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FApTA prEVăzuTă DE LEGisLAŢiA MiLiTAr-pENALă  
CE Nu prEziNTă GrADuL prEJuDiCiAbiL  
AL uNEi iNFrACŢiuNi

Xenofon Ulianovschi, judecător, doctor în drept, conferenţiar universitar (ULIM).
Recenzent: Gheorghe Ulianovschi, avocat, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

Meme si la notion generale de l’infraction et de l’infaction militaire, specielement, elles se 
contiennent dans la partie generale du Code penal de larticle 14 et 128, on pencent que 
larticle 128 du Code penal doit avoir et des loirs qui visent le manque du degre prejudiciable 
d’une infraction  militaire dans le cas d’un fait concret, qui est oriente  contre une discipline 
militaire ou de l’ordre etablie de satisfaire  le service militaire. 
De ce point de vue, nous envisagons necessaire de completer larticle 128 du Code penal avec 
un nouveau  aligneat, qui aura la reaction suivante: „On ne considerent pas une infraction 
militare l’action ou l’infraction qui contienent les signes d’un fait  prevue dans le XVIII chapitre 
de partie speciale du Code penal, mais, qui n’a pas auqune importance ou ne present pas le 
degre prejudiciable d’une infraction.  

Cu toate că noţiunea generală a infracţiunii şi noţiunea infracţiunii militare, în 
special, se conţin în Partea generală a Codului penal (art. 14 şi 128 al. 1 Cod penal), 
considerăm că art. 128 Cod penal ar trebui să conţină şi prevederi cu privire la lipsa 
gradului prejudiciabil al unei infracţiuni militare în cazul unei fapte concrete, care 
este îndreptată contra disciplinei militare sau ordinii stabilite de satisfacere a servi-
ciului militar.

Din aceste considerente, considerăm necesar de completat art. 128 Cod penal 
cu un alineat nou, care ar avea următoarea redacţie:

Nu constituie infracţiune militară acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal, 
conţine semnele unei fapte prevăzute de cap. XVIII a Părţii speciale a Codului penal, 
dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.

La definirea noţiunii de infracţiune militară şi elucidarea semnelor ei specifice, 
caracteristice, este necesar să ţinem cont de caracteristicile generale ale infracţiunii 
în general, prevăzute de art. 14 Cod penal. Conform art. 14 Cod penal, infracţiunea 
este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită 
cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală.

Din cele susindicate, putem trage concluzia că semnele generale, trăsăturile de 
bază ale infracţiunii militare sunt identice cu cele ale infracţiunii, în general:
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1. Infracţiunea militară este o faptă prejudiciabilă (acţiune sau inacţiune) contra 
disciplinii militare şi ordinii stabilite de îndeplinire a serviciului militar (fapta 
prejudiciabilă);

2.  Infracţiunile militare sunt prevăzute, incriminate şi pedepsite conform Codului 
penal, cap. XVIII al Părţii speciale, art. 364-393, iar aplicarea pedepselor se 
face conform regulilor generale de aplicare a pedepselor penale, prevăzute 
în Partea specială a Codului penal;

3.  Infracţiunile militare sunt nişte fapte penale, săvârşite cu vinovăţie (intenţionat 
sau din imprudenţă); 

4.  Infracţiunile militare sunt pasibile de pedeapsa penală, prevăzută în sancţi-
unile art. 364-392 ale cap. XVIII al Părţii speciale a Codului penal, care se 
aplică conform regulilor generale de aplicare a pedepselor penale, prevăzute 
în Partea generală a Codului penal. 

Totuşi, considerăm că infracţiunile militare sunt o categorie specială, deosebită de 
infracţiuni, cu elemente şi trăsături specifice numai ei, care o delimitează de orice altă 
categorie de infracţiuni din Partea specială a Codului penal. 

În noţiunea infracţiunii militare legislatorul a inclus 2 criterii de bază, specifice 
doar infracţiunilor militare:

1.  Caracterul deosebit al faptei infracţionale: fapta penală este îndreptată contra 
disciplinii militare şi ordinii stabilite de satisfacere a serviciului militar;

2.  Subiectul deosebit, special al tuturor infracţiunilor militare: militarul.
Pentru existenţa infracţiunii militare este strict necesară prezenţa ambelor criterii. 

În cazul în care lipseşte vre-o unul din criteriile susindicate, fapta nu va constitui nici 
într-un caz infracţiune militară.

Mai mult ca atât, în unele cazuri, când făptuitorul nu întruneşte calitatea de 
militar, fapta săvârşită nu va constitui componenţa de infracţiune în general, din 
motivul că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale componenţei de infracţi-
une (De exemplu, neexecutarea ordinului şefului militar de către o persoană civilă 
care lucrează în unitatea militară conform contractului individual de muncă, nu va 
constitui infracţiunea de neexecutare a ordinului şefului militar, prevăzută de art. 364 
Cod penal. Mai pe larg cu privire la aceste împrejurări ne vom expune la capitolul 

„Subiectul infracţiunii militare“).
Tot aşa, în cazul absenţei altui criteriu obligatoriu al infracţiunii militare, când 

fapta penală nu este îndreptată contra disciplinii militare şi ordinii stabilite de sa-
tisfacere a serviciului militar, nu vom fi în prezenţa unei infracţiuni militare, chiar 
şi dacă făptuitorul are calitatea de militar (De exemplu, în cazul când un militar se 
eschivează de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea copiilor, nu vom fi 
în prezenţa unei infracţiuni militare, ci în prezenţa unei infracţiuni de tip comun, 
prevăzută de art. 202 Cod penal).

Specificul infracţiunilor militare, deci, constă atât în specificul subiectului ei 
(militar), cât şi în specificul obiectului ei de atentare (ordinea stabilită de satisfacere 
a serviciului militar şi disciplina militară).
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Doar reieşind din particularităţile subiectului şi obiectului infracţiunilor militare, 
se poate stabili limita dintre infracţiunile militare şi toate celelalte infracţiuni de 
tip comun, acestea fiind criteriile de delimitare a infracţiunilor militare de celelalte 
infracţiuni.

Noţiunea infracţiunii militare, analizate mai sus, după cum s-a demonstrat, cu-
prinde toate cele mai importante şi esenţiale trăsături ale infracţiunii în general. 

Ea indică că esenţa infracţiunilor militare constă în dirijarea lor contra discipli-
nei militare şi ordinii de satisfacere a serviciului militar, cât şi a capacităţii de luptă 
a Forţelor Armate.

Din această definiţie a infracţiunii militare rezultă că pentru tragerea la răspunde-
rea penală nu sunt destule doar săvârşirea anumitor fapte (acţiuni sau inacţiuni), care 
doar formal corespund criteriilor uneia sau altei infracţiuni militare, ci este necesar, 
ca aceste fapte să fie prejudiciabile (să prezinte pericol social) pentru capacitatea de 
luptă a Forţelor Armate şi pentru securitatea militară a statului.

Legislaţia penală admite posibilitatea săvârşirii unor fapte care formal conţin 
semnele unei infracţiuni, dar care în esenţă nu prezintă gradul prejudiciabil al unei 
infracţiuni şi, prin urmare, nu atrag după sine măsuri de pedeapsă penală.

 Aşa, conform art. 14 al. 2 Cod penal, nu constituie infracţiune acţiunea sau 
inacţiunea care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de Codul penal, 
dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.

Din indicaţiile directe, prevăzute în art. 14 al. 2 Cod penal, reiese că pentru a 
recunoaşte că fapta săvârşită nu are caracter prejudiciabil, este necesară prezenţa 
următoarelor criterii: 

a)  Importanţa vădit scăzută a faptei, 
b)  Lipsa consecinţelor prejudiciabile.
Prezenţa doar a unui asemenea criteriu nu dă posibilitate de a înceta urmărirea 

penală pe motivul că fapta nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.
Cu toate că noţiunea generală a infracţiunii şi noţiunea infracţiunii militare, în 

special, se conţin în Partea generală a Codului penal (art. 14 şi 128 al. 1 Cod penal), 
considerăm că art. 128 Cod penal ar trebui să conţină şi prevederi cu privire la lipsa 
gradului prejudiciabil al unei infracţiuni militare în cazul unei fapte concrete, care 
este îndreptată contra disciplinei militare sau ordinii stabilite de satisfacere a servi-
ciului militar.

Din aceste considerente, considerăm necesar de completat art. 128 Cod penal 
cu un alineat nou, care ar avea următoarea redacţie:

Nu constituie infracţiune militară acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal, con-
ţine semnele unei fapte prevăzute de cap. XVIII a Părţii speciale a Codului penal, dar, 
fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.

Aplicarea prevederilor art. 14 al. 2 Cod penal, şi, eventual, al. 2 art. 128 cod penal 
(conform modificărilor propuse) este limitată de legislator doar prin indicare generală 
la lipsa vădită de importanţă a acestei fapte, însă nu este indicat concret pentru care 
componenţe de infracţiune sunt aplicabile sau inaplicabile aceste prevederi.
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Din lista infracţiunilor militare ce se conţin în cap. XVIII ap Părţii speciale a 
Codului penal putem trage concluzia că majoritatea absolută a infracţiunilor militare 
sunt de categorie gravă, deosebit de gravă şi excepţional de gravă.

În aşa împrejurări este dificil de a aplica prevederile art. 14 al. 2 Cod penal şi, 
de aceea, în practica judiciară aceste probleme se tratează diferit.

Aşa, Procuratura Militară or. Bălţi a încetat urmărirea penală în privinţa mi-
litarilor în termen R., şi D., scoţându-i pe ei de sub urmărirea penală pe motivul 
că, deşi fapta comisă de ei conţine, formal, elementele componenţei de infracţiune 
a dezertării, ea este lipsită de importanţă şi nu prezintă gradul prejudiciabil al unei 
infracţiuni. Organul de urmărire penală a reţinut că R., D., şi T., toţi trei, fiind militari 
în termen în unitatea militară, BIM 1 or. Bălţi, aflându-se într-un concediu de scurtă 
durată din această unitate militară, s-au înţeles să nu se prezinte la termenul fixat, la 
2.01.2006 la orele 10.00, în unitatea militară, continuând sărbătorirea Anului Nou şi 
consumând băuturi alcoolice. La 3.01.2006, pe la orele 16.00, R., şi D., au fost reţinuţi 
de colaboratorii unităţii militare şi reântorţi în unitatea militară, iar T. a fost reţinut 
peste 15 zile şi reântors, deasemenea, în unitatea militară.

Astfel constatăm că R., D., şi T., toţi trei, au comis infracţiunea de dezertare, în 
grup de persoane (art. 371 al. 2 lit. „b“) Cod penal, toţi trei au comis această infrac-
ţiune în stare de ebrietate, toţi trei au fost reţinuţi de colaboratorii unităţii militare, 
adică ei nu s-au întors benevol în unitatea militară, careva circumstanţe agravante 
în aceste împrejurări nu erau, iar infracţiunea dată este gravă (prevede pedeapsa 
închisorii pe un termen de la 5 la 10 ani)1.

Considerăm că în cazul analizat nu suntem în prezenţa unei fapte lipsite de im-
portanţă şi care nu prezintă pericol social şi nu este prejudiciabilă, deoarece faptele lui 
R. şi D. sunt tot atât de periculoase, ca şi ale lui T., şi toate aceste fapte, în ansamblu, 
prezintă infracţiuni grave şi au grad prejudiciabil destul de sporit.

Din acest punct de vedere considerăm că Codul penal vechi, în redacţia legii din 
24.03.1961, era mai concret, deoarece, într-un şir de articole din capitolul XII „Infrac-
ţiuni militare“, indica direct, în alineatele respective ale unor articole, împrejurările 
în care aceste infracţiuni sunt lipsite de importanţă şi nu prezintă pericol social. De 
exemplu, al. 4 art. 246 Cod penal indica că absenţa samovolnică din unitatea milita-
ră…dacă a fost săvârşită cu circumstanţe atenuante, se pedepseşte conform Statutului 
Disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Prevederi similare conţineau 
şi alte articole din acest capitol (de exemplu, al. 2 art. 240 Cod penal: neexecutarea 
ordinului, dacă a fost săvârşit cu circumstanţe atenuante; al. 2 art. 242 Cod penal, 
ameninţarea şefului, săvârşită cu circumstanţe atenuante etc.).

Analizând conţinutul Părţii generale a Codului penal, totuşi, putem ajunge la 
concluzia că legislatorul, prin reglementarea unor alte instituţii de drept penal, in-
direct indică şi la categoriile de infracţiuni, care, săvârşite în condiţiile prevăzute de 

1 Ordonanţa Procurorului Procuraturii militare Bălţi din 28.01.2006, Cauza penală 1-13, 2006, 
Arhiva Judecătoriei Militare, 2006.
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art. 14 al. 2 cod penal (care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de 
Codul penal, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei 
infracţiuni), nu constituie infracţiuni.

Această instituţie poate fi, în opinia noastră, liberarea de răspunderea penală, 
prevăzută de cap. VI al Părţii generale a Codului penal (art. 53-59), şi anume preve-
derile lor cu privire la aplicarea acestei instituţii doar în cazurile infracţiunilor uşoare 
sau mai puţin grave.

Astfel, putem ajunge la concluzia că doar în cazul unor infracţiuni militare uşoa-
re sau mai puţini grave, nu constituie infracţiune militară acţiunea sau inacţiunea 
care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de cap. XVIII a Părţii speciale 
a Codului penal, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al 
unei infracţiuni.

Dar şi această propunere n-ar corespunde principiilor dreptului penal: legalităţii, 
egalităţii şi umanismului în cazul infracţiunilor militare, deoarece legislatorul a pre-
văzut pedepse extrem de grave pentru toate infracţiunile militare (nu ne referim la 
infracţiunile militare în timp de război, pentru care pedepsele penale sporite ar avea 
o explicaţie logică): toate infracţiunile militare se sancţionează cu pedepse privative 
de libertate: toate au ca pedeapsă penală închisoarea pentru diferite termene, iar 14 
infracţiuni au pedepse alternative cu trimiterea într-o unitate militară disciplinară.

Considerăm că ar fi necesar de completat cap. VI al Părţii generale a Cod penal 
„Liberarea de răspunderea penală“, cu încă un tip de liberare de răspundere penală, 
care ar fi caracteristică pentru militari şi anume:

De a completa art. 53 Cod penal cu lit. „h“ „tragerii militarului la răspun-
derea disciplinară“.

În acest caz, este necesar de a completa Codul penal cu un nou articol (de 
exemplu, cu art. 55-1 Cod penal), întitulat „Liberarea de răspundere penală a 
militarului cu tragerea la răspundere disciplinară“, iar conţinutul acestui articol ar 
putea fi următorul:

„Militarul, care a săvîrşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin 
gravă, poate fi liberat de răspundere penală şi tras la răspundere disciplinară de 
către instanţa de judecată dacă s-a constatat că corectarea lui este posibilă fără a 
fi supus răspunderii penale.

Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.(1) li se pot 
aplica următoarele sancţiuni disciplinare: 

a) retrogradarea cu un grad; 
b) retrogradarea în funcţie cu o treaptă; 
c) ridicarea gradului de sergent (pentru militarii în termen); 
d) trecerea în rezervă a militarului pe contract înainte de expirarea termenului 

contractului; 
e) arest disciplinar până la 15 zile (cu excepţia generalilor şi coloneilor)“.
Mai mult ca atât, pentru a face mai efectivă aplicarea unei asemenea instituţii 

penale faţă de militarii care au săvârşit infracţiuni, este necesar de revizuit politica 
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sancţionatorie a legislatorului cu privire la pedepsele penale pentru unele infracţiuni 
militare care nu prezintă pericol sporit, incluzându-le în categoria celor uşoare sau 
mai puţin grave. 

Mai mult ca atât, considerăm că necesitatea unei asemenea completări a cap. VI 
a Codului penal este dictată şi de faptul că faţă de militari nu pot fi aplicate unele 
prevederi ale cap. VI a Părţii Generale a Codului penal, şi anume prevederile art. 55 
Cod penal, din următoarele considerente:

 Art. 55 Cod penal prevede că persoana, care a săvîrşit pentru prima oară o 
infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, poate fi liberată de răspundere penală şi 
trasă la răspundere administrativă de către instanţa de judecată dacă s-a constatat că 
corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale. 

(2) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.(1) li se 
pot aplica următoarele sancţiuni administrative:

a)  amendă în mărime de pînă la 150 unităţi convenţionale;
b)  arest contravenţional de pînă la 90 de zile.
Pedepsele administrative, prevăzute de art. 55 Cod penal nu pot fi aplicate faţă 

de militarii în termen:
Una din aceste pedepse este amenda de până la 3000 lei, însă, ţinându-se cont 

de faptul că militarul în termen primeşte solda ostăşească în mărime de doar 40 lei, 
practic această sentinţă nu va putea fi executată, deoarece amenda poate fi aplicată 
doar în cazurile când condamnatul are posibilitatea reală să achite sumele indicate. 

Încă şi mai complicată este problema aplicării faţă de orice militar a arestului 
contravenţional de pînă la 90 de zile din simplul motiv că, conform art. 15 al Codului 
cu privire la contravenţiile administrative, 1 răspunderea militarilor şi altor persoa-
ne, asupra cărora se extinde acţiunea regulamentelor disciplinare, pentru comiterea 
contravenţiilor administrative. 

Conform prevederilor acestui articol, militarii şi supuşii serviciului militar, che-
maţi la concentrare, precum şi persoanele din efectivul de soldaţi şi din personalul 
de comandă ale organelor afacerilor interne, poartă răspundere pentru contravenţii 
administrative conform regulamentelor disciplinare. Faţă de persoanele menţionate 
nu poate fi aplicat şi arestul administrativ.

Astfel, ajungem la concluzia că faţă de militari nu poate fi aplicată pedeapsa 
arestului administrativ. 

Din aceste motive considerăm discutabilă Decizia Colegiului penal al Curţii de 
Apel Chişinău2din 8.12.2005conform căreia a fost încetată cauza penală în privinţa 
militarului în termen D.M, care a fost condamnat de către Judecătoria Militară3pe 

1 Codul cu privire la contravenţiile administrative, adoptat la 29.03.1985, publicat în Veştile 
nr. 003 din 39.04.85. 

2 Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 8.12.2005, Arhiva Curţii de Apel 
Chişinău, Dosarul penal nr. 1r-252/2005

3 Sentinţa Judecătoriei Militare Chişinău din 21.10.2005, Arhiva Judecătoriei Militare, Dosarul 
penal nr. 1-77/2005
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art. 369 al. 2 lit. „b“ Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 79 Cod penal, la arest 
pe un termen de 4 luni, D.M. fiind atras la răspunderea administrativă sub formă de 
45 zile de arest administrativ.

Toate cele propuse mai sus vor face ca sistemul infracţiunilor militare să aibă un 
tratament juridic general, comun celorlalte categorii de infracţiuni.

În prezent, legislatorul a prevăzut expres doar o singură împrejurare de liberare 
a infractorului de pedeapsa penală pentru infracţiunea militară în al. 4 art. 371 Cod 
penal: Militarul care pentru prima dată a dezertat în condiţiile alin.(1) se liberează 
de răspundere penală dacă dezertarea a fost săvârşită în urma unui concurs de îm-
prejurări grele.


