluri contrafăcute în anexe. Analiza 
cazurilor de trafic cu fiinţe umane, prezentată 
în Raportul global al Oficiului ONU pentru 
Droguri și Criminalitate pentru anul 2018, 
arată că în multe ţări infractorii au prins a 
identifica potenţialele victime ale traficului 
de fiinţe umane prin reţelele de socializare, 
stabilind cu ele relaţii confidenţiale, ulterior 
antrenându-le în situaţie de exploatare [20].

Influența pandemiei COVID-19 [19], 
a adâncit inegalitatea la scară globală și in-
dividuală, și s-a răsfrânt direct asupra feno-
menului de trafic de fiinţe umane. Cercetările 
recente conţin prognoze nefavorabile. Astfel, 
potrivit specialiștilor se așteaptă în continu-
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are o acutizare a situaţiei economice în ţările 
slab dezvoltate. Acest fapt poate conduce la 
creșterea indicatorilor feminizării sărăciei 
și a discriminării gender într-un șir de ţări, 
precum și să devină un „factor declanșator” 
pentru potenţialii migranţi – ceea ce va con-
tribui la creșterea migraţiei nereglementate 
în viitorul apropiat, iar ca și consecinţă – la 
creșterea traficului de fiinţe umane și a ex-
ploatării migranţilor.

Mai mult, această situaţie poate stimula 
răspândirea celor mai grave forme de exploa-
tare a muncii copiilor, deoarece în situaţiile 
de criză copiii devin foarte des principala sur-
să de venit a propriilor familii [15].

La fel, în multe ţări dezvoltate, în care 
există o inegalitate economică între etnii 
și grupurile rasiale (de exemplu, accesul la 
munci bine plătite), grupurile vulnerabile se 
vor confrunta cu pierderea locului de mun-
că, a veniturilor, cu limitări la accesul pentru 
ocrotirea sănătăţii și asistenţei sociale. Din 
aceste cauze ei vor ajunge și mai vulnerabili 
faţă de traficul de fiinţe umane și exploatare, 
deoarece întrucât ei vor fi dispuși să accepte 
oferte de muncă riscante pentru a-și asigura 
nevoile lor de bază.

În altă ordine de idei, putem releva 
faptul că în RM a crescut semnificativ și ro-
lul agenţilor economici care prestează servicii 
de plasare a cetăţenilor Republicii Moldo-
va în câmpul muncii peste hotare. Lor li se 
adresează pentru ajutor majoritatea abso-
lută (peste 80%) a lucrătorilor migranţi din 
Republica Moldova. Pe de altă parte, acești 
agenţi economici adesea activează cu încăl-
cări ale legislaţiei existente – mulţi dintre ei 
nu deţin licenţa necesară, colaboratorii lor 
induc în eroare sau tăinuiesc informaţii im-
portante pentru emigranţi, stabilesc condiţii 
înrobitoare în contractele de acordarea servi-
ciilor de intermediere ș.a. Controlul de stat în 
această sferă este încă insuficient, lipsește o 
resursă informaţională de stat la nivel, unde 
potenţialii lucrător emigranţi ar putea obţine 
informaţie oficială despre ordinea de plasa-
re în câmpul muncii peste hotare, inclusiv 

informaţii autentice despre agenţii economici 
care acordă servicii de intermediere în aceas-
tă sferă.

Autorităţile publice au întreprins deja 
măsuri pentru ameliorarea situaţiei în sfera 
plasării în câmpul muncii atât în interiorul 
ţării, cât și peste hotare. La începutul anu-
lui 2021 intră în vigoare completările și mo-
dificările în legislaţia naţională, adoptate de 
Parlament în 2020 în scopul îmbunătăţirii re-
glementării și controlului de stat privind acti-
vitatea de plasare în câmpul muncii atât în in-
teriorul ţării, cât și peste hotare. În particular, 
Inspectoratul de Stat al Muncii va fi investit 
cu competenţe de efectuare a controlului de 
stat privind activitatea agenţiilor private și 
intermediarilor nelicenţiaţi care desfășoară 
activităţi de angajare în câmpul muncii a 
cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, 
inclusiv prin intermediul controalelor inopi-
nate [19].

Şi nu în ultimul rând, factorii mult-
cunoscuţi care afectează negativ starea fe-
nomenului traficului de fiinţe umane inclu-
de nivelul de corupţie din ţară. Acest lucru a 
fost menţionat în mod repetat în rapoartele 
experţilor GRETA, Biroul Departamentu-
lui de Stat al S.U.A. pentru Monitorizarea și 
Combaterea Traficului de Persoane (J/ TIP) 
și altele.

Problematici. În urma analizei rezul-
tatelor obţinute de către organele competen-
te, putem evidenţia indicii pozitivi în activi-
tate și anume prin numărul cauzelor penale 
remise în adresa procuratorii cât și diminua-
rea numărului cauzelor penale în rest. 

Însă, luând în consideraţie caracterul 
complex al acţiunilor de urmărire penală, pu-
tem relata și despre impedimentele în proce-
sul de activitate, după cum urmează [18]: 

 – caracterul transfrontalier al ca-
uzelor penale, remiterea comisiilor roga-
torii în ordinea art. 533 CPP, care sunt exa-
minate o perioadă îndelungată, iar în cazul 
materialelor parvenite din executarea aces-
tora sunt incomplete sau neexecutate, fapt ce 
necesită repetarea acestora de 2 și mai multe 
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ori pentru a obţine rezultatul solicitat;
 – suspendarea cauzelor penale în 

ordinea art. 2871 alin. (1) pct. 1) CPP, 
este acceptată de către procuror doar după ce 
bănuitul/ învinuitul este citat peste hotarele 
RM prin intermediul comisiei rogatorii, ter-
giversând astfel procesul de suspendare a ca-
uzelor penale, în cazul eschivării suspecţilor;

 – comportamentul victimelor în 
cadrul urmăririi penale pe infracțiuni 
de TFU cât şi crimele conexe, conform 
Legii 241-XVI din 20.10.2005 [12], victime-
lor TFU li se acordă intervalul de timp 30 
zile, numită și (perioada de reflecţie), termen 
în care acestea pot să se recupereze, să evite 
influenţa traficanţilor, dar și/ sau să ia o deci-
zie în cunoștinţă de cauză, în privinţa faptului 
dacă, vor sau nu să coopereze cu organele de 
drept, mai mult ca atât, victimele trebuie în-
drumate la Centrele de asistenţă și protecţie 
a victimelor TFU în scopul reabilitării soci-
ale. Deseori victimele au un comportament 
destul de complicat, manifestat în cele mai 
dese cazuri prin neprezentarea (eschivarea) 
la organul de urmărire penală sau aflarea în 
afara ţării, evitarea conlucrării cu organele de 
drept, schimbarea declaraţiilor pe parcursul 
urmăririi penale fie din motiv că, au fost de-
terminate să o facă, sau din alte considerente, 
acest fapt determină pornirea cauzelor penale 
în privinţa acestora, în baza art. 312, 314 CP 
al RM [2], ceia ce condiţionează adoptarea 
deciziilor;

 – efectuarea expertizelor informa-
ționale şi psihiatrice, la fel rămâne a fi 
o problemă destul de gravă în activita-
te, lipsa specialiștilor în cadrul Centrul de 
Medicină Legală al Ministerului Sănătăţii fapt 
ce tergiversează efectuarea urmăririi penale. 

 – perioada îndelungată de parvenire a 
informaţiilor, solicitate din alte ţări, fapt care 
împiedică soluţionarea în termen a cazurilor 
investigate; 

 – refuzul victimelor minore de a conlu-
cra, unul din motive fiind și atașarea faţă de 
traficanţi sau neconștientizarea gravităţii ce-
lor întâmplate;

 – refuzul victimelor minore de a be-
neficia de oportunităţile oferite de către 
Centrul de asistenţă și protecţie a victime-
lor și potenţialelor victime a traficului de 
fiinţe umane în special de cazare, fapt care 
ar permite finisarea în termeni rezonabili 
mai restrânși a urmăririi penale, precum și 
ar exclude influenţe, din partea bănuiţilor/ 
învinuiţilor sau persoane din cercul apropiat 
acestora, asupra victimelor la colaborare cu 
organul de urmărire penală;

 – schimbarea parţială sau totală a 
declaraţiilor iniţiale, depuse de către victime 
în cadrul investigaţiilor, fapt care tergiversea-
ză calificarea obiectivă a cazului;

 – migraţia internă/ externă a victimelor 
TFU.

Concluzii şi recomandări. Traficul 
de fiinţe umane este un atentat la demnita-
tea umană, o încălcare gravă a drepturilor 
omului [1] și o infracţiune, care extrage fo-
loase din vulnerabilitatea diverselor grupuri 
sociale, cum sunt migranţii cu un statut ne-
reglementat, femei și copii. De aceea politica 
de stat în domeniul anti-trafic trebuie să se 
edifice ţinându-se cont de o abordare bazată 
pe drepturile omului și orientată pe interesele 
victimelor. 

Experţii internaţionali [19] în domeniul 
anti-trafic consideră că este imposibil a eradi-
ca traficul de fiinţe umane aplicând doar arse-
nalul măsurilor prevăzute în Protocolul de la 
Palermo, pentru că acest document de la bun 
început a fost elaborat pentru lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane ca o criminalitate 
organizată. Deși adoptarea acestui document 
în 2000 a permis de a completa unele lacune 
serioase în dreptul internaţional și a mobiliza 
voinţa politică a comunităţii internaţionale 
pentru lupta cu acest fenomen, cu timpul 
au ieșit la iveală lacune esenţiale ale acestui 
document. Lacuna cea mai serioasă este fap-
tul că Protocolul de la Palermo nu conţine 
definiţia exploatării, care în prezent a devenit 
elementul cheie al traficului de fiinţe umane. 
În afară de aceasta, majoritatea prevederilor 
acestui document care vizează drepturile vic-
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timelor nu sunt obligatorii [19].
Astfel, una din cele mai importante re-

comandări ale experţilor internaţionali rezi-
dă în elaborarea acestui document/ standard 
internaţional nou, menit să imprime un nou 
impuls în dezvoltarea politicii naţionale a 
ţărilor în acest domeniu. 

În plus, ceea ce ţine de recomandări-
le la nivel naţional, experţii propun atrage-
rea atenţiei asupra unor aspecte ale organi-
zării sistemului anti-trafic. Drept urmare, 
evidenţiem următoarele recomandări: [19] 
consolidarea cooperarii cu ţările UE în sco-
pul creării mecanismelor de angajare legală 
la muncă a cetăţenilor Republicii Moldova; 
revizuirea tuturor elementelor sistemului 
naţional anti-trafic; sporirea activităţii pri-

vind diminuarea vulnerabilităţii grupurilor 
de risc; întreprinderea măsurilor privind dez-
voltarea instruirii în comun a specialiștilor 
din diferite structuri în scopul dezvoltării co-
operării; consolidarea măsurilor de protecţie 
a copiilor (potenţialul specialiștilor și resur-
selor financiare în acest domeniu); sporirea 
gradului de informare a populaţiei despre for-
mele traficului de copii (în scopul cerșitului 
forţat, a căsătoriilor forţate și antrenării în ac-
tivitate infracţională); asigurarea unui mediu 
de protecţie a copiilor în stradă, copiilor fără 
însoţire și copiilor solicitanţi de azil, despărţii 
de părinţi/ familii; asigurarea unei finanţări 
adecvate a ONG-urilor ce lucrează cu copiii, și 
în final adaptarea serviciilor pentru victimele 
traficului de fiinţe umane la nevoile victime-
lor cetăţeni străini.
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Interviuri

O VIAŢĂ DEDICATĂ SISTEMULUI POLIŢIENESC...

Ruslan OJOG, 
şef adjunct al Direcţiei generale 

urmărire penală a IGP, 
comisar-şef

Copiii visează să devină polițiști. Uniformă, armă, autoritate, sirene sunt elementele 
care îi atrag. Dar până la a îmbrăca  uniforma de polițist și a purta armă,  este cale lungă.

Când şi ce v-a determinat să luați decizia de a deveni polițist?

Pentru prima dată m-am gândit să 
îmbrăţișez profesia de poliţist în luna mai a 
anului 1991, după ce am fost trecut în rezervă 
din trupele de grăniceri ale URSS, fiind în-
demnat de către tatăl meu, care mi-a înmânat 

o revistă în care se anunţa despre înscrierea 
la primul concurs de admitere la Academia 
de Poliţie „Ştefan cel Mare”. În alegerea do-
meniului de activitate am fost determinat de 
pasiunea faţă de domeniul dreptului.

Cum a fost la începutul carierei dvs.?

Activitatea profesională propriu-zisă 
am început-o în anul 1995, după absolvirea 
facultăţii, fiind numit în funcţia de ancheta-
tor penal al Secţiei anchetă penală a Comisa-
riatului de poliţie al sectorului Botanica din 
mun. Chișinău. Din primele zile de la numi-
rea în funcţie am apreciat atitudinea binevo-
itoare a colegilor și eforturile conducătorilor 

pentru a asigura adaptarea noastră, a tine-
rilor specialiști, la rigorile profesiei, inclusiv 
de a consolida capacităţile noastre practice la 
cercetarea infracţiunilor. Dificultăţi majore 
de încadrare în profesie nu am avut, deoare-
ce începând cu anul doi de studii, din proprie 
iniţiativă, am făcut practică în Secţia anche-
tă penală a Comisariatului general de poliţie 
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al mun. Chișinău, reușind astfel să combin 
cunoștinţele teoretice cu cele practice, fapt 
care m-a ajutat să trec mai ușor peste provo-
cările profesiei de anchetator penal. Totuși, 

cel mai greu a fost adaptarea la regimul de 
lucru intens și la serviciile de noapte care te 
epuizează din punct de vedere fizic și mintal.

Indiscutabil, experiența în domeniul urmăririi penală de aproape trei de-
cenii a lăsat o amprentă în formarea personalității dvs. Ce abilități speciale şi 
competențe considerați că trebuie să posede ofițerul de urmărire penală, care, în 
numele statului, efectuează urmărirea penală?

Dobândirea experienţei, așa cum aţi 
menţionat, durează în timp și are loc în ca-
drul unor activităţi practice. Pentru realizarea 
cu succes a atribuţiilor procesuale, ofiţerul 
de urmărire penală trebuie să aibă capaci-
tatea de a căuta, colecta și evalua informaţii 
relevante din punct de vedere criminalistic. 
De asemenea, ofiţerul trebuie să cunoască 
particularităţile cercetării locului infracţiunii, 
efectuării audierii, ridicării, percheziţiei și 

altor acţiuni procesuale, inclusiv să posede 
aptitudini de întocmire a actelor procesuale 
penale. Nu în ultimul rând, ofiţerul de urmă-
rire penală trebuie să-și controleze emoţiile, 
să fie un bun psiholog și să utilizeze cu dibăcie 
tehnicile de comunicare. Ofiţerul de urmărire 
penală trebuie să fie orientat și spre realizarea 
scopurilor, rezistenţă la stres și capabil să asi-
mileze noi cunoștinţe.

Care sunt provocările tinerilor ofițeri de urmărire penală la începutul carierei?

Ofiţerii de urmărire penală, la începutul 
carierei, se pot confrunta cu mai multe provo-
cări. Așadar, o primă încercare ar fi capacitatea 
ofiţerului de a transpune cunoștinţele teoretice 
în practică. O altă provocare este adaptarea la 
un regim de muncă intens care presupune res-

pectarea termenilor procedurali, volum mare 
de lucru, implicit munca pe timp de noapte. 
Ofiţerii de urmărire penală vor trebui să în-
frunte și diverse situaţii de criză pentru rezol-
varea cărora vor trebui să poată lua decizii ra-
pide și conforme cadrului legal.

În ce constă specificul procesului managerial în DGUP? Cum organizați un 
team building eficient pentru o mai bună motivare şi consolidare a echipei din 
subordine.

Motivarea și consolidarea echipei sunt 
elemente fără de care nu vom putea obţine 
succese în realizarea scopurilor pe care ni le 
propunem. De aceea, pentru a forma o echi-
pă eficientă este important să evidenţiem și 
să descriem obiectivele instituţiei, astfel în-
cât fiecare membru al echipei să cunoască 
ce are de făcut pentru a ajunge la indicato-
rii de rezultat stabiliţi. Un alt aspect de care 
ne ghidăm în activitatea de serviciu constă 
în promovarea unui climat moral-psihologic 
sănătos în colectiv ce permite fiecărui anga-

jat să își împărtășească ideile și experienţele. 
Subsidiar, ne străduim să punem accentul pe 
un leadership „sănătos”, sprijinind eforturi-
le echipei nu numai în procesul de atingere 
a obiectivelor instituţionale, dar și a obiecti-
velor individuale. În aceeași ordine de idei, 
acordăm importanţă implicării personale în 
realizarea obiectivelor și, desigur, exercităm 
controlul asupra calităţii lucrului efectuat și 
respectării termenelor de executare. De ase-
menea, atragem atenţie activităţilor de stimu-
lare a colegilor care obţin performanţe.
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Care este viziunea dvs. asupra polițistului devotat şi integru de astăzi?

Devotamentul și integritatea sunt valori 
morale și profesionale indispensabile fiecărui 
poliţist. Poliţistul zilelor noastre trebuie să fie 
acea persoană care are puterea de voinţă de a 
plasa interesul instituţiei pe care o reprezintă 
mai presus de propriile interese. Orice poliţist, 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu trebuie 

să demonstreze atașament, sacrificiu, curaj, 
fidelitate, dăruire, hotărâre și perseverenţă. 
Un poliţist integru este persoana care își des-
fășoară activitatea profesională în mod etic, 
liber de influenţe necorespunzătoare și mani-
festări de corupţie, cu respectarea interesului 
public și actelor legislative.

Sunteți un promotor activ al imaginii poliției. Cum apreciați percepția 
cetățeanului de rând față de sistemul polițienesc din Republica Moldova?

Pornind de la rezultatele sondajelor de 
opinie, ajung la concluzia că, începând cu anul 
2016, încrederea societăţii în instituţia Poliţiei 
a crescut anual de la 26% până la nivelul ma-
xim de 39,5%, atins în anul 2020. Totuși, un 
număr considerabil de cetăţeni rămân a fi 
sceptici faţă de activitatea poliţiei, fapt care 

ne motivează și mai mult să îmbunătăţim 
performanţele prin implementarea practi-
cilor avansate europene, reducerea timpu-
lui de reacţie la infracţiuni și contravenţii, 
îmbunătăţirea calităţii cercetărilor, eradica-
rea corupţiei și dezvoltarea nivelului de coo-
perare și comunicare cu cetăţenii.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care urmează să aleagă profesia de polițist, în ge-
neral, şi, în special, de ofițer de urmărire penală?

Tinerilor care aspiră să se dedice profesi-
ei de poliţist le recomand să atragă atenţie deo-
sebită sănătăţii, pregătirii fizice și intelectuale. 
Celor care doresc să devină ofiţeri de urmărire 
penală le atrag atenţia că în funcţia de ofiţer de 

urmărire penală poate fi numit cetăţeanul Re-
publicii Moldova care are studii juridice supe-
rioare și cunoaște limba română. Cunoașterea 
unei limbi străine de circulaţie europeană este 
un avantaj în activitatea profesională.

Ultima carte citită?

Ultima carte pe care am citit-o este foar-
te bună și o recomand tuturor celor care sunt 
sau se pregătesc să devină părinţi. Romanul 
este intitulat „Tatăl celuilalt copil”, autoare al 

căruia este Saniee Parinoush, scriitoare renu-
mită din Iran. Chintesenţa acestei cărţi este 
că noi toţi trebuie să arătăm încredere și să ne 
purtăm cu înţelegere în raport cu toţi oamenii.

Mulțumim mult pentru acest interviu şi v-aş ruga, la final, să împărtăşiți câ-
teva gânduri celor care vor citi interviul în revista „Legea şi Viața”?

Drepturile și libertăţile unui om, cu re-
gret, nu se realizează întotdeauna de la sine. 
Pentru ca acestea să fie respectate, noi trebuie 
să luptăm zilnic. Nu fiţi indiferenţi, implicaţi-
vă, sesizaţi organele de drept ori de câte ori 

depistaţi o încălcare a legii. Cereţi autorităţilor 
publice să vă comunice soluţiile luate, este un 
drept al dumneavoastră. Doar prin eforturi co-
mune bine conjugate vom putea să construim 
un stat în care să ne simţim în siguranţă.

Interviu realizat de Andrei LUNGU
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recomandări editoriale

CONTROLUL JUDICIAR AL URMĂRIRII PENALE. Monografie
(autori: Tudor OSOIANU, Dinu OSTAVCIUC)

Publicaţia pusă la dispoziţia publi-
cului larg promovează paradigma 
intensificării controlului judiciar 

asupra măsurilor preventive, al măsurilor de 
constrângere procesuale, precum și al unor 
procedee probatorii, conferă mai multă efi-
cienţă garanţiilor de respectare a standarde-
lor justiţiei penale, fapt ce pune în evidenţă 
balanţa dintre interesul public, pe de o parte, 
și cel al justiţiabililor, pe de altă parte.

S-a accentuat în lucrare că instituţia 
judecătorului de instrucţie este una relativ 
nouă în ţara noastră, care are scopul să elimi-
ne excesele din partea organelor de urmărire 

penală și ale organului care exercită activita-
tea specială de investigaţii, reprezentând un 
remediu procesual menit să respecte cerinţele 
de legalitate, celeritate și echitate ale proce-
sului până la transmiterea dosarului penal în 
instanţa de judecată. 

În primul capitol a fost conturată sfera 
controlului judiciar, fiind identificate acţiu-
nile de urmărire penală, măsurile speciale de 
investigaţie, măsurile preventive, măsurile de 
constrângere și alte măsuri procesuale care 
trebuie, potrivit legii, să fie supuse controlului 
judiciar al urmăririi penale.

În al doilea capitol autorii s-au axat pe 
analiza cadrului normativ și al jurisprudenţei 
în materia procedurii de autorizare a activită-
ţilor procesuale identificate în primul capitol 
și al procedurii de examinare a plângerilor 
formulate de participanţii în proces de către 
judecătorul de instrucţie.  

Al treilea capitol are în vizor realizarea 
studiul controlului judiciar al urmăririi pena-
le prin intermediul instanţelor de recurs în 
calitate de al doilea grad de jurisdicţie. 

Autorii operează ample interpretări 
teoretice a normelor de procedură aplica-
te de judecătorii de instrucţie, precum și de 
către instanţele care exercită controlul judi-
ciar al urmăririi penale în al doilea grad de 
jurisdicţie. S-a constat în baza studiului ju-
risprudenţei că controlul judiciar al urmări-
rii penale reprezintă un garant al respectării 
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drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor. De altfel, acest subiect este abi-
litat să vegheze legalitatea acţiunilor proce-
suale în cadrul procesului penal, deţinând 
pârghiile necesare stabilirii necesităţii și 
proporţionalităţii acţiunilor și măsurilor ce 
se impun pentru investigarea eficientă a cri-
melor în raport cu restrângerea drepturilor și 
libertăţilor fundamentale ale persoanei.

Având în vedere caracterul relativ nou 
al instituţiei judecătorului de instrucţie în sis-
temul judiciar naţional, modul sumar de re-
glementare, autorii au constatat totuși unele 
neclarităţi legislative și, în consecinţă, prac-

tici neunitare de interpretare și aplicare a 
normelor de procedură penală în cadrul exer-
citării controlului judiciar al urmăririi penale.

În afară de constatările, concluziile și 
propunerile realizate pe parcursul acestui 
studiu, practic la fiecare din paragrafe, publi-
caţia culminează cu promovarea concluziilor 
generale și a recomandărilor de lege ferenda.

Monografia este destinată cercetăto-
rilor preocupaţi de domeniul știinţelor și 
justiţiei penale, doctoranzilor, studenţilor și 
masteranzilor facultăţilor de drept, judecăto-
rilor, procurorilor, avocaţilor, formatorilor și 
audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei.

DREPT EXECUŢIONAL PENAL. 
Suport de curs în scheme, tabele, comentarii

(autor: Oleg RUSU)

La etapa actuală, dezvoltarea drep-
tului execuţional-penal are loc în 
strânsă legătură cu fenomenele 

sociale, ţinându-se cont de factorii politici, 

sociali și ideologici, de starea moralităţii și 
conștiinţa juridică a cetăţenilor, precum și de 
edificarea instituţiilor statale. În aceste condi-
ţii, tendinţa de bază a dreptului execuţional-
penal o reprezintă realizarea principiilor lega-
lităţii, umanizării și democratizării executării 
pedepselor penale. De asemenea, o problemă 
esenţială a dreptului execuţional-penal rămâ-
ne a fi realizarea standardelor internaţionale 
în domeniul executării pedepselor penale și 
tratamentului deţinuţilor.

Transformările care au loc în societa-
te creează premise pentru perfecţionarea în 
continuare a legislaţiei execuţional-penale, 
adoptarea actelor normative noi și modifica-
rea celor vechi. Tematica abordată în aceas-
tă ediţie se înscrie în preocupările actuale de 
îmbunătăţire а legalităţii execuţional-penale.

Suportul de curs este elaborat în cores-
pundere cu curriculumul disciplinei „Drept 
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execuţional penal” (Facultatea Drept, ordine 
publică și securitate civilă, domeniul general 
de studii: 103 Servicii ale securităţii). Structu-
ra cursului este în corespundere cu Codul de 
executare al Republicii Moldova nr. 443-XV 
din 24.12.2004, în vigoare din 01.07.2005. În 
conţinut sunt prevăzute cele mai importante 
subiecte ce se referă la executarea pedepselor 
penale, a măsurilor de siguranţă și a celor pre-
ventive. Pentru a pune în evidenţă și a facilita 
asimilarea materialului, suportul de curs con-
ţine scheme, tabele și unele comentarii.

Astfel, în limitele legislaţiei în vigoare, 
sunt redate prevederile de bază ale dreptului 
execuţional-penal, cum ar fi noţiunea, princi-
piile și locul acestuia în sistemul de drept. O 
atenţie deosebită este acordată statutului juri-
dic al condamnaţilor, ţinându-se cont de pre-
vederile legislaţiei naţionale și internaţionale 
în domeniu. De rând cu alte subiecte impor-
tante, în conţinutul cursului sunt abordate: 
sistemul instituţiilor și organelor care asigu-
ră executarea pedepselor penale, a măsurilor 
de siguranţă și a celor preventive, regimul în 
instituţiile penitenciare, munca condamna-
ţilor în penitenciare, asigurarea materială și 
medicală a condamnaţilor, munca educativă, 
instruirea generală și profesională a condam-
naţilor.

O abordare distinctă în cadrul cursului 
este rezervată executării pedepselor nepriva-
tive de libertate, a măsurilor de siguranţă și a 
celor cu caracter preventiv, fiind evidenţiate 
trăsăturile specifice de executare a acestora.

Studierea informaţiei prin prisma re-
spectivei ediţii are drept scop formarea unui 
sistem de cunoștinţe, deprinderi și abilităţi 
de aplicare a normelor legislaţiei execuţio-
nal-penale. Principalul obiectiv al suportului 
de curs rezidă în cultivarea unor deprinderi 
de gândire știinţifico-juridică, înţelegerea de 
către studenţi a conţinutului dreptului execu-
ţional-penal și a tendinţelor de dezvoltare și 
perfecţionare a acestuia la etapa actuală.

Prezentarea materialului în formă de 
scheme, tabele și comentarii va facilita însu-
șirea informaţiei în procesul de învăţământ și 
de recapitulare periodică a acesteia.

Ediţia este destinată studenţilor ci-
clului I din cadrul facultăţilor de drept, dar 
exprimăm speranţa că ea va fi utilă, în egală 
măsură, masteranzilor, doctoranzilor și prac-
ticienilor din cadrul organelor care asigură 
executarea pedepselor penale, a măsurilor de 
siguranţă și a celor preventive.
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