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War crimes, until yesterday - circumstances described in history books, today - bloody events that 
shock and threaten the entire world map. The security of any nature of the entire world is threatened by 
the events in Ukraine. In these circumstances, it is all the more important to discuss SECURITY today, 
since we are in a period when social, political, geopolitical events are planning a real threat to the 
security system of the Republic of Moldova. The security system of the Republic of Moldova, in addition 
to economic, social, political and corruption threats, is also threatened by the mercenary phenomenon, 
especially in the situation of the intensification of the war in Ukraine and the pre-existence of the 
separatist region on the left of the Dniester.
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ACTIVITATEA MERCEnARILOR - O PROVOCARE LA ADREsA sECURITĂȚII 
nAȚIOnALE

Infracțiunile de război, până mai ieri - circumstanțe descrise în cărțile de istorie, astăzi - evenimente 
sângeroase care șochează și amenință întreg mapamondul. Securitatea de orice natură a întregii lumi 
este amenințată de evenimentele din Ucraina. În aceste circumstanțe, este cu atât mai important să 
discutăm astăzi despre SECURITATE, cu cât, ne aflăm într-o perioadă în care evenimentele sociale, 
politice, geopolitice, planează o amenințare reală la sistemul de securitate al Republicii moldova. 
Sistemul de securitate al țării noastre, pe lângă amenințările de ordin economic, social, politic, 
corupţional, este amenințat și de fenomenul mercenariatului, în special în situația intensificării 
războiului din Ucraina și a preexistenței regiunii separatiste din stânga Nistrului.

Cuvinte-cheie: mercenar, soldat, conflict, liber profesionist, luptă, infracţiune, statut special.

L'ACTIVITÉ MERCENAIRE - UN DÉFI À LA SÉCURITÉ NATIONALE
Crimes de guerre, jusqu’à hier - circonstances décrites dans les livres d’histoire, aujourd’hui - 

événements sanglants qui choquent et menacent toute la carte du monde. La sécurité de toute nature 
du monde entier est menacée par les événements en Ukraine. Dans ces circonstances, il est d’autant 
plus important de parler de SÉCURITÉ aujourd’hui, puisque nous sommes dans une période où 
des événements sociaux, politiques, géopolitiques planifient une menace réelle pour le système de 
sécurité de la République de Moldavie. Le système de sécurité de la République de Moldova, outre les 
menaces économiques, sociales, politiques et de corruption, est également menacé par le phénomène 
mercenaire, en particulier dans la situation d’intensification de la guerre en Ukraine et de préexistence 
de la région séparatiste à gauche du Dniestr.

Mots-clés: mercenaire, soldat, conflit, pigiste, combat, crime, statut particulier.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЕМНИКОВ - ВЫЗОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Военные преступления, еще вчера - обстоятельства, описанные в учебниках истории, 

сегодня - кровавые события, которые потрясают и угрожают всей карте мира. Безопасности 
во всем мире угрожают события на Украине. В этих условиях тем более важно сегодня 
обсудить БЕЗОПАСНОСТЬ, поскольку мы находимся в период, когда социальные, политические, 
геополитические события создают реальную угрозу системе безопасности Республики Молдова. 
Системе безопасности нашей страны, помимо экономических, социальных, политических и 
коррупционных угроз, также угрожает феномен наемничества, особенно в ситуации эскалации 
войны в Украине и существования сепаратистского региона на левом берегу Днестра.

Ключевые слова: наемник, солдат, конфликт, преступление, особый статус.

Introducere
În contextul ultimelor evenimente pe plan 

internaţional, în care se atestă implicarea tot mai 
activă a terţilor în cadrul unor conflicte armate 
ce au loc în alte state, se impune cu evidență 
impactul negativ al activității mercenarilor 
asupra respectării prevederilor dreptului 
internaţional şi a normelor tratatelor 
internaţionale.

Or, activitatea mercenarilor de principiu 
este o infracţiune transnațională, în 
cazul în care pentru calificarea acesteia 
condiția primordială este ca făptuitorul 
să nu fie cetăţean şi/sau să nu fie înrolat în 
armata statelor implicate în conflictul armat.

Astfel, în situaţia în care, la baza unei 
crize sociale se află anumite acţiuni violente, 
îndreptate împotriva suveranităţii, integrităţii 
teritoriale, orânduirii constituţionale a unui 
stat, în mod evident ne aflăm în prezenţa unor 
încălcări ale drepturilor omului atât pe plan 
intern - ale cetăţenilor statului respectiv, cât şi 
pe plan internaţional [12, p. 561-567].

Metodologie şi metode
Studierea tematicii propuse are la bază 

utilizarea unei îmbinări de metode de cercetare 
ştiinţifică, în vederea investigării unor aspecte 
mai puţin abordate în doctrină.

În condiţiile respective, utilizarea metodei 
analitice şi de cercetare a fost indispensabilă 
pentru a putea scoate în evidenţă problematica 
activităţii de mercenariat şi ameninţarea 
pe care o reprezintă acest fenomen asupra 
securităţii naţionale a Republicii Moldova. De 

asemenea, utilizarea metodei comparative, a 
fost necesară în vederea stabilirii gradului de 
periculozitate al infracţiunii studiate cât şi a 
faptelor constatate în doctrină referitor la acest 
subiect. În final, ca o continuitate logică, a fost 
utilizată metoda raţionamentului (inductivă-
deductivă), utilizarea cărora ne-a permis 
constatarea anumitor elemente şi formarea 
unei opinii proprii referitor la activitatea 
mercenarilor ca fenomen de înaltă ameninţare 
la adresa securităţii statului.

Idei și discuții
Potrivit Doctrinei militare a 

Republicii Moldova, aprobate prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 482/1995 
privind doctrina militară a Republicii 
Moldova, „Scopul principal al politicii 
militare a Republicii  Moldova  este 
asigurarea  securităţii  militare  a poporului şi 
statului, prevenirea războaielor şi   conflictelor 
armate prin   mijloacele   de   drept internaţional” 
[8].

 Politica de Securitate a Republicii Moldova 
potrivit Doctrinei militare, enunțate mai sus, 
“este determinată de politica ei   externă   
şi   internă,  de  neutralitatea  permanentă   
proclamată constituţional, și 
poartă  un  caracter exclusiv defensiv bazându 
se pe următoarele priorităţi:

- în domeniul politic  - soluţionarea 
paşnică a contradicţiilor apărute între   state 
şi excluderea confruntării militare prin   
eforturile colective ale ţărilor, pornind 
de la principiile şi normele dreptului 
internaţional; stabilirea relaţiilor politice, 
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economice şi militare, care exclud lezarea 
suveranităţii şi independenţei statului;

- în domeniul militar - menţinerea capacităţii 
de apărare a statului la nivelul care asigură 
securitatea militară; întărirea  măsurilor  de 
încredere,  extinderea colaborării militare 
reciproc avantajoase  bazată pe principiile 
respectării suveranităţii, independenţei şi 
neamestecului în treburile interne ale altor 
state” [8].

Republica Moldova implementează 
sistemul de Securitate militară realizând 
consecvent următoarele activități: 

- La nivel global - participarea la 
activitatea comunităţii mondiale în 
vederea  prevenirii  războaielor şi conflictelor 
armate şi  soluţionării paşnice  a  problemelor 
litigioase; crearea condiţiilor care,  în  cazul unui 
pericol militar extern, vor asigura realizarea 
dreptului republicii la asistenţa organizaţiilor 
internaţionale; participarea  activă la edificarea 
sistemului  internaţional   unic  de securitate 
colectivă; 

- La nivel regional  - stabilirea relaţiilor 
prieteneşti bilaterale  şi multilaterale 
cu statele din regiune, care vor asigura 
un nivel înalt de încredere reciprocă şi 
deschidere  în  domeniul  militar,  precum  şi 
ajutorul reciproc în cazul periclitării securităţii 
colective; 

- La nivel naţional  - crearea unui potenţial 
militar, suficient pentru asigurarea securităţii 
militare a statului.

Ameninţările militare implică folosirea 
forţei şi, de aceea, efectele lor sunt devastatoare 
pentru multe dintre entităţile vizate, indiferent 
de nivelurile de coeziune socio-politică şi 
de putere ce le sunt caracteristice. Acest tip 
de ameninţări poate varia de la hărţuire şi 
raiduri până la ocupare teritorială, invazie, 
blocadă şi/sau bombardamente. În consecinţă, 
securitatea, pe de o parte, a căpătat un caracter 
multidimensional datorită factorilor de natură 
variată ce o influenţează, iar pe de altă parte, 
însuşi mediul de securitate necesită o abordare 

profund nuanţată a vechilor şi noilor riscuri, 
pericole şi ameninţări. De asemenea, securitatea 
nu mai reprezintă exclusiv domeniul forţelor 
armate, ci comportă cooperarea efectivă şi 
eficientă între toate componentele sectorului 
securităţii, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional, atât din domeniul militar, cât şi 
din celelalte domenii ale vieţii sociale [14, p. 
12].

Ameninţarea de-a lungul timpului a fost 
permanent prezentă în relaţiile dintre oameni, 
astfel că şi-a perfecţionat formele şi metodele 
specifice, stând la baza cauzelor nenumăratelor 
stări conflictuale care au umbrit evoluţia 
societăţii omeneşti. Denumită ca atare sau 
nu „ameninţare”, fie că a fost exprimată 
prin cuvinte, fie prin gesturi, întotdeauna a 
reprezentat un pericol potenţial [1, p. 67].

Autorul Grigore Alexandrescu susține 
pe bună dreptate, că: „Percepţia reală şi 
reacţia adecvată la ameninţările existente 
sau emergente la adresa securităţii reprezintă 
doar un demers al acestei activităţi cu o 
importanţă majoră în consolidarea încrederii 
dintre state. Aceasta este o condiţie sine-
qua-non a realizării spiritului de echipă 
în lupta împotriva amenințărilor secolului 
XXI şi construirea unui sistem de securitate 
internaţională stabil” [2, p. 16]. 

Pe de altă parte, susţine G. Alexandrescu: 
“Disproporţia de potenţial militar existentă 
este de natură să neliniştească unele state 
sau grupări de state importante. Canalizarea 
acumulărilor militare către rezolvarea 
problemelor istorice deschise între state 
explică accentul disproporţionat pus pe 
componenta militară a securităţii, chiar şi în 
perioada actuală în care ameninţările din alte 
sectoare prezintă pericole mai mari şi mai 
apropiate.”[Ibidem]

Considerăm că, amenințarea militară, 
conflictul militar constituie pericolul ce poate 
duce la cele mai dezastruoase consecințe, 
periclitând direct și grav securitatea statului. 
Aceasta este și opinia autorului I. Richicinschi 
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care menționează: „Ca şi consecinţe ale 
conflictelor sunt considerate pierderile 
morale, materiale sau chiar umane în proporţii 
mari, care pun în pericol viaţa şi sănătatea 
oamenilor, periclitează luarea unor decizii 
urgente şi de însemnătate deosebită şi care pot 
genera instabilitate în regiune.” [18, p. 110]

 În opinia lui G. Alexandrescu, pe care o 
susținem: “Sectorul militar are o dinamică 
independentă de dezvoltare, chiar şi în statele 
în care controlul civil asupra armatei este 
efectiv. Întrucât capacitatea militară este încă 
o realitate a cărei existenţă este determinantă 
atât de susţinerea şi promovarea intereselor 
statelor în mediul internaţional, cât şi securităţii 
naţionale şi, în cazul alianţelor, comune se poate 
naşte uşor confuzia semnalelor pe care statele 
le generează continuu. Teama de înfrângere 
determină statele să-şi aducă forţele armate 
la parametrii necesari respingerii efectelor 
ameninţărilor percepute”[2, p.  16].

Din considerentul respectiv, unele state, 
în paralel cu antrenarea potențialului armat, 
recurg la atragerea în conflictele militare dintre 
state a mercenarilor, din rândul cărora adesea 
fac parte persoane dispuse să execute orice 
ordin. Or, potrivit literaturii de specialitate, 
„conflictul presupune confruntarea între 
diverse grupuri sociale, societăţi sau state în 
tendinţa de a realiza interesele contradictorii 
şi, în acest sens, izbucnirea acestora este o 
realitate, cu care ne confruntăm. Impactul 
conflictelor este unul dezastruos pentru că 
provoacă dezordine şi destabilizare, societatea 
care-i antrenată nu este capabilă să asigure 
pacea şi ordinea socială, confruntările sunt 
violente şi deseori se aplică forța…[18, p.  
110]. În asemenea circumstanțe, după cum 
demonstrează evenimentele recente, practica 
mercenariatului ia amploare, aceasta fiind 
utilizată în conflicte militare la scară largă.

Autorul A. Cauia susține pe bună dreptate 
că: „Atât timp cât au existat persoane abilitate 
cu statut legal ce le permite să facă uz de forţă 
întru distrugerea adversarului, atât timp au 

existat diferite categorii de persoane afectate 
de ostilităţi care au participat direct în cadrul 
acestora, având scopuri diferite”[5, p. 34]. 

Menționăm doar că, practicarea activității 
de mercenar nu întotdeauna presupune că, 
persoanele respective sunt afectate în careva 
mod de ostilitățile generate de conflictul armat 
și că anume acesta a fost factorul ce a motivat 
decizia lor de a se implica în conflict. În mare 
parte, după cum arată datele disponibile la 
moment, la baza deciziei de a participa în 
activități de mercenariat a stat situația materială 
și financiară precară a persoanelor respective 
și a familiilor acestora, iar în unele cazuri - 
anumite convingeri, idei personale etc.

În pofida reducerii semnificative a 
pericolului dezghețării conflictului armat 
provocat cândva de autoritățile autoproclamate 
din stânga Nistrului, susținute de forțele 
militare ruse, Republica Moldova continuă să 
se confrunte cu ameninţări de natură militară, 
ce vin, în primul rând, din partea formaţiunilor 
militare ale regimului separatist de la Tiraspol. 
Conjugată cu faptul participării destul de 
îngrijorătoare a persoanelor din stânga 
Nistrului la conflictele din Ucraina, confirmat 
de practica judiciară a Republicii Moldova, 

[15] situația în cauză continuă să prezinte un 
ipotetic pericol pentru securitatea naţională a 
Republicii Moldova. 

În contextul respectiv, susţinem ideea d-lui 
Moraru Sergiu care afirmă că: „Este necesară 
realizarea cât mai consecventă a reformei 
întregului sistem al securităţii naţionale cu 
o implicare cât mai largă a tuturor actorilor 
vizaţi, în special, al societăţii civile, care 
ar trebui să deţină un rol important în 
reglementarea, supravegherea şi controlul 
democratic asupra structurilor de securitate 
ale statului” [13, p. 50].

În urmă cu mai bine de zece ani, Concepția 
securității naționale aprobată prin Legea 
nr.112/2008 pentru aprobarea Concepției 
securității naționale a Republicii Moldova 
statua că: „Securitatea naţională reprezintă 
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condiţia fundamentală a existenţei poporului 
din Republica Moldova, a statului moldovenesc 
şi este un obiectiv al ţării. Obiectivele securităţii 
naţionale a Republicii moldova sînt: asigurarea 
şi apărarea independenţei, suveranităţii, 
integrităţii teritoriale, ordinii constituţionale, 
dezvoltării democratice, securităţii interne, 
consolidarea statalităţii Republicii moldova. 
Un loc aparte în acest sens revine apărării şi 
promovării valorilor, intereselor şi obiectivelor 
naţionale. Securitatea naţională nu este numai 
securitatea statului, ci şi securitatea societăţii 
şi a cetăţenilor Republicii moldova, atât pe 
teritoriul Republicii moldova, cât şi peste 
hotarele ei” [11].

În Concepție se menționa că, „existenţa 
regimului separatist amplifică discrepanța 
din cadrul juridic unic al Republicii moldova, 
condiționând imposibilitatea acordării de 
asistenţă juridică cetăţenilor Republicii 
moldova din localităţile din stânga Nistrului 
(Transnistria), periclitând totodată cooperarea 
internaţională judiciară în acest segment.  
    Republica moldova, fiind un stat polietnic 
şi multinaţional, ameninţarea apariţiei 
elementelor de şovinism, de naţionalism şi de 
separatism este persistentă.” [11]

Considerăm că absenţa, și la momentul 
actual, a unui control asupra localităţilor 
din stânga Nistrului (Transnistria) şi asupra 
segmentului transnistrean al frontierei moldo-
ucrainene, pe care se atestă implicarea 
crimei organizate în migrarea cetățenilor 
pentru participarea la conflictele militare, 
poate genera o ameninţare gravă la adresa 
securităţii naţionale a Republicii Moldova. 
În eventualitatea dramatică a relansării 
conflictului militar pe teritoriul țării noastre 
acest factor poate genera și interesul față de 
recrutarea mercenarilor.

În această ordine de idei, este semnificativă 
opinia ex-deputatului în Parlamentul 
Republicii Moldova, dl Roman Boțan, potrivit 
căruia: „Riscul extinderii zonei de instabilitate 
de pe teritoriul ucrainean,  exercițiile comune 

ale trupelor separatiste și celor rusești 
în raioanele de est, acțiunile informativ-
subversive,  implicarea cetățenilor străini și 
persoanelor juridice străine în probleme de 
politică internă, propaganda străină prin care 
se distorsionează opinia publică, au influenţă 
asupra unor grupuri cu atitudini extremiste 
din Republica moldova” [3].

Cele relatate ne motivează convingerea că, 
securitatea militară a unui stat este în mare 
măsură periclitată și de prezența fenomenului 
de mercenariat pe teritoriul statului sau în 
regiunea geopolitică respectivă. Or, este 
mult mai dificilă estimarea forțelor militare 
implicate în conflict de partea unui anumit 
stat, în situația în care, acesta folosește forțele/
serviciile mercenarilor.

Mercenarii de cele mai multe ori pătrund 
în epicentrul conflictului într-un mod practic 
invizibil din punct de vedere al controlul și 
evidenței circulației la frontieră. Practica 
demonstrează că, majoritatea mercenarilor 
ajung în țara respectivă trecând ilegal frontiera.  
De aici, este important să menționăm că, pe 
segmentul prevenire, în primul rând, urmează 
să se pună accent pe securitatea la frontieră, 
întru evitarea pătrunderii peroanelor 
respective pe teritoriul statului în care urmează 
să fie folosiți în calitate de mercenari. Nu este 
exclusă, însă, nici trecerea legală a frontierei 
de către persoanele recrutate, avându-se 
în vedere posibilitățile regimului liber de 
circulație. 

Astfel, urmează de asemenea a se fortifica 
relațiile bilaterale pe plan internațional în 
contextul asigurării securității internaționale. 
În Hotărârea Parlamentului nr.153/2011 pentru 
aprobarea Strategiei securității naționale 
a Republicii Moldova se menționează 
că,  „securitatea internaţională depinde în 
mod direct de calitatea relaţiilor bilaterale 
dintre membrii comunităţii internaţionale, 
deşi viziunea statelor şi contribuţia lor în 
acest proces este diferită. Rolul esenţial în 
asigurarea securităţii internaţionale îl deţin 
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statele posesoare de resurse majore politico-
militare, economice şi informaţionale, care 
influenţează astfel situaţia atât la nivel 
regional, cât şi la nivel global” [16, p.  5; 9].

În sensul celor menționate, este important 
să ne referim la textul Doctrinei militare 
a Republicii Moldova, potrivit căruia: 
„Republica moldova consideră parteneri 
în activităţile de menţinere a păcii şi 
securităţii internaţionale, de prevenire a 
conflictelor armate toate statele i organizaţiile 
internaţionale,  politica  cărora  nu cauzează   
prejudicii   intereselor  ei  şi  nu  contravine   
Statutului Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(sublinierea ne aparține). Statul asigură   
crearea   şi  optimizarea  cadrului  legislativ   
al securităţii  militare,  perfecţionează 
mecanismul  elaborării  politicii militare,  al 
controlului asupra adoptării deciziilor  militar-
politice, are  grijă de pregătirea cetăţenilor 
şi Forţelor Armate pentru  apărarea 
Patriei,  de  creşterea prestigiului serviciului 
militar, de  asigurarea socială a militarilor”. 
[8]

Într-un interviu pentru Tribuna.md, Roman 
Boțan susține pe drept temei că: „Domeniul 
apărării naționale trebuie să constituie o 
preocupare majoră a autorităților și acesta 
a fost dezideratul liberalilor din Guvern. 
Securitatea militară a Republicii moldova 
poate fi asigurată de Forțe Armate, bine 
organizate, capabile să acționeze prompt 
și eficient pentru suprimarea amenințărilor 
externe cu caracter militar, mai ales – în 
contextul în care în regiune este în plină 
desfășurare un război nedeclarat între Ucraina 
și Federația Rusă. Fortificarea capacității 
Armatei Naționale, consolidarea dialogului cu 
structurile internaționale, cooperarea politică 
şi militară pe arena internațională, inclusiv 
cu NATO (în contextul deciziei recente a 
Curții Constituționale privind neutralitatea), 
reprezintă o necesitate în scopul protejării 
intereselor naționale și consolidării capacității 
de apărare a Republicii moldova” [3].

Pe de altă parte, potrivit autorului N. Popescu, 
„asigurarea stabilităţii şi securităţii naţionale 
ar trebui să revină, în primul rând, factorilor 
interni; iar concursul unor forţe externe ar 
trebui să fie doar un element adiţional. Totuşi, 
capacitatea moldovei de a depăşi cu succes 
crizele care afectează securitatea statutului 
este destul de dubitabilă, ceea ce argumentează 
posibilitatea unei implicări directe a factorilor 
externi în aplanarea problemelor de securitate 
a Moldovei, pentru a nu permite proliferarea 
instabilităţii” [17, p. 7].

Este important să menționăm în contextul 
dat că, la 22.06.2018, Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite a adoptat 
Rezoluția ONU referitoare la retragerea 
trupelor militare ruse din Transnistria, fapt 
semnificativ ce se consideră a fi un pas 
important pentru realizarea politicii de 
securitate a Republicii Moldova. Cu atât 
mai mult cu cât astăzi „urmărim o continuă 
transformare a mediului internaţional de 
securitate, cu implicaţii de ordin politic, 
economic, militar, informaţional, social, etnic 
şi cultural, în care au loc şi conflicte armate în 
diferite regiuni ale lumii.” [9]

 Revenim la ideea că securitatea militară 
a unui sau altui stat depinde, în primul 
rând, de capacitatea acestuia de ripostare 
unei amenințări militare, dar, după cum ne 
convingem, și de contracararea efectivă 
fenomenului mercenariatului. Or, activitatea 
mercenarilor în ultima perioadă cunoaşte o 
ascendenţă îngrijorătoare în întreaga lume. 
Formele de manifestare tot mai diverse ale 
activităţii mercenarilor şi efectele dramatice 
pe care le produce nu se încadrează nicidecum 
doar în dreptul intern al statelor.

Aşa cum menţionează pe bună dreptate 
autorul A. Cauia, activitatea mercenarilor 
„depăşeşte cu mult cadrul limită al dreptului 
intern al unui stat şi constituie un atentat la 
valorile sociale ce intră în spectrul interesului 
general al statelor, precum şi la stabilitatea 
raporturilor internaţionale. Activitatea 
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mercenarilor încalcă toate normele de 
cooperare paşnică între naţiuni şi prezintă 
un pericol sporit pentru întreaga comunitate 
internaţională” [6, p.  100].

În altă ordine de idei, menționăm 
opinia autorului A. Cauia, conform căreia 
„apartenenţa la forţele armate constituie 
criteriul în baza căruia poate fi realizată 
diferenţierea participanţilor la operaţiunile 
militare şi statutul juridic al acestora.” 
[ibidem]

În contextul dat, este important să reiterăm 
că, legea penală a Republicii Moldova la 
art.141 CP RM incriminează activitatea 
mercenarilor – „participarea mercenarului 
într-un conflict armat, la acţiuni militare sau la 
alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea 
sau subminarea orânduirii constituţionale ori 
violarea integrităţii teritoriale a statului” [7].

Noţiunea de mercenar este definită în art.130 
Codul penal RM, conform prevederilor căruia 
prin „mercenar se înţelege persoana special 
recrutată, în ţară sau în străinătate, pentru a 
lupta într-un conflict armat, care ia parte la 
operaţiunile militare în vederea obţinerii unui 
avantaj personal sau a unei remunerări promise 
de către o parte la conflict sau în numele 
acesteia, care nu este nici cetăţean al părţii la 
conflict, nici rezident pe teritoriul controlat de 
o parte la conflict, nu este membru al forţelor 
armate ale unei părţi la conflict şi nu a fost 
trimisă de către un stat, altul decât partea 
la conflict, în misiune oficială ca membru al 
forţelor armate ale statului respectiv.

Alin.(2) al art.141CP RM califică ca 
infracţiune: „Angajarea, instruirea, finanţarea 
sau altă asigurare a mercenarilor, precum şi 
folosirea lor într-un conflict armat, în acţiuni 
militare sau în alte acţiuni violente orientate 
spre răsturnarea sau subminarea orânduirii 
constituţionale ori violarea integrităţii 
teritoriale a statului”  [7].

Amintim aici opinia savanților S. Brînză și 
V. Stati, care susţin că „pentru calificarea faptei 
în baza alin.(1) art.141 CP nu interesează dacă 

participarea într-un conflict armat, la acţiuni 
militare sau la alte acţiuni violente este sau nu 
activă. O asemenea împrejurare poate fi luată în 
considerare la individualizarea pedepsei.” [4]

În acest context, menţionăm că se încadrează 
ca activitatea mercenarului nu doar faptul 
aflării unei anumite persoane în epicentrul 
conflictului armat. Important pentru calificare 
este anume faptul întreprinderii anumitor 
acţiuni ca modalitate a laturii obiective a 
activităţii mercenarului. În caz contrar, când 
fapta îmbracă forma unui comportament 
pasiv, identificarea semnelor componenţei de 
infracţiune prevăzută la art.141 CP RM va fi 
o operaţiune logico-juridică mult mai dificilă. 
[12, p.  561/567].

Pornind de la convingerea, motivată anterior, 
că activitatea mercenarilor se află în capul 
listei provocărilor grave la adresa securității 
statului, putem susține că, cercetarea acestui 
fenomen negativ în vederea optimizării cadrului 
legal care îl încriminează este la ordinea zilei. 
Cercetările în domeniul dat sunt cât se poate de 
actuale, fiind impuse, în mare măsură de situația 
de fapt a Republicii Moldova. 

După cum am menţionat, fenomenul 
mercenariatului în Republica Moldova în ultima 
perioadă manifestă o tendiță semnificativă de 
creştere.

În cadrul unui interviu acordat portalului 
Tribuna deputatul în Parlamentul Republicii 
Moldova, Roman Boțan, președinte al Comisiei 
securitate naţională, apărare şi ordine publică a 
menționat că „Republica moldova continuă să 
se confrunte cu riscuri și ameninţări la adresa 
securității naționale  – atât de ordin intern, 
cât și extern. Acestea vin, evident, din partea 
formațiunilor militare străine staționate ilegal 
pe teritoriul suveran al Republicii moldova și 
cele ale regimului separatist de la Tiraspol, a 
politicii agresive anticonstituţionale duse de 
„liderii” săi.” [3]

În urma celor relatate, trebuie să 
recunoaştem că sistemul de securitate al 
Republicii Moldova, pe lângă ameninţările de 

Vera MACOVEI 
MERCENARy ACTIVITy - A ChALLENgE TO NATIONAL SECURITy 



122 № 1, 2022

REVISTĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „SUPREMAȚIA DREPTULUI”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC jOURNAL  „SUPREMACy OF LAw”

ordin economic, social, politic, corupţional, este 
amenințat și de fenomenul mercenaritului, în 
special în situația intensificării conflictului din 
Ucraina și a preexistenţei regiunii separatiste 
din stânga Nistrului.

Concluzii
În concluzie, ne exprimăm convingerea că, 

în Strategia securității naționale a Republicii 
Moldova componentei combaterii fenomenului 
mercenariatului urmează să se acorde o 
atenție sporită. Pe lângă faptul că activitatea 
mercenarilor este incriminată în legea penală, la 
etapa actuală, măsuri de prevenire și combatere 
a acestui fenomen urmează să fie prevăzute 
și în Strategia națională de securitate, vorba 
fiind despre un fenomen, ce prezintă o reală 
amenințare la adresa securității naționale.
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