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UNELE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA 

AMENDAMENTELE PROPUSE DE MINISTERUL  

MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI  

LA art.1331, 145 ŞI 2011 DIN CODUL PENAL 

Sergiu BRÎNZA 

La 07.04.2016, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 

publicat proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative [1] (în continuare – proiectul de lege nou). Printre altele, 

acest proiect se referă la remanierea art.1331 „Membru de familie”, 

art.145 „Omorul intenţionat” şi art.2011 „Violenţa în familie” din 

Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM). 

Proiectul în cauză este succesorul unui alt proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, publicat la 

13.03.2014 de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei [2] (în 

continuare – proiect de lege anterior). Acest din urmă proiect 

constituie obiectul analizei pe care a efectuat-o I.Lunca [3].  

În continuare, vor fi examinate elementele de noutate pe care 

proiectul de lege nou le propune în raport cu textul proiectului de lege 

anterior şi cu cel al Codului penal în vigoare. 

Astfel, conform proiectului de lege nou, art.1331 CP RM ar trebui 

să aibă următorul conţinut: 

„Prin membru de familie se înţelege:  

a) în condiţia conlocuirii: persoanele aflate în relaţii de căsătorie, 

de divorţ, de tutelă şi curatelă, rudele şi afinii lor pe linie dreaptă sau 

colaterală, soţii rudelor, persoanele aflate în relaţii asemănătoare 

acelora dintre soţi (concubinaj) sau dintre părinţi şi copii;  

b) în condiţia locuirii separate: persoanele aflate în relaţii de 

căsătorie, rudele şi afinii lor pe linie dreaptă, copiii adoptivi, 

persoanele aflate sub curatelă, foştii soţi, persoanele care s-au aflat în 

relaţii asemănătoare acelora dintre soţi (concubinaj)”. 

În comparaţie cu textul Codului penal în vigoare, observăm că 

noţiunea de membru de familie este extinsă asupra următoarelor 

categorii de persoane: a) în condiţia conlocuirii: afinii pe linie dreaptă 

sau colaterală, persoanele aflate în relaţii asemănătoare acelora dintre 

părinţi şi copii; b) în condiţia locuirii separate: rudele şi afinii pe linie 

dreaptă, foştii soţi, persoanele care s-au aflat în relaţii asemănătoare 
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acelora dintre soţi (concubinaj)”. Este de menţionat că, în proiectul de 

lege anterior, persoanele aflate în relaţii asemănătoare acelora dintre 

părinţi şi copii nu au fost nominalizate în calitate de membri de 

familie. Prin extinderea cercului de persoane care ar avea calitatea de 

membri de familie, autorii proiectului de lege nou urmăresc să asigure 

armonizarea cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie la standardele europene, şi anume, la 

cele stabilite de Convenţia Consiliului Europei cu privire la prevenirea 

şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei domestice [4]. 

Ca şi în proiectul de lege anterior, în proiectul de lege nou se 

propune completarea alin.(2) art.145 CP RM cu litera e1), cu 

următorul cuprins: „asupra unui membru de familie”. Este o iniţiativă 

pozitivă, care este apropiată cu cea pe care am lansat-o în 2013, în una 

din publicaţiile ştiinţifice [5]. De fapt, intenţia de completare a alin.(2) 

art.145 CP RM cu litera e1) se înscrie în concepţia de incriminare 

diferenţiată, în articole diferite ale părţii speciale a Codului penal, a 

manifestărilor de violenţă în familie. Deocamdată, această concepţie 

este valorificată doar în lit.b2) alin.(2) art.171 şi lit.b2) alin.(2) art.172 

CP RM. Ne referim la circumsanţa agravantă „săvârşit(e) asupra unui 

membru de familie”. 

Nu este clar de ce autorii proiectului de lege nou evită să trateze 

problema sistemic şi nu propun extinderea concepţiei în cauză la alte 

articole decât cel care incriminează omorul intenţionat. Ne referim la 

art.150-151, 155 CP RM şi la art.78 din Codul contravenţional. 

Consecvenţa obligă la operarea unor amendamente în aceste articole: 

1) completarea alin.(2) art.150 CP RM cu litera e), având următorul 

conţinut: „săvârşită asupra unui membru de familie”; 2) completarea 

alin.(2) art.151 CP RM cu litera n), având următorul conţinut: „asupra 

unui membru de familie”; 3) completarea alin.(2) art.152 CP RM cu 

litera l), având următorul conţinut: „asupra unui membru de familie”; 

4) completarea art.155 CP RM cu alineatul (2), având următorul 

conţinut: „Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, săvârşită asupra unui membru de familie, 

dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări, se pedepseşte cu 

amendă în mărime de până la 500 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de până la 3 ani”; 5) completarea art.78 al Codului 

contravenţional cu alineatul (4), având următorul conţinut: 
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„Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale, săvârşită 

asupra unui membru de familie, se sancţionează cu arest contraven-

ţional pe un termen de 15 zile”. În urma operării unor asemenea 

amendamente, art.2011 CP RM ar deveni inutil şi ar trebui abrogat. 

În mod regretabil, în proiectul de lege nou se propune păstrarea 

acestui articol. Mai mult, conţinutul care autorii proiectului în cauză îi 

atribuie art.2011 CP RM ar face şi mai dificilă aplicarea şi 

interpretarea respectivului articol. 

De exemplu, în proiectul de lege nou, se propune ca dispoziţia 

alin.(4) art.2011 CP RM să fie formulată în felul următor: „Acţiunile 

violente asupra membrului familiei care au provocat decesul victi-

mei”. Ne întrebăm: prin ce s-ar deosebi fapta prevăzută de această 

normă de omorul intenţionat săvârşit asupra unui membru de familie 

în sensul lit.e1) alin.(2) art.145 CP RM? Poate autorii proiectului de 

lege nou au avut în vedere că, în ipoteza consemnată la alin.(4) 

art.2011 CP RM, făptuitorul ar manifesta imprudenţă faţă de decesul 

victimei? În acest caz, fapta incriminată la alin.(4) art.2011 CP RM nu 

ar mai reprezenta un caz de violenţă, întrucât violenţa poate presupune 

manifestarea doar a intenţiei în raport cu prejudiciile pe care le 

implică. Manifestarea imprudenţei faţă de aceste prejudicii nu este 

compatibilă cu esenţa juridică a violenţei. 

Nu este exclus ca autorii proiectului de lege nou să fi avut în vede-

re că, în ipoteza consemnată la alin.(4) art.2011 CP RM, făptuitorul 

manifestă intenţie faţă de decesul victimei. Or, în acelaşi proiect, la 

lit.c) alin.(2) art.2011 CP RM găsim formularea: „Aceleaşi acţiuni... 

care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătă-

ţii”. Un asemenea mod de exprimare nu diferă principial de cel atestat 

în proiectul de lege nou, în alin.(4) art.2011 CP RM. Dacă această ipo-

teză este validă, atunci lit.e1) alin.(2) art.145 CP RM ar dubla alin.(4) 

art.2011 CP RM. Deci, ar stabili răspunderea pentru aceeaşi faptă. 

În afară de aceste defecte, art.2011 CP RM în varianta propusă de 

autorii proiectului de lege nou abundă de alte carenţe la fel de grave. 

Aceste carenţe sunt de ordin tehnico-legislativ, juridico-penal şi logi-

co-juridic. Este greu de înţeles de ce, pe parcursul ultimilor doi ani, 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei insis-

tă să promoveze cu obstinaţie o concepţie de remaniere a art.2011 CP 

RM, care este lipsită de orice fundament ştiinţific. Din Convenţia 
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Consiliului Europei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 

faţă de femei şi violenţei domestice, nu rezultă în niciun fel că 

violenţa în familie ar trebui incriminată în cadrul unui singur articol. 

De altfel, prezenţa în art.171 şi 172 CP RM a circumsanţei agravante 

„săvârşit(e) asupra unui membru de familie” deja compromite sensul 

unei astfel de maniere de incriminare. În aceste condiţii, soluţiile pe 

care le-am conturat în cadrul studiului de faţă ar putea constitui o 

alternativă viabilă la iniţiativele declarative de reformare a cadrului 

legislativ penal privind violenţa în familie.  

Referinţe: 
1. Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiect. 

[Accesat 27.04.2016]. Disponibil: http://www.particip.gov.md/public/ 

documente/139/ro_3044_1.-Proiect-de-lege-2016-ro.pdf. 

2. Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiect. 

[Accesat 27.04.2016] Disponibil: http://www.particip.gov.md/public/docu-

mente/139/ro_1472_Proiect-de-lege-VF.pdf. 

3. LUNCA, I. Reflecţii critice privind proiectul de modificare a art.2011 CP 

RM. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.5, p.77-80. 

4. The Council of Europe Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence. [Accesat 27.04.2016] Disponibil: 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210. 

5. BRÎNZA, S., STATI, V. Articolul 2011 „Violenţa în familie” din Codul 

penal suferă de grave carenţe tehnico-legislative. În: Revista Naţională de 

Drept, 2013, nr.7, p.3-7; nr.8, p.10-14. 

 

OPINII PE MARGINEA PROIECTULUI DE LEGE 

nr.3073/2016 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA 

UNOR ACTE LEGISLATIVE 

Sergiu BRÎNZA 

La 06.04.2016, Ministerul Justiţiei a publicat proiectul Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.3073/2016 [1] (în 

continuare – proiectul). În acest proiect, un interes deosebit îl prezintă 

unele amendamente propuse pentru Codul penal al Republicii 

Moldova (în continuare – CP RM). 

În primul rând, ne referim la amendamentele referitoare la mărimea 

amenzii. Astfel, în alin.(2) art.64 CP RM se propune ca sintagma „20 

de lei” să fie substituită prin cuvintele „un procent din salariul mediu 

http://www.particip.gov.md/public/
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
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lunar pe economie prognozat, stabilit prin hotărârea de Guvern în 

vigoare la momentul săvârşirii faptei”. 

Potrivit alin.(4) art.21 al Legii privind sistemul public de asigurări 

sociale, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 08.07.1999 

[2], „salariul mediu lunar pe economie este cel prognozat pentru fie-

care an şi se aprobă de Guvern”. Din analiza respectivelor hotărâri de 

Guvern, aflăm care este dinamica cuantumului salariului mediu lunar 

pe economie: 818 lei – pentru anul 2003; 915 lei – pentru anul 2004; 

1.385 lei – pentru anul 2005; 1.700 lei – pentru anul 2006; 2.015 lei – 

pentru anul 2007; 2.630 lei – pentru anul 2008; 3.140 – pentru anul 

2009; 2.950 lei – pentru anul 2010; 3.300 lei – pentru anul 2011; 

3.550 lei – pentru anul 2012; 3.850 lei – pentru anul 2013; 4.225 lei – 

pentru anul 2014; 4.500 lei – pentru anul 2015; 5.050 lei – pentru anul 

2016. Putem observa că din 2003 (anul intrării în vigoare a Codului 

penal) până în 2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie a 

crescut de circa şase ori. În aceeaşi perioadă, mărimea unităţii 

convenţionale de amendă a rămas neschimbată. 

Concepţia propusă în cadrul proiectului aminteşte întrucâtva de cea 

din art.29 din Codul penal din 1961: „Mărimea amenzii se stabileşte în 

dependenţă de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvârşite, luăndu-se 

în considerare situaţia materială a celui vinovat, în limitele de la 

douăzeci şi cinci la o mie de salarii minime, iar pentru infracţiuni cu 

scop de profit în limita de până la cinci mii de salarii minime, luându-

se ca bază mărimea salariului minim la momentul săvârşirii 

infracţiunii (subl. ne aparţine). 

Ne exprimăm opinia că, în comparaţie cu concepţia în vigoare, cea 

reflectată în proiect este mult mai flexibilă şi mai adaptată fluctuaţiilor 

şi crizelor social-economice, prea dese în ţara noastră. În această 

privinţă, suntem de acord cu argumentul invocat de autorii proiectului: 

„Ajustarea mărimii unităţii convenţionale, prevăzute de ... Codul penal 

la realităţile social-economice din prezent, în contextul inflaţiei 

monedei naţionale în perioada anilor 2003-2015, dar şi ţinând cont de 

intensificarea criminalităţii în sfera economico-financiară şi 

necesitatea creării unui cadru legal punitiv, care să prezinte un 

mecanism eficient de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor” [3]. 

În aceeaşi ordine de idei, se înscrie propunerea de majorare a 

limitei minime şi a celei maxime ale mărimii amenzii stabilite pentru 
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persoanele fizice şi cele juridice. În concret, autorii proiectului 

recomandă ca mărimea amenzii pentru persoanele fizice să fie în 

limitele de la 500 la 3.000 unităţi convenţionale, iar pentru 

infracţiunile săvârşite din interes material – până la 20.000 u.c. 

Respectiv, pentru persoanele juridice, se propune ca mărimea amenzii 

să se situeze în limitele de la 1.500 la 60.000 unităţi convenţionale. În 

afară de aceasta, pentru sancţiunile tuturor articolelor din partea 

specială a Codului penal, care stabilesc pedeapsa cu amendă, autorii 

proiectului recomandă majorarea limitei minime şi a celei maxime ale 

mărimii amenzii. 

Considerăm că, în eventualitatea implementării ideilor în cauză, 

mărimea amenzilor va corespunde cu adevărat statutului pe care 

trebuie să-l aibă legea penală: cea mai represivă lege. Or, nu este 

normal când, de exemplu, în Codul fiscal sau în Legea concurenţei 

sunt stabilite cuantumuri de amenzi mult mai mari decât cele 

prevăzute de Codul penal. În afară de aceasta, va dispărea necesitatea 

adoptării periodice a legilor de modificare a cuantumului amenzilor 

stabilite în normele din Partea Specială a Codului penal.  

Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că dacă proiectul va fi 

adoptat, pentru o bună parte din cei condamnaţi să achite amenda, 

povara ar putea fi insuportabilă. În aceste condiţii, nu este exclus că se 

va apela prea des la dispoziţia alin.(7) art.64 CP RM. 

În alt context, autorii proiectului vin cu o nouă viziune asupra 

cuantumului proporţiilor mari şi al proporţiilor deosebit de mari. 

Astfel, se propune ca, în art.126 CP RM, alineatul (1) să aibă 

următorul cuprins: „Se consideră proporţii mari valoarea bunurilor 

sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, 

păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea 

pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care 

depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite 

prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei”. La 

fel, se urmăreşte ca acest articol să fie completat cu alineatul (11), 

având următorul conţinut: „Se consideră proporţii deosebit de mari 

valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, 

utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera 

vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de 

persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie 
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prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul 

săvârşirii faptei”.  

De această dată, argumentul autorilor proiectului este: „O astfel de 

abordare va permite calificarea corespunzătoare a infracţiunilor în 

baza justei aprecieri a gradului prejudiciabil a infracţiunii săvârşite” 

[3]. Susţinem acest argument. În plus, analiza prevederilor proiectului 

arată că baremul proporţiilor mari şi al celor deosebit de mari se 

propune a fi ridicat. Aceasta ar reduce din represivitatea proiectului, 

făcându-l mai echilibrat. 

Nu în ultimul rând, în proiect este propusă modificarea dispoziţiilor 

art.13412 „Starea de ebrietate” din Codul penal. În concret, se 

recomandă reducerea cifrelor care indică concentraţia de alcool în 

sânge şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat. 

Prin aceasta, se urmăreşte, în linii mari, revenirea la abordarea 

dinainte de 14.06.2013 (atunci când art.13412 CP RM a fost supus unor 

modificări). Pe de o parte, această inconsecvenţă a legiuitorului de-

monstrează o dată în plus că în Republica Moldova lipseşte o politică 

penală coerentă, iar autorităţile reacţionează cazual, şi nu sistemic, la 

problemele din societate. Pe de altă parte, sunt evidente efectele pozi-

tive ale unei asemenea remanieri: sporirea eficienţei măsurilor de pre-

venire şi combatere a cazurilor de conducere a mijloacelor de trans-

port în stare de ebrietate şi, prin urmare, sporirea nivelului de siguran-

ţă pe drumurile tării. Ca şi la momentul completării la 03.02.2009 a 

Codului penal cu art.13412, rămâne actuală teza pe care o invocă auto-

rii proiectului: „... persoanele, la momentul conducerii autovehiculelor 

şi concomitent aflate în stare de ebrietate, reprezintă o sursă de pericol 

sporit pentru ordinea publică, securitatea şi integritatea corporală a 

altor persoane” [3]. 

În concluzie, în pofida unor neajunsuri inerente, proiectul Legii 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.3073/2016, 

urmează a fi susţinut. Proiectul în cauză este de o calitate juridică ridi-

cată, iar argumentele din Nota informativă se disting prin consistenţă 

şi forţă de convingere. Datorită sensibilităţii şi rezonanţei sociale 

deosebite a subiectului în discuţie, adoptarea unui astfel de proiect va 

contribui atât la apărarea mai eficientă a ordinii de drept, cât şi la 

realizarea dezideratului stabilit la alin.(2) art.2 CP RM: „Legea penală 

are, de asemenea, drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni”. 
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DE CE NU ESTE NECESARĂ CALIFICAREA 

SUPLIMENTARĂ ÎN IPOTEZA APLICĂRII alin.(2) SAU (3) 

art.248 DIN CODUL PENAL? 

Vitalie STATI 

Obiectul material (imaterial) al infracţiunii prevăzute la alin.(2) 

art.248 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP 

RM) îl constituie, printre altele: a) substanţele narcotice; b) substanţe-

le psihotrope; c) substanţele toxice; d) substanţele radioactive; e) subs-

tanţele explozive; f) deşeurile nocive. În cazul infracţiunii prevăzute la 

alin.(3) art.248 CP RM, obiectul material îl reprezintă, inter alia: a) ar-

mamentul (inclusiv armele); b) muniţiile. 

În pct.13 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind 

practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la 

achitarea plăţilor vamale şi contravenţiile vamale, nr.5 din 24.12.2010 

[1], se recomandă: „În cazul în care, concomitent cu contrabanda, 

persoana săvârşeşte şi alte infracţiuni (circulaţia ilegală a substanţelor 

narcotice, psihotrope sau a analoagelor, purtarea, păstrarea, procurarea, 

fabricarea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor etc.), 

acţiunile vinovatului trebuie calificate prin concursul infracţiunilor 

comise”. În acest mod, instanţelor de judecată li se sugerează ideea 

reţinerii la calificare a concursului dintre: 1) infracţiunea prevăzută la 

alin.(2) art.248 şi una din infracţiunile specificate la alin.(2) art.217, 

alin.(2) art.2171, art.224 sau 292 CP RM; 2) infracţiunea prevăzută la 

alin.(3) art.248 şi infracţiunea specificată la art.290 CP RM. 

Analiza practicii judiciare demonstrează că instanţele de judecată res-

pectă recomandarea precitată a Plenului Curţii Supreme de Justiţie [2]. 

http://www.particip.gov.md/public/documente/131/ro_3073_01.04.2016-Proiect-de-lege-unit.-conv-final.pdf
http://www.particip.gov.md/public/documente/131/ro_3073_01.04.2016-Proiect-de-lege-unit.-conv-final.pdf
http://www.particip.gov.md/%20public/documente/131/anexe/ro_3073_29.03.2016-Nota-Informativa-la-proiect-unit.-conventionala.pdf
http://www.particip.gov.md/%20public/documente/131/anexe/ro_3073_29.03.2016-Nota-Informativa-la-proiect-unit.-conventionala.pdf
http://www.particip.gov.md/%20public/documente/131/anexe/ro_3073_29.03.2016-Nota-Informativa-la-proiect-unit.-conventionala.pdf
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Nu putem fi de acord cu această recomandare. Considerăm că 

expedierea sau transportarea substanţelor narcotice sau psihotrope 

peste frontiera vamală a Republicii Moldova urmează a fi calificată 

potrivit alin.(2) art.248 CP RM, fără calificarea suplimentară conform 

alin.(2) art.217 sau alin.(2) art.2171 CP RM. În sprijinul acestei afir-

maţii, invocăm următorul argument: procurarea sau păstrarea substan-

ţelor narcotice sau psihotrope, săvârşite în prealabil, nu reprezintă un 

scop în sine. Urmărind scopul expedierii sau transportării substanţelor 

narcotice sau psihotrope peste frontiera vamală a Republicii Moldova, 

procurarea sau păstrarea unor asemenea substanţe constituie nu 

altceva decât pregătirea de infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.248 

CP RM. Reprezentând crearea intenţionată de condiţii pentru săvârşi-

rea acestei infracţiuni, procurarea sau păstrarea substanţelor narcotice 

sau psihotrope nu necesită calificare suplimentară în baza alin.(2) 

art.217 sau alin.(2) art.2171 CP RM. În condiţii similare, aplicarea 

alin.(2) art.248 exclude calificarea suplimentară conform art.224 sau 

292 CP RM; aplicarea alin.(3) art.248 exclude calificarea suplimentară 

în baza art.290 CP RM. 

Concursul dintre infracţiunea specificată la alin.(2) art.248 CP RM 

şi una dintre infracţiunile prevăzute la alin.(2) art.217 sau alin.(2) 

art.2171 CP RM este posibil doar atunci când expedierea sau transpor-

ttarea substanţelor narcotice sau psihotrope este comisă deja după 

consumarea infracţiunii specificate la alin.(2) art.248 CP RM. Drept 

urmare, dacă subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.248 CP RM 

va fi reţinut până la consumarea acestei infracţiuni sau în momentul 

consumării acesteia, nu-i va putea fi incriminată şi una dintre faptele 

specificate la alin.(2) art.217 sau alin.(2) art.2171 CP RM. În condiţii 

similare, subiectului infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.248 CP RM 

nu-i va putea fi incriminată una dintre faptele specificate la art.224 sau 

292 CP RM; subiectului infracţiunii prevăzute la alin.(3) art.248 CP 

RM nu-i va putea fi incriminată fapta specificată la art.290 CP RM. 

Pentru a fi mai convingători, vom recurge la interpretarea prin ana-

logie: la pct.5 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu 

privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 

bunurilor, nr.23 din 28.06.2004 [3], se explică: „Pentru calificarea 

acţiunilor nu are importanţă faptul când a fost aplicată violenţa 

nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori ameninţarea cu 
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o astfel de violenţă, şi anume: până la deposedarea de bunuri, concomi-

tent cu aceasta sau nemijlocit după deposedare (dar până la consumarea 

sustragerii). Este esenţial ca, în toate acestea cazuri, violenţa nepericuloa-

să pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori ameninţarea aplicării acesteia 

să aibă destinaţia de facilitare a săvârşirii sustragerii sau de reţinere la 

făptuitor a celor sustrase. Dacă după consumarea furtului, făptuitorul 

aplică violenţa sau ameninţă cu aplicarea violenţei având scopul de a 

scăpa de urmărire sau de a evita reţinerea sa, atunci fapta nu mai poate fi 

calificată în conformitate cu lit.e) alin.(2) art.187 sau art.188 CP RM. De 

această dată, cele săvârşite formează concursul real dintre infracţiunea de 

furt şi, în dependenţă de gradul de violenţă sau de caracterul ameninţării 

cu violenţa, una din infracţiunile prevăzute la art.145, 151, 152 sau 155 

CP RM ori la art.78 din Codul contravenţional”. 

Principiile, care stau la baza acestei explicaţii, sunt ignorate în 

recomandarea citată supra, din pct.13 din Hotărârea Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie privind practica judiciară în cauzele referitoare la 

contrabandă, eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi contravenţii-

le vamale, nr.5 din 24.12.2010. Or, Plenul Curţii Supreme de Justiţie 

afirmă implicit că aplicarea lit.e) alin.(2) art.187 sau art.188 CP RM 

nu necesită calificare suplimentară în baza art.151, 152 sau 155 CP 

RM ori a art.78 din Codul contravenţional. De ce atunci Plenul Curţii 

Supreme de Justiţie susţine implicit că: aplicarea alin.(2) art.248 CP 

RM necesită calificare suplimentară conform alin.(2) art.217, alin.(2) 

art.2171, art.224 sau 292 CP RM; aplicarea alin.(3) art.248 CP RM ne-

cesită calificare suplimentară în baza art.290 CP RM? O simplă anali-

ză denotă că situaţiile pe care le comparăm, consemnate în cele două 

hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie, diferă doar 

în nuanţe. Esenţa lor este aceeaşi. Aceasta confirmă încă o dată că 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu-i reuşeşte să asigure aplicarea 

corectă şi uniformă a legii penale de către instanţele de judecată. 

Recomandarea nocivă de genul celei din pct.13 din Hotărârea Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie privind practica judiciară în cauzele refe-

ritoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi 

contravenţiile vamale, nr.5 din 24.12.2010, nu contribuie decât la 

debusolarea practicii judiciare, orientând-o într-o direcţie greşită. 

Referinţe: 
1. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind practica judiciară în 

cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăţilor va-



 13 

male şi contravenţiile vamale, nr.5 din 24.12.2010. [Accesat 01.05.2016]. 

Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=26 

2. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 12.03.2014. 

Dosarul nr.1ra-510/2014. [Accesat 01.05.2016]. Disponibil: http://jurispru-

denta.csj.md/search_col_penal.php?id=1743; Decizia Colegiului penal al 

Curţii Supreme de Justiţie din 27.05.2015. Dosarul nr.1ra-625/2015. [Accesat 

01.05.2016]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php? 

id=4286; Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 

27.05.2015. Dosarul nr.1ra-627/2015. [Accesat 01.05.2016]. Disponibil: 

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4320; Decizia Colegiu-

lui penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 09.06.2015. Dosarul nr.1ra-

655/2015. [Accesat 01.05.2016].Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/ 

search_col_penal.php?id=4351; Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii 

Supreme de Justiţie din 06.10.2015. Dosarul nr.1ra-790/2015. [Accesat 

01.05.2016]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_pe-

nal.php?id=4959; Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 

18.11.2015. Dosarul nr.1ra-1386/2015. [Accesat 01.05.2016]. Disponibil: 

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5268; Decizia Colegiu-

lui penal al Curţii Supreme de Justiţie din 20.01.2016. Dosarul nr.1ra-

150/2016. [Accesat 01.05.2016]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/ 

search_col_penal.php?id=5604; Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme 

de Justiţie din 25.02.2016. Dosarul nr.1ra-450/2016. [Accesat 01.05.2016]. 

Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5818; 

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 22.03.2016. 

Dosarul nr.1ra-212/2016. [Accesat 01.05.2016]. Disponibil: http://jurispru-

denta.csj.md/search_col_penal.php?id=6115 

3. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica judi-

ciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor, nr.23 din 

28.06.2004. [Accesat 01.05.2016]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj. 

md/search_hot_expl.php?id=37 

 

  

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=1743
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=1743
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?%20id=4286
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?%20id=4286
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4320
http://jurisprudenta.csj.md/%20search_col_penal.php?id=4351
http://jurisprudenta.csj.md/%20search_col_penal.php?id=4351
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4959
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4959
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5268
http://jurisprudenta.csj.md/%20search_col_penal.php?id=5604
http://jurisprudenta.csj.md/%20search_col_penal.php?id=5604
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5818
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UNELE PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA LOCUL DE 

SĂVÂRŞIRE A INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE  

LA art.264 DIN CODUL PENAL 

Vitalie STATI 

În cazul infracţiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal al 
Republicii Moldova (în continuare – CP RM), fapta prejudiciabilă 
constă în încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de 
exploatare a mijloacelor de transport. Are oare importanţă locul în 
care sunt încălcate aceste reguli?  

În corespundere cu pct.1 din Regulamentul circulaţiei rutiere, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.357 din 
13.05.2009 [1] (în continuare – RCR), acest act cuprinde normele ce 
determină circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe drumurile publice ale 
Republicii Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora.  

Potrivit pct.7 RCR, drum public constituie orice cale de 
comunicaţie terestră, inclusiv construcţiile artificiale şi drumurile 
rudimentare, deschisă pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, 
administrată de un organ abilitat. Noţiunea „drumuri publice” este 
definită şi la lit.a) alin.(1) art.2 al Legii drumurilor, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 22.06.1995 [2]: „drumuri de 
utilitate publică destinate circulaţiei rutiere şi pietonale în scopul 
satisfacerii cerinţelor generale de transport rutier ale economiei 
naţionale şi ale populaţiei şi de apărare a ţării”. În opoziţie, în aceeaşi 
lege, noţiunea „drumuri private” este definită în felul următor: 
„drumuri de utilitate privată destinate satisfacerii cerinţelor proprii de 
circulaţie rutieră şi pietonală în activităţile economice, forestiere, 
petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, 
drumurile de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, 
drumurile pentru organizările de şantier” (lit.b) alin.(1) art.2).  

Din analiza art.5 al Legii drumurilor, deducem: administrarea 
drumurilor publice se asigură de către un organ abilitat; administrarea 
drumurilor private se asigură de către persoanele fizice sau juridice 
care le au în proprietate sau în administrare. Aşadar, deosebirea de 
esenţă dintre drumul public şi drumul privat ţine de caracteristicile 
persoanei care este administratorul/proprietarul drumului.  

Din cele sus-menţionate, reiese: dacă regulile de securitate a circu-

laţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport sunt încălcate pe un 
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drum public sau pe teritoriul adiacent acestuia, atunci va fi aplicabil 

art.264 CP RM. Se va aplica oare acest articol în cazul în care regulile 

de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport 

sunt încălcate în afara unui drum public sau a teritoriului adiacent 

acestuia? 
Răspunzând la această întrebare, menţionăm: RCR nu este singurul 

act de referinţă pentru art.264 CP RM. Aceasta întrucât dispoziţia 
articolului în cauză nu conţine o referinţă expresă la RCR (aşa cum o 
conţine, de exemplu, art.244 din Codul contravenţional: „Încălcarea 
de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul 
circulaţiei rutiere, prevăzute la art.238, 239 din prezentul cod, care a 
generat pericolul unui accident de circulaţie”). 

Care sunt actele de referinţă pentru art.264 CP RM, altele decât 
RCR? 

În Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodă-
riei Comunale cu privire la aprobarea Normelor de parcurs şi exploa-
tare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto, nr.124 din 
29.07.2005 [3], se prevede: „Prezentul document conţine materiale 
tehnice normative care stabilesc normele de parcurs al anvelopelor 
destinate utilizării pe autoturisme, autocamioane, autobuze şi troleibu-
ze, remorci şi semiremorci (categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, 
O2, O3 şi O4). Documentul este destinat lucrătorilor de la întreprinde-
rile de transport auto şi alte organizaţii care exploatează mijloace de 
transport auto pe teritoriul Republicii Moldova”.  

În RCR lipsesc prevederi pe care le conţine acest act normativ. În 
plus, din Anexa menţionată supra, nu rezultă că dispoziţiile acestui act 
normativ ar determina circulaţia vehiculelor exclusiv pe drumurile 
publice ale Republicii Moldova. Deci – în cazul în care regulile încăl-
cate sunt stabilite de această anexă – locul săvârşirii infracţiunilor pre-
văzute la art.264 CP RM poate să nu fie drumul public din Republica 
Moldova sau teritoriul adiacent acestuia. 

În alt registru, potrivit lit.e) pct.15 din Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la Regulamentul transporturilor auto de 
călători şi bagaje, nr.854 din 28.07.2006 [4], „echipajului i se interzice 
să transporte în salon obiecte neprevăzute de condiţiile tehnice, piese 
de schimb şi recipiente cu lichide tehnice”.  

O asemenea dispoziţie lipseşte în RCR. În afară de aceasta, din 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Regulamentul 
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transporturilor auto de călători şi bagaje, nr.854 din 28.07.2006, nu se 

desprinde că dispoziţiile acestui act normativ ar determina circulaţia 

vehiculelor doar pe drumurile publice ale Republicii Moldova. Prin 

urmare – în situaţia în care regula încălcată este cea stabilită la lit.e) 

pct.15 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 

Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, nr.854 din 

28.07.2006 – locul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art.264 CP 

RM poate să nu fie drumul public din Republica Moldova sau 

teritoriul adiacent acestuia. 

În altă ordine de idei, RCR conţine doar unele prevederi referitoare 

la transportul rutier de mărfuri periculoase: pentru atenţionarea altor 

participanţi la trafic şi pentru semnalizarea vehiculelor în cazul depla-

sării pe timp de zi, trebuie pusă în funcţiune în faruri lumina de întâl-

nire de către conducătorii autovehiculelor care transportă încărcături 

periculoase (lit.g) subpct.3) pct.34); autovehiculele care transportă în-

cărcături periculoase trebuie să fie echipate cu lumini giratorii de cu-

loare portocalie (subpct.2) pct.38); conducătorii de autovehicule desti-

nate transportului de încărcături periculoase trebuie să respecte viteza 

menţionată în autorizaţia specială de transport. Aceste autovehicule 

vor purta în spate semnul distinctiv 11 (subpct.4) pct.48); transporta-

rea încărcăturilor periculoase trebuie efectuată numai cu autovehicule 

special amenajate, semnalizate cu semnul distinctiv 13, pe rute coor-

donate cu Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră şi dacă 

au puse în funcţiune luminile giratorii de culoare portocalie (pct.93).  

Toate celelalte prevederi, referitoare la transportul rutier de mărfuri 

periculoase, le conţine Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

pentru aprobarea Regulamentului privind transportul interior de măr-

furi periculoase, nr.143 din 18.02.2016 [5]. Din dispoziţiile actului 

normativ în cauză nu rezultă că acestea ar determina circulaţia vehicu-

lelor exclusiv pe drumurile publice ale Republicii Moldova. Deci – în 

ipoteza în care regulile încălcate sunt stabilite de Hotărârea Guvernu-

lui Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind 

transportul interior de mărfuri periculoase, nr.143 din 18.02.2016 – lo-

cul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art.264 CP RM poate să nu fie 

drumul public din Republica Moldova sau teritoriul adiacent acestuia. 

În încheiere, formulăm următoarele concluzii:  
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1) dacă regulile încălcate sunt stabilite de RCR, atunci ele sunt în-

călcate pe drumurile publice din Republica Moldova sau pe teritoriile 

adiacente acestora;  

2) regulile stabilite de RCR nu pot fi considerate a fi încălcate, 

dacă locul săvârşirii infracţiunii nu este drumul public din Republica 

Moldova sau teritoriul adiacent acestuia;  

3) locul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art.264 CP RM poate 

să nu fie drumul public din Republica Moldova sau teritoriul adiacent 

acestuia. Însă, în acest caz, regulile încălcate trebuie să fie stabilite nu 

de RCR, dar de un alt act normativ. 

Referinţe: 
1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93. 

2. Ibidem, 1995, nr.62-63. 

3. Ibidem, 2005, nr.110-112. 

4. Ibidem, 2006, nr.124-125. 

5. Ibidem, 2016, nr.43. 

 

ASPECTE DE DREPT COMPARAT VIZÂND  

SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE  

LA art.329 DIN CODUL PENAL 

Igor SERBINOV 

Din dispoziţia art.329 „Neglijenţa în serviciu” din Codul penal al 

Republicii Moldova (în continuare – CP RM), reiese că subiectul celor 

trei infracţiuni prevăzute de acest articol este persoana fizică responsa-

bilă care, la momentul comiterii faptei, a atins vârsta de 16 ani şi care 

are calitatea specială de persoană publică. Articolul în cauză face parte 

din cap. XV „Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera 

publică” din partea specială a Codului penal. În cap. XVI „Infracţiuni 

de corupţie în sectorul privat” lipseşte un articol care să fie corespon-

dent cu art.329 CP RM. O asemenea corespondenţă o atestăm în cazul 

infracţiunilor prevăzute la: art.324 şi 333 CP RM; art.325 şi 334 CP 

RM; art.327 şi 335 CP RM. 

Această stare de lucruri diferă de cea care a fost reflectată în Codul 

penal din 1961. În acest act legislativ, nu se făcea o diferenţiere între 

infracţiunile comise în sectorul public şi cele săvârşite în sectorul 

privat. Capitolul al optulea „Infracţiuni săvârşite de persoane cu 

funcţie de răspundere”, din partea specială a Codului penal din 1961, 
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conţinea, printre altele, articolul 186 „Neglijenţa”. Subiectul celor 

două infracţiuni prevăzute de articolul în cauză era persoana cu funcţie 

de răspundere. În Codul penal din 1961, noţiunea „persoană cu funcţie 

de răspundere” era definită în articolul 183: „persoana căreia, în 

autorităţile publice, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie, 

indiferent de tipul de proprietate (subl. ne aparţine) şi forma juridică 

de organizare, i se acordă permanent sau provizoriu – în virtutea legii, 

prin numire, alegere sau prin încredinţarea unei însărcinări – anumite 

drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice 

sau întreprinderii de acţiuni administrative de dispoziţie ori 

organizatorico-economice”. Pentru comparaţie, în alin.(1) art.123 CP 

RM, definiţia noţiunii „persoană cu funcţie de răspundere” este 

formulată altfel: „persoana căreia, într-o întreprindere, instituţie, 

organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale (subl. ne 

aparţine) ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau 

provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea 

unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării 

funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de 

dispoziţie ori organizatorico-economice”. 

Interpretarea oficială a noţiunii „persoană cu funcţie de răspunde-

re” în sensul art.183 din Codul penal din 1961 o găsim în Hotărârea 

Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor 

art.183 din Codul penal nr.1 din 11.01.2001 [1]. Referindu-se la 

această interpretare, R.Popov menţionează, cu drept cuvânt: „Ea se 

referă la perioada în care, atât în legea penală, cât şi în legislaţia extra-

penală, nu se făcea nicio deosebire între ceea ce astăzi înţelegem prin 

noţiunile „persoană cu funcţie de răspundere” şi „persoană care gestio-

nează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie 

nestatală” [2]. 

Din cele consemnate supra, reiese că, începând cu apariţia la sfârşitul 

anilor ’80 ai secolului trecut a primelor organizaţii nestatale până la 

intrarea în vigoare a actualei legi penale (adică pe parcursul a aproximativ 

15 ani), răspunderii pentru neglijenţa în serviciu erau supuşi inclusiv cei 

pe care astăzi îi desemnăm prin noţiunea „persoane care gestionează o 

organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală”.  

Cât priveşte art.329 CP RM, acesta nu este aplicabil în raport cu 

persoanele care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau 
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altă organizaţie nestatală. Doar normele concurente cu art.329 CP RM 

(de exemplu, art.183 CP RM) pot fi aplicate în raport cu astfel de 

persoane.  

În context, prezintă interes experienţa unor state în care abordarea 

este alta.  

Astfel, de exemplu, în partea specială a Codului penal al Republicii 

Kazahstan [3], capitolului XVI din partea specială a Codului penal al 

Republicii Moldova îi corespunde capitolul 9 „Delictele penale 

împotriva intereselor de serviciu în organizaţiile comerciale sau în alte 

asemenea organizaţii”. Din acest capitol face parte articolul 254 

„Atitudinea neglijentă faţă de obligaţii”. Dispoziţia acestui articol 

este: „Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o 

persoană, care gestionează o organizaţie comercială sau o altă 

asemenea organizaţie, a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei 

atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, dacă aceasta a 

provocat decesul unei persoane sau alte urmări grave”. În partea 

specială a Codului penal al Republicii Letonia [4], capitolului XVI din 

partea specială a Codului penal al Republicii Moldova îi corespunde 

capitolul XIX „Infracţiuni de natură economică”. Din acest capitol 

face parte articolul 197 „Neglijenţa”. Dispoziţia acestui articol este: 

„Îndeplinirea neglijentă a obligaţiilor de serviciu, săvârşită de un 

factor de decizie din cadrul unei întreprinderi (societăţi comerciale) 

sau organizaţii, care a cauzat daune în proporţii considerabile 

întreprinderii (societăţii comerciale), organizaţiei sau drepturilor şi 

intereselor ocrotite de lege ale altor persoane”. Pot apărea îndoieli cu 

privire la înţelesul termenului „organizaţie”, utilizat în art.197 din 

Codul penal al Republicii Letonia: se referă oare acest termen la 

oricare organizaţie sau doar la o organizaţie din sectorul privat? 

Analiza art.319 „Omisiunea săvârşită de funcţionarul statului” din 

acelaşi act legislativ contribuie la soluţionarea acestei dileme: 

subiectul infracţiunilor prevăzute de acest din urmă articol are 

caracteristici similare cu cele ale subiectului infracţiunilor prevăzute la 

art.329 CP RM. 

O concepţie calitativ diferită o atestăm în legile penale ale altor 

state. Aceste legi nu conţin un capitol care ar fi similar cu capitolul 

XVI din Partea specială a Codului penal al Republicii Moldova. Cu 

toate acestea, norma cu privire la negligenţa de serviciu din cadrul 
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acestor legi penale se referă, în egală măsură, la persoanele care 

reprezintă sectorul public şi cel privat. De exemplu, în Codul penal al 

Republicii Polonia [5], capitolul XXXVI „Infracţiuni contra 

circuitului economic” conţine articolul 296. Potrivit § 4 al acestui 

articol, este pasibilă răspunderii persoana care, fiind obligată în 

temeiul legii, al deciziei unui organ sau al contractului să gestioneze 

patrimoniul sau activitatea economică, cauzează din imprudenţă daune 

materiale în proporţii considerabile unei persoane fizice, unei persoane 

juridice sau unei entităţi organizate care nu are statut de persoană 

juridică. În Codul penal al Ucrainei [6], titlul 17 „Infracţiuni în sfera 

activităţii de serviciu” conţine art.367 „Neglijenţa în serviciu”. 

Dispoziţia acestuia este: „Neîndeplinirea sau îndeplinirea necores-

punzătoare de către o persoană cu funcţie de răspundere a obligaţiilor 

de serviciu ca rezultat al unei atitudini neconştiincioase faţă de ele, 

dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile drepturilor, 

libertăţilor sau intereselor ocrotite de lege ale unor persoane fizice, 

intereselor ocrotite de lege ale unor persoane juridice ori intereselor 

statului sau ale societăţii”. Nu în ultimul rând, în Codul penal al Re-

publicii Bulgaria [7], secţiunea a II-a „Infracţiuni de serviciu” din ca-

pitolul opt al părţii speciale conţine art.282. Acesta prevede răspunde-

rea, printre altele, pentru fapta persoanei cu funcţie de răspundere, ex-

primată în încălcarea sau neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu, dacă 

prin aceasta se creează pericolul producerii unor daune substanţiale. 

Toate modelele legislative prezentate supra denotă oportunitatea 

incriminării unor fapte similare cu cele prevăzute la art.329 CP RM în 

capitolul XVI din partea specială a Codului penal al Republicii 

Moldova. Nu atestăm niciun impediment în calea implementării unei 

astfel de idei. De aceea, propunem legiuitorului ca persoanele, care 

gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie 

nestatală, să devină pasibile de răspundere pentru asemenea fapte 

similare. 
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INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ LA art.290 CP RM:  

ANALIZĂ COMPARATIVĂ CU PREVEDERILE SIMILARE 

DIN LEGISLAŢIA PENALĂ A FEDERAŢIEI RUSE 

Angela SERBINOV  

Preliminar, consemnăm că legislaţiile unor state străine pot 

constitui un reper important în procesul de îmbunătăţire a cadrului 

normativ al Republicii Moldova. Fără dubii, amprenta pozitivă este 

sesizată şi în planul legii penale. Tocmai de aceea, în virtutea semnifi-

caţiei pe care le comportă bunele practici legislative asupra cadrului 

legal naţional, în prezentul demers ştiinţific vom puncta asupra parti-

cularităţilor juridico-penale ale modelului legislativ rus în materia 

infracţiunilor corespondente celei prevăzute la art.290 din Codul penal 

al Republicii Moldova (în continuare – CP RM) [1]. Alegerea mode-

lului rus în vederea efectuării analizei comparative în prezentul studiu 

se datorează faptului că respectivul cadru incriminator a servit drept 

model de elevaţie legislativă pentru Republica Moldova, avându-se în 

vedere trecutul istoric al ţării noastre. 

Pentru început, menţionăm că legiuitorul moldav, la art.290 CP 

Republica Moldova, incriminează fapta de purtare, păstrare, procurare, 

fabricare, reparare sau comercializare ilegală a armelor şi muniţiilor, 

precum şi sustragerea acestora, cu excepţia armei de vânătoare cu 

ţeavă lisă. La lit.b) alin.(2) art.290 CP RM este consemnată circums-

tanţa agravantă – ,,săvârşirea infracţiunii de către două sau mai multe 

persoane”, iar la alin.(3) este stabilită clauza de impunitate, potrivit 

căreia persoana care a predat de bună voie arma de foc sau muniţiile 

pe care le deţinea fără autorizaţia corespunzătoare este liberată de 

răspundere penală. 

http://www.vks.bg/%20vks_p04_04.htm
http://www.vks.bg/%20vks_p04_04.htm
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Aşadar, comparativ cu legiuitorul autohton, cel rus, din punctul de 

vedere al tehnicii legislative, a recurs la amplasarea faptelor de 

manipulare ilegală cu arme şi muniţii, corespondente celei de la 

art.290 CP RM, în cadrul mai multor articole, încercând să diferenţie-

ze mai exact răspunderea penală pentru astfel de comportamente cu 

arme şi muniţii. Astfel, la art.222 din Codul penal al Federaţiei Ruse 

(în continuare – CP FR) [2] este incriminată fapta de procurare, 

transmitere, comercializare, păstrare sau purtare ilegală a armei de foc, 

a părţilor sale de bază, precum şi a muniţiilor (cu excepţia armei de 

foc civile cu ţeavă lisă şi lungă, a părţilor sale de bază şi a muniţiilor 

pentru aceasta, a armei de foc cu distrugere limitată, a părţilor sale de 

bază, precum şi a muniţiilor pentru aceasta). În acord cu alin.(2) 

art.222 CP FR, răspunderea penală se agravează atunci când faptele 

enunţate sunt comise de către un grup de persoane în baza unei 

înţelegeri prealabile. Iar potrivit alin.(3) din acelaşi articol, constituie 

circumstanţă deosebit de agravantă comiterea infracţiunii de către o 

organizaţie criminală. La alin.(4) art.222 CP FR este prevăzută o altă 

variantă-tip de infracţiune, constând în comercializarea ilegală a armei 

de foc civile cu ţeavă lisă şi lungă, a armei de foc cu distrugere 

limitată, a armei cu gaze, a armei albe, inclusiv a armei de aruncare. 

Surprindem că norma de la alin.(4) art.222 CP FR consideră drept 

infracţiune doar acţiunea de comercializare ilegală a entităţilor sus-

indicate, nu şi procurarea, transmiterea, păstrarea sau purtarea ilegală 

a acestora. Articolul enunţat conţine şi un temei special de liberare de 

răspundere penală. Potrivit acestuia, persoana este liberată de 

răspundere penală, dacă a predat benevol bunurile indicate în textul 

normei. În acelaşi timp, legiuitorul indică expres faptul că nu poate fi 

considerată predare benevolă a bunurilor specificate în dispoziţia 

art.222 CP FR dacă acestea au fost ridicate în procesul reţinerii 

persoanei, precum şi în cazul efectuării acţiunilor de urmărire penală 

în vederea identificării şi ridicării acestora. Comparativ cu modelul 

incriminator rus, în art.290 CP RM lipseşte o atare menţiune. Pentru 

înlăturarea eventualelor probleme de aplicare a clauzei de impunitate 

specificate la alin.(3) art.290 CP RM, sugerăm legiuitorului moldav 

completarea normei în cauză cu o menţiune similară, în vederea 

diminuării şansei făptuitorului de eschivare de la răspunderea penală 

cuvenită. 



 23 

În alt registru, la art.223 CP FR este incriminată fapta de fabricare, 

adaptare, reparare ilegală a armei de foc, a părţilor sale de bază (cu 

excepţia armei de foc cu distrugere limitată), precum şi fabricarea 

ilegală a muniţiilor. La alin.(2) şi (3) art.223 CP FR sunt prevăzute 

circumstanţe agravante similare celor de la alin.(2) şi (3) art.222 CP 

FR. Din punctul de vedere al tehnicii legislative, la alin.(4) art.223 CP 

FR este stabilită o altă variantă-tip de infracţiune, constând în 

fabricarea, adaptarea sau repararea ilegală a armei de foc cu distrugere 

limitată sau fabricarea ilegală a armei cu gaze, a armei albe, a armei de 

aruncare, precum şi fabricarea ilegală, adaptarea sau încărcarea 

muniţiilor pentru arma de foc cu distrugere limitată sau pentru arma 

cu gaze. De subliniat e faptul că legea penală rusă stabileşte liberarea 

de răspundere penală şi pentru comiterea unei astfel de fapte. 

Condiţiile de aplicare a numitului temei sunt identice cu cele reliefate 

în contextul liberării de răspundere penală pentru comiterea faptei 

prevăzute la art.222 CP FR, reliefate supra. Deci, comparativ cu 

legislaţia penală a Republicii Moldova, legiuitorul rus a decis 

incriminarea faptei de fabricare şi reparare ilegală a armelor şi 

muniţiilor într-o normă separată. Totodată, pentru legislaţia Republicii 

Moldova este străină modalitatea normativă de adaptare a armelor şi 

muniţiilor. În viziunea legislatorului rus, fabricarea, adaptarea, 

repararea ilegală a armelor şi muniţiilor comportă un grad 

prejudiciabil diferit comparativ cu procurarea, transmiterea, 

comercializarea, păstrarea sau purtarea unor asemenea entităţi, motiv 

pentru care şi formarea unui articol aparte.  

În aceeaşi ordine de idei, consemnăm că într-un articol separat este 

stabilită răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea armelor 

şi muniţiilor. Este vorba de art.226 CP FR, care conţine şi un şir de 

circumstanţe agravante, printre care: sustragerea sau extorcarea săvâr-

şite de un grup de persoane în baza unei înţelegeri prealabile; sustrage-

rea sau extorcarea săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu; sustrage-

rea sau extorcarea săvârşite cu aplicarea violenţei ori cu ameninţarea 

aplicării ei etc. De consemnat că spre deosebire de norma de la art.290 

CP RM, în cea corespondentă de la art.226 CP FR este înscrisă şi 

acţiunea de extorcare a armelor şi muniţiilor. În acest context, se 

impune de răspuns la următoarea întrebare: care trebuie să fie soluţia 

de încadrare potrivit legii penale a Republicii Moldova în ipoteza în 
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care sunt extorcate arme sau muniţii? Avându-se în vedere faptul 

lipsei unei norme speciale în acest sens, considerăm că la calificare 

trebuie reţinută una din normele de la art.189 CP RM (şantajul). 

Totuşi, luând în calcul pericolul social sporit pe care-l comportă 

acţiunile de manipulare ilegală cu arme şi muniţii, considerăm oportun 

ca extorcarea unor asemenea entităţi să formeze o componenţă de 

infracţiune aparte, situată în cadrul capitolului din Codul penal 

destinat protecţiei securităţii publice. Mai mult, suntem pe poziţia 

defalcării din norma de la art.290 CP RM a modalităţii normative a 

faptei prejudiciabile exprimată prin sustragerea armelor şi muniţiilor şi 

formarea unui articol separat care să cuprindă, pe lângă această faptă 

şi extorcarea entităţilor enunţate. În acest sens, considerăm reuşit 

modelul incriminator rus reliefat supra. Un model similar, de 

incriminare separată a sustragerii şi extorcării anumitor entităţi într-un 

articol aparte există în actualul Cod penal. Este cazul art.2174 CP RM 

care incriminează sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice 

sau psihotrope. Necesitatea stabilirii unei norme care să incrimineze 

într-un articol separat sustragerea sau extorcarea armelor şi muniţiilor 

este dictat de faptul lezării unor relaţii sociale suplimentare prin 

săvârşirea unor atare fapte, comparativ cu purtarea, păstrarea, 

comercializarea, fabricarea, procurarea sau repararea ilegală a armelor 

şi muniţiilor. În special, este vorba de relaţiile sociale cu privire la 

posesia asupra armelor şi muniţiilor. 

În altă ordine de idei, semnalăm prezenţa unei optici diferite a 

legiuitorului rus faţă de cel moldav în ceea ce priveşte amplasarea 

tehnico-legislativă a faptei de trecere peste frontiera vamală a armelor 

şi muniţiilor. În principiu, poziţia distinctă este rezultatul atitudinii 

diferite faţă de obiectul de atentare prin comiterea unor astfel de fapte. 

Spre deosebire de legiuitorul naţional, care a mers pe calea amplasării 

contrabandei cu arme şi muniţii în cadrul capitolului destinat 

protecţiei economiei naţionale (alin.(3) art.248 CP RM), cel rus a 

decis să amplaseze norma corespondentă celei autohtone, în cadrul 

secţiunii destinate ocrotirii securităţii şi ordinii publice (art.226.1 CP 

FR). Este adevărat că până în anul 2011 contrabanda cu arme şi 

muniţii, similar tehnicii legislative a Republicii Moldova, a fost 

înscrisă în cadrul art.188 CP FR, alături de alte fapte penale menite să 

lezeze relaţiile sociale cu privire la economia naţională.  
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REFLECŢII PRIVIND CLAUZA DE IMPUNITATE 

PREVĂZUTĂ LA alin.(3) art.290 CP RM 

Angela SERBINOV 

La art.53 din Codul penal al Republicii Moldova sunt consemnate 
temeiurile generale de liberare de răspundere penală. În acelaşi timp, 
legislaţia penală a Republicii Moldova prevede un şir întreg de 
temeiuri speciale de liberare de răspundere penală pentru comiterea 
anumitor infracţiuni. Aceste temeiuri sunt inserate în cadrul normelor 
din partea specială a Codului penal. În această categorie se include şi 
clauza de impunitate, stabilită la alin.(3) art.290 CP RM. În ceea ce 
priveşte rolul acesteia, în doctrină se arată că stipularea unei atare 
clauze de impunitate în cadrul art.290 CP RM este rezultatul 
necesităţii de a optimiza protecţia juridică a relaţiilor sociale privitoare 
la securitatea publică [1, p.107]. Plus la aceasta, se opinează că 
respectivul temei de liberare de răspundere penală contribuie la 
prevenirea infracţiunilor ce pot fi comise cu ajutorul armelor, precum 
şi la investigarea şi descoperirea acestor infracţiuni [1, p.109]. 

Potrivit alin.(3) art.290 CP Republica Moldova, persoana care a 
predat de bunăvoie arma de foc sau muniţiile pe care le deţinea fără 
autorizaţia corespunzătoare este liberată de răspundere penală. Din 
textul normei citate, desprindem cerinţa obligatorie pentru aplicarea 
respectivului temei de liberare de răspundere penală, şi anume: carac-
terul benevol al predării armelor de foc sau a muniţiilor. În context se 
impune de răspuns la întrebările: Care sunt particularităţile unei pre-
dări benevole? Care sunt ipotezele în care funcţionează clauza de 
impunitate examinată avându-se în vedere prezenţa caracterului 
benevol al predării? 
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Răspunzând la prima întrebare, considerăm utilă reproducerea 

punctului de vedere exprimat de S.Brînza şi V.Stati pe marginea 

temeiului special de liberare de răspundere penală, specificat la 

alin.(5) art.217 CP RM, care însă prin extrapolare poate fi utilizat în 

contextul analizei clauzei de impunitate stipulată la alin.(3) art.290 CP 

RM: „Caracterul benevol al predării se exprimă în absenţa unei situaţii 

în care persoana respectivă se vede nevoită să predea mijloacele, 

deoarece ele, într-un fel sau altul, oricum vor fi confiscate. 

Dimpotrivă, caracterul benevol este prezent în situaţia în care 

persoana în cauză avea posibilitatea să deţină în continuare mijloacele 

narcotice sau psihotrope, însă le-a predat benevol [2, p.1129]. În acest 

sens, exemplificativ este următorul extras dintr-o speţă din practica 

judiciară: „Instanţa de apel a conchis că inculpatul nu a predat de 

bună voie arma de foc; inculpatul a fost pus în situaţia de a preda 

arma de foc în procesul percheziţiei efectuate la domiciliul acestuia 

(subl. ne aparţine) de către organele abilitate şi, prin urmare, instanţa 

de fond în mod neîntemeiat a încetat procesul penal în privinţa lui 

M.C., care a săvârşit infracţiunea prevăzută de alin.(1) art.290 CP 

RM, în temeiul şi condiţiile dispoziţiei alin.(3) art.290 CP RM” [3]. 

În doctrină se punctează că predarea de bunăvoie a armelor de foc 

şi a muniţiilor poate avea loc sub cele mai diverse forme şi din diferite 

motive, iar despre caracterul benevol ne poate mărturisi însuşi faptul 

predării sau comunicarea despre locul aflării lor organelor publice [4, 

p.647; 5, p.565]. Este cert că predarea va fi considerată benevolă 

atunci când făptuitorul merge la organele de drept abilitate şi transmite 

arma sau muniţiile deţinute ilegal, fără ca organele de drept să 

cunoască despre faptul deţinerii ilegale a respectivelor entităţi. 

Caracterul benevol al predării se atestă şi atunci când organele de 

drept cunosc despre faptul purtării, păstrării etc. a armelor de foc sau a 

muniţiilor. Relevant e însă ca făptuitorul să aibă posibilitatea de a 

deţine în continuare nestingherit respectivele obiecte. Or, cunoaşterea 

de către poliţie a faptului deţinerii ilegale a unor atare obiecte nu-l 

privează pe făptuitor de posibilitatea deţinerii perpetue a acestora, fără 

a fi influenţat din exterior. Tocmai de aceea, într-o atare ipoteză, 

predarea se va considera benevolă. Deci nu contează pentru aplicarea 

cauzei de impunitate respective dacă organele de drept erau sau nu la 

curent cu faptul purtării, păstrării etc., ilegale a armelor şi muniţiilor. 
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Totodată, este important ca în această ipoteză făptuitorul să nu fi fost 

nevoit să predea armele sau muniţiile. În caz contrar, predarea nu se 

va considera benevolă. 

Poate fi considerată drept benevolă predarea armelor sau a 

muniţiilor în procesul efectuării percheziţiei la domiciliul făptuitorului 

sau în alt loc în care acesta din urmă păstrează astfel de obiecte? 

Considerăm că, în atare situaţii, este inaplicabilă clauza de impunitate 

supusă analizei, deoarece făptuitorul se vede nevoit să predea armele 

sau muniţiile deţinute ilegal. Într-o atare ipoteză, predarea se consideră 

a fi una constrânsă. Situaţia în cauză este detaliat descrisă de normele 

Codului de procedură penală. În acest sens, în acord cu alin.(5) art.128 

CPP RM [6], în cadrul efectuării percheziţiei, după prezentarea 

ordonanţei, reprezentantul organului de urmărire penală cere să i se 

predea obiectele şi documentele menţionate în ordonanţă. Dacă 

obiectele şi documentele căutate se predau benevol, persoana care 

efectuează urmărirea penală se limitează la ridicarea acestora, fără a 

mai efectua alte măsuri de investigaţii. 

În acelaşi context, se profilează întrebarea: este aplicabilă clauza de 

impunitate în discuţie atunci când făptuitorul are posibilitatea deţinerii 

nestingherite a armelor sau muniţiilor, chiar şi în situaţia în care 

domiciliul acestuia este supus percheziţiei? Or, ipotetic o atare situaţie 

este posibilă. Este cazul în care făptuitorul a dosit armele sau muniţiile 

în locuri de negăsit, ceea ce determină imposibilitatea identificării 

acestora în procesul efectuării percheziţiei. Considerăm că într-o atare 

ipoteză predarea armelor sau a muniţiilor va fi calificată drept predare 

benevolă. Or, fiind dosite bine aceste obiecte, făptuitorul nu se vede 

nevoit să le predea, chiar şi în virtutea faptului că domiciliul acestuia 

este supus percheziţiei. În orice caz, o asemenea ipoteză poate crea 

probleme de interpretare şi aplicare a clauzei de impunitate de la 

alin.(3) art.290 CP RM. În vederea evitării unor astfel de probleme, 

considerăm necesară completarea alin.(3) art.290 CP RM cu o nouă 

propoziţie, similară celei de la alin.(5) art.217 CP RM, cu următorul 

conţinut: „Nu poate fi considerată predare benevolă a armelor de foc şi 

a muniţiilor la ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la 

efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea 

lor”. Sub aspectul dreptului penal comparat, notabil este faptul că un 

conţinut identic îl are clauza de impunitate similară din legislaţiile 
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penale ale unor state străine (de ex.: Federaţia Rusă [7], Republica 

Kazahstan [8]). 

În alt registru, predarea de bunăvoie a armelor sau a muniţiilor 

trebuie deosebită de năzuinţa de a preda respectivele entităţi. În 

context, ilustrativă este explicaţia efectuată de I.Hadîrca pe marginea 

clauzei de impunitate de la alin.(5) art.217 CP RM, explicaţie 

susceptibilă de adaptare prezentului demers ştiinţific: „Lăsarea unui 

bilet scris printre substanţele narcotice, psihotrope sau analoagele lor, 

în care se menţionează năzuinţa autorului biletului (şi, concomitent, a 

făptuitorului) de a le preda organelor judiciare, nu poate fi considerată 

ca predare benevolă a substanţelor narcotice, psihotrope sau a 

analoagelor lor, în sensul prevederii de la alin.(5) art.217 CP RM [9, 

p.233]. Astfel, năzuinţa de a preda armele de foc sau muniţiile nu cade 

sub incidenţa alin.(3) art.290 CP RM, făptuitorul nefiind pasibil de 

liberare de răspundere penală. Nu contează dacă făptuitorul păstrează 

biletul asupra sa (în ipoteza purtării armelor de foc sau a muniţiilor) 

sau dacă îl păstrează alături de armele de foc sau muniţiile deţinute 

ilegal (în ipoteza păstrării armelor de foc sau muniţiilor). Relevant e 

ca acesta să nu aibă intenţia de a preda respectivele obiecte. De fapt, 

persoana vinovată doreşte camuflarea intenţiei sale reale. Intenţia de 

manipulare ilegală în continuare cu armele şi muniţiile este ascunsă 

prin păstrarea biletului cu un conţinut de predare cvasibenevolă. 
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CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA NOŢIUNII DE 

EXTORCARE, UTILIZATĂ ÎN alin.(4) art.325,  

alin.(4) art.326 şi alin.(4) art.334 DIN CODUL PENAL 

Ruslan POPOV, 
 Universitatea de Studii Europene din Moldova 

În legătură cu noţiunea „extorcare” din alin.(4) art.325 CP RM, 
D.E. Morega afirmă: fapta de corupere activă nu constituie 
infracţiune, atunci când corupătorul a fost constrâns prin orice 
mijloace de către persoana coruptă. În această ipoteză, este vorba de o 
formă specială de constrângere, deosebită de constrângerea fizică sau 
psihică reglementate prin dispoziţiile art.39 CP RM, pentru înlăturarea 
caracterului penal al coruperii active nemaifiind necesară întrunirea 
cumulativă a condiţiilor specifice constrângerii fizice sau psihice 
reglementate în partea generală a Codului penal [1]. Cu ajustările de 
rigoare, acest punct de vedere poate fi extrapolat asupra noţiunii 
„extorcare”, utilizată în alin.(4) art.326 şi alin.(4) art.334 CP RM. 

Care sunt implicaţiile celor afirmate de D.E. Morega? 
Art.39 „Constrângerea fizică sau psihică” din Codul penal prevede: 

nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cau-
zat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrângerii fizice 
sau psihice, dacă în urma acestei constrângeri persoana nu putea să-şi 
dirijeze acţiunile (alin.(1)); răspunderea penală pentru cauzarea de 
daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrângere psihică 
sau fizică, în urma căreia persoana menţine posibilitatea de a-şi dirija 
acţiunile, se stabileşte în condiţiile art.38 CP RM (alin.(2)). Analiza 
acestor prevederi ne permite să identificăm următoarele trei ipoteze 
posibile: 

http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_%20id=1008032
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_%20id=1008032
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1) lipseşte caracterul penal al faptelor specificate la art.325, 

alin.(11) art.326 şi art.334 CP RM în ipoteza în care corupătorul, 

cumpărătorul de influenţă sau mituitorul este constrâns fizic sau 

moral, lipsindu-i posibilitatea de a-şi dirija acţiunile; 

2) lipseşte caracterul penal al faptelor prevăzute la art.325, alin.(11) 

art.326 şi art.334 CP RM în cazul în care corupătorul, cumpărătorul de 

influenţă sau mituitorul este constrâns fizic sau moral, păstrându-şi 

posibilitatea de a-şi dirija acţiunile şi, totodată, fiind în stare de 

extremă necesitate; 

3) nu este înlăturat caracterul penal al faptelor specificate la 

art.325, alin.(11) art.326 şi art.334 CP RM în situaţia în care lipsesc 

atât condiţiile ce caracterizează starea de extremă necesitate (stabilite 

în art.38 CP RM), cât şi condiţiile ce caracterizează constrângerea 

fizică sau psihică (stabilite în art.39 CP RM). 

Doar în a treia din ipotezele nominalizate supra, devin operante dis-

poziţiile de la alin.(4) art.325, alin.(4) art.326 şi alin.(4) art.334 CP RM. 

În art.39 CP RM, legiuitorul vorbeşte despre cauzarea de daune in-

tereselor ocrotite de lege (sau, altfel spus, intereselor legitime). În-

seamnă oare că şi în cazul extorcării (în sensul alin.(4) art.325, alin.(4) 

art.326 şi alin.(4) art.334 CP RM) se au în vedere numai acele interese 

ameninţate ale victimei care au un caracter legitim, deci sunt interese 

ocrotite de lege? În doctrina penală, unii autori răspund afirmativ la 

această întrebare, optând pentru o interpretare stricto sensu [2]. Alţii 

însă se exprimă în sprijinul unei interpretări lato sensu [3]. Aceştia din 

urmă consideră că, în cazul extorcării (în sensul alin.(4) art.325, 

alin.(4) art.326 şi alin.(4) art.334 CP RM), se au în vedere interesele 

ameninţate ale victimei care au un caracter legitim sau nelegitim. 

Este de menţionat că prima dintre aceste poziţii a fost promovată în 

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea 

legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru mituire, nr.6 din 

11.03.1996 [4]. Cea de-a doua dintre poziţiile reliefate supra a fost 

susţinută în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire 

la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru 

corupere pasivă ori activă, nr.5 din 30.03.2009 [5], şi este sprijinită în 

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea 

legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de 

corupţie, nr.11 din 22.12.2014 [6]. 
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Adepţii interpretării lato sensu admit că punctul de vedere pe care-l 

promovează este nelipsit de neajunsuri. Astfel, de exemplu, N.Babii 

opinează: „Executarea unei obligaţii prevăzute de lege (de exemplu, a 

obligaţiei de a trage corupătorul la răspundere penală) nu poate fi 

privită ca producere a unor efecte nefaste. Producere a unor efecte 

nefaste ar reprezenta tragerea la răspundere penală a unei persoane cu 

bună-ştiinţă nevinovată. Întrucât lipseşte pericolul producerii unor 

efecte nefaste, reiese că lipseşte ameninţarea. Or, „a ameninţa” 

înseamnă a anunţa producerea unor consecinţe neconvenabile. 

Promisiunea de a executa o obligaţie prevăzută de lege nu poate 

reprezenta o ameninţare. Într-un asemenea caz, persoana coruptă 

promite să nu îndeplinească o acţiune în favoarea corupătorului, nu în 

defavoarea acestuia. Atestăm ca şi cum un schimb de interese 

nelegitime satisfăcute: o persoană evită răspunderea penală, iar 

cealaltă persoană obţine o remuneraţie ilicită. Ambele părţi ale acestui 

„troc” sunt mulţumite. În aceste condiţii, despre care extorcare 

vorbim? O asemenea faptă urmează a fi calificată ca pretindere a 

remuneraţiei ilicite în scopul neîndeplinirii unei acţiuni contrar 

funcţiei pe care o exercită persoana coruptă” [7]. 

Susţinătorii aceleiaşi interpretări mai semnalează o problemă care 

nu poate fi trecută cu vederea. Astfel, S.I. Sâciova afirmă: „În ipoteza 

extorcării, corupătorul este liberat de răspundere penală. Un astfel de 

tratament poate fi explicat doar prin respectarea intereselor legitime 

ale persoanei, care este nevoită să dea remuneraţia ilicită pentru a 

evita lezarea acestor interese. Ar fi inoportună liberarea de răspundere 

penală a corupătorului, învinuit întemeiat în comiterea unei 

infracţiuni, care transmite o remuneraţie ilicită, de exemplu, celui 

abilitat să înceteze urmărirea penală împotriva corupătorului” [8]. La 

rândul său, N.Babii menţionează: „Unul din impedimentele în calea de 

a recunoaşte ca extorcare ameninţarea unor interese nelegitime constă 

în dispoziţia penală, conform căreia persoana care a promis, a oferit 

sau a dat remuneraţia ilicită este liberată de răspundere penală dacă 

aceasta i-a fost extorcată. Oare poate beneficia de un asemenea 

tratament cel care a scăpat de răspundere în schimbul unei remuneraţii 

ilicite? Nu, nu poate. De aceea, tocmai pentru a nu fi liberat de 

răspundere penală un astfel de corupător, este inoportun a recunoaşte 

ca extorcare ameninţarea unor interese nelegitime” [7]. 



 32 

În concluzie, în cazul extorcării (în sensul alin.(4) art.325, alin.(4) 

art.326 şi alin.(4) art.334 CP RM), se au în vedere numai acele 

interese ameninţate ale victimei care au un caracter legitim, deci sunt 

interese ocrotite de lege. 
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BEST INTERESTS OF THE CHILD FOR CHILDREN IN 

CONFLICT WITH THE LAW 

 (Age of criminal responsibility) 

Augustina BOLOCAN-HOLBAN 

Criminal law protects persons from crimes, a person’s rights and 
freedoms property and other fundamental rights stipulated in criminal 
legislation. No person can be declared guilty of the commission of a 
crime nor be subject to criminal punishment other than on the basis of 
a decision of a court and in strict compliance with criminal law. It is 
important to stress that unfavourable extensive interpretation and the 
application of criminal law by analogy are prohibited [2]. These 
principles can not interdict the right of ensuring the best interest of the 
child during criminal proceedings involving children. Best interests of 
the child are strictly linked to principle of legality mentioned above 
and must be reflected at each stage of criminal procedure, by 
respecting legal provisions and applying the coercive measures (in 
special cases) exclusively in compliance with criminal law. 

In criminal cases, the best interest’s principle applies to children in 
conflict (i.e. alleged, accused or recognized as having infringed) or in 
contact (as victims or witnesses) with the law, as well as children 
affected by the situation of their parents in conflict with the law. The 
Committee on the rights of the child (CRC) underlines that protecting 
the child's best interests means that the traditional objectives of 
criminal justice, such as repression or retribution, must give way to 
rehabilitation and restorative justice objectives, when dealing with 
child offenders. Essential principles for children in conflict with the 
law arising from international standards are: 
 The age of criminal responsibility for juveniles shall not be 

fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, 
mental and intellectual maturity. (Beijing Rules, No.4; Committee on 
the Rights of the Child, General Comment No. 10) [3,4]; 
 If there is no proof of age and it cannot be established that the 

child is at or above the minimum age of criminal responsibility, the 
child shall not be held criminally responsible (Committee on the 
Rights of the Child, General Comment No. 10) [4]; 
 Basic procedural rights such as the presumption of innocence, 

the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the 
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right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the 
right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal 
to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings. 
(Beijing Rules No. 7, Council of Europe Guidelines on Child-friendly 
Justice, No.1) [6]; 

 Contacts between the law enforcement agencies and a juvenile 

offender shall be managed in such a way as to respect the legal status 

of the juvenile, promote the well-being of the juvenile and avoid harm 

to her or him, with due regard to the circumstances of the case. 

(Beijing Rules, No.10) [3]; 

 Information and advice should be provided to children in a manner 

adapted to their age and maturity, in a language which they can 

understand and which is gender and culture sensitive. (Council of 

Europe Guidelines on Child-friendly Justice, No.1); 

 Upon the apprehension of a juvenile, his or her parents or guardian 

shall be immediately notified of such apprehension, and, where such 

immediate notification is not possible, the parents or guardian shall be 

notified within the shortest possible time thereafter. (Beijing Rules, 

Rule, No 10); 

 Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be 

represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there 

is provision for such aid in the country. Legal aid provided to children 

should be prioritised, in the best interests of the child, and be acessi-

ble, age-appropriate, multidisciplinary, effective and responsive to the 

specific legal and social needs of children. (Beijing Rules, Rule, No 

15; Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal 

Justice Systems, Principle 11) [5]. 

Children can only be arrested if they are of the age of criminal 

responsibility. Article 40 of the Convention on the Rights of the Child 

requires States to seek to establish a minimum age below which 

children shall be presumed not to have the capacity to commit a crime. 

This minimum age means that only children at or above the minimum 

age of criminal responsibility (MACR) at the time of the commission 

of an offence (or infringement of the penal law) can be formally 

charged and subject to penal law procedures [1]. 

The Convention does not stipulate a MACR. As a result, there is a 

wide range of MACRs across the world, ranging from the age of 
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seven to 18. Some countries use two MACRs with additional 

assessments to establish maturity. The assessment of this maturity is 

left to the court or judge, often without the requirement of involving a 

psychological expert. This can make the system of two minimum ages 

confusing and can leave too much discretion in the hands of the court 

or judge, which may result in discriminatory practices. 

In light of this, the Committee on the Rights of the Child published 

its General Comment No. 10, which provides further guidance and 

recommendations regarding the MACR. It states: “A minimum age of 

criminal responsibility below the age of 12 years is considered by the 

Committee not to be internationally acceptable. States Parties are 

encouraged to increase their lower MACR to the age of 12 years as 

the absolute minimum age and to continue to increase it to a higher 

age level. At the same time, the Committee urges States Parties not to 

lower their MACR to the age of 12” [4].  

General Comment No. 10 also states that ‘every person under the age 

of 18 years at the time of the alleged commission of an offence must be 

treated in accordance with the rules of juvenile justice. It recommends 

that those States Parties which limit the applicability of their juvenile 

justice rules to children under the age of 16 (or lower) years, or which 

allow by way of exception that 16- or 17-year-old children are treated as 

adult criminals, change their laws with a view to achieving a non-

discriminatory full application of their juvenile justice rules to all persons 

under the age of 18 years. The Committee notes with appreciation that 

some States allow for the application of the rules and regulations of 

juvenile justice to persons aged 18 and older, usually till the age of 21, 

either as a general rule or by way of exception’. 

According to the article 21 of Moldovan Criminal Code, subject to 

criminal liability shall be responsible individuals who, at the moment 

of the commission of the crime, have reached the age of 16. 

Nevertheless, individuals aged 14 to 16 shall be criminally liable only 

for the commission of the crimes set forth in specific articles from the 

special part of Criminal Code [2]. 
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MINORUL – VICTIMĂ A HĂRŢUIRII SEXUALE.  

ANALIZĂ DE DREPT PENAL 

Mihaela BOTNARENCO 

Din rândul infracţiunilor care pot leza inviolabilitatea sexuală sau 

libertatea sexuală a minorului, incriminate de legea penală a 

Republicii Moldova, face parte şi hărţuirea sexuală. Totuşi, în cazul în 

care minorul este de o vârstă timpurie, este dificil a stabili dacă 

suntem în prezenţa hărţuirii sexuale sau a unei tentative faţă de faptele 

prevăzute la art.171 („Violul”) şi 172 („Acţiuni violente cu caracter 

sexual”) CP RM. 

Tocmai de aceea necesită a fi precizate situaţiile particulare în care 

persoana minoră este victimă a hărţuirii sexuale, şi nu a unei alte fapte 

privind viaţa sexuală. În legătură cu aceasta, sunt importante 

constatările expuse de S.Brînza [1, p.7] pe marginea caracterului 

dualist al consimţământului exprimat de către victima care nu a 

împlinit vârsta de 16 ani: 1) consimţământul univoc, presupunând 

discernământul, la a cărui temelie se poate afla curiozitatea victimei, 

interesul material sau atracţia sexuală din partea ei; 2) consimţământul 

aparent, care atestă lipsa discernământului, constând în neîmpotrivirea 

victimei, din cauza că nu înţelege semnificaţia celor ce i se întâmplă.  

Se va aplica art.174 CP RM („Raportul sexual cu o persoană care 

nu a împlinit vârsta de 16 ani”), numai în ipoteza în care făptuitorul 

realizează raportul sexual şi actele de penetrare vaginală, anală sau 

bucală ori de alt gen cu victima minoră de până la 16 ani, dacă există 

consimţământul victimei, în absenţa oricărei forme de constrângere. 

Altfel spus, sub incidenţa art.174 CP RM nu intră nicio modalitate a 
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acţiunii adiacente specificate în dispoziţiile normelor prevăzute la 

art.171-173 CP RM. Atunci când subiectul infracţiunii realizează 

elementul material al faptei prevăzute la art.173 CP RM pentru a 

determina o persoană minoră (dar care nu este de vârstă fragedă) la 

raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual, fapta trebuie 

calificată potrivit art.173 CP RM, indiferent dacă scopul a fost realizat 

sau nu.  

În privinţa „consimţământului aparent” (a doua ipoteză la care se 

referă autorul S.Brînza), dacă raportul sexual ori alt act de penetrare 

vaginală, anală sau de alt gen a fost realizat cu o persoană de până la 

16 ani care aparent şi-a exprimat acordul, dar nu a înţeles semnificaţia 

asentimentului exprimat din cauza vârstei timpurii, fapta trebuie 

calificată în corespundere cu lit.b) alin.(3) art.171 („Violul”) sau cu 

lit.a) alin.(3) art.172 („Acţiuni violente cu caracter sexual”) CP RM. O 

asemenea încadrare este recomandată şi în Hotărârea Plenului CSJ 

nr.17 din 07.11.2005 [2] în contextul delimitării infracţiunii prevăzute 

la art.174 CP RM de infracţiunile prevăzute la art.171 şi 172 CP RM. 

Aceasta trebuie să fie soluţia de calificare raportată la comiterea 

hărţuirii sexuale asupra unui minor de vârstă fragedă.  

Este imposibil a prestabili o vârstă minimă de la care minorul poate 

evolua în calitate de victimă a infracţiunii specificate la art.173 CP 

RM. În acest sens, L.L. Kruglikov [3, p.26-27] consemnează că vârsta 

fragedă, adică neatingerea vârstei de 14 ani, nu întotdeauna înseamnă 

că este vorba de stare de neputinţă. Trebuie de stabilit dacă victima, în 

virtutea vârstei, nu putea să înţeleagă caracterul şi semnificaţia 

comportamentului făptuitorului. În această privinţă, este semnificativă 

şi afirmaţia expusă de V.Stati, potrivit căreia „nu este de vârstă 

fragedă acel copil care are o reprezentare clară a semnificaţiei 

consimţământului pe care îl acordă în vederea întreţinerii unor acte 

sau contacte sexuale [4, p.17]. Potrivit pct.12 al Hotărârii Plenului CSJ 

a Republicii Moldova nr.39 din 22.11.2004 [5], „în cazul când apar 

îndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea de 

percepere justă a împrejurărilor ce au importanţă pentru cauza penală, 

este necesară efectuarea expertizei medico-legale: psihologice sau 

psihiatrice ori psihologigo-psihiatrice. În acest sens, în şedinţa de 

judecată pot fi audiaţi şi specialişti în domeniul psihologiei copiilor şi 

adolescenţilor (psiholog, asistent social, pedagog)”. 
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De aceea, pentru ca minorul să fie recunoscut în calitate de victimă 

a hărţuirii sexuale, trebuie neapărat să se stabilească dacă acesta 

dispune de suficient discernământ pentru a conştientiza caracterul 

mesajului conţinut în conduita făptuitorului.  

În altă privinţă, făcând o evaluare în sistem a marjei pedepsei cu 

închisoarea fixată de legiuitor în normele care prevăd răspunderea 

pentru infracţiunile privind viaţa sexuală săvârşite asupra unui minor, 

am dedus următoarele date: la lit.b) art.171 şi 172 CP RM este 

stabilită pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 12 ani în ipoteza în care 

faptele sunt comise cu bună ştiinţă asupra unui minor, iar la lit.b) 

alin.(3) – în cazul săvârşirii aceloraşi infracţiuni, când victima are sub 

14 ani, este stabilită pedeapsa cu închisoarea de la 10 la 20 ani; în 

cazul art.174 şi 175 („Acţiuni perverse”) CP RM este fixată pedeapsa 

cu închisoarea de la 3 la 7 ani, iar în norma specificată la art.1751 CP 

RM („Acostarea copiilor în scopuri sexuale”) este stabilită pedeapsa 

cu închisoarea de la 1 la 5 ani. De remarcat este că infracţiunile 

prevăzute la art.174-1751 CP RM nu implică nicio modalitatate de 

constrângere caracteristică infracţiunilor specificate la art.171-173 CP 

RM. În contrast, în ipoteza în care minorul este determinat la 

realizarea unui raport sexual ori a unei alte acţiuni cu caracter sexual 

prin intermediul acţiunilor specificate la art.173 CP RM, fapta este 

pedepsită cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale 

sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de 

ore, sau cu închisoare de până la 3 ani. Bineînţeles, în acest caz, poate 

fi reţinută agravanta specificată la lit.e) alin.(1) art.77 CP RM, dacă 

făptuitorul a cunoscut că victima este minor. Totuşi, potrivit alin.(3) 

art.78 CP RM, maximul pedepsei aplicabile pentru fapta săvârşită va 

fi închisoarea de 3 ani. Tocmai de aceea, considerăm că în aceste 

ipoteze suntem în prezenţa unui tratament sancţionator neproporţional 

gradului de pericol social al faptei în raport cu alte fapte din aceeaşi 

categorie. 

Este evidentă omisiunea legiuitorului autohton de a diferenţia 

răspunderea penală în ipoteza în care hărţuirea sexuală se săvârşeşte 

asupra unui minor, or în cazul altor infracţiuni de aceeaşi factură 

organul legislativ a recunoscut un pericol social mai pronunţat al 

respectivelor fapte infracţionale. În context, este elocventă aserţiunea 

expusă de S.Copeţchi: „Statutul juridico-penal al minorului se 
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caracterizează prin prezenţa dreptului la o protecţie înaltă a intereselor 

şi prin obligaţia statului de a-l recunoaşte ca victimă cu statut special” 

[6, p.71]. 

Pe cale de consecinţă, venim cu recomandarea de lege ferenda de a 

gradua răspunderea penală, în sensul agravării, în ipoteza săvârşirii 

hărţuirii sexuale asupra unui minor. În mod concret, propunem 

inserarea unui nou alineat la art.173 CP RM: alin.(2), cu circumstanţa 

agravantă „săvârşită cu bună ştiinţă asupra unui minor”. Recomandăm 

ca în sancţiunea alineatului proiectat să fie prevăzută pedeapsa cu 

închisoare de la 3 la 7 ani. 

De remarcat că în plan internaţional, există modele legislative care 

prevăd agravarea răspunderii penale în normele de incriminare a 

infracţiunii analizate, dacă hărţuirea sexuală este săvârşită asupra unui 

minor. Cu titlu de exemple relevăm alin.(3)-2 art.222-33 CP al Franţei 

[7] „în privinţa unui minor sub 15 ani”, alin.(3) art.184 CP al Spaniei 

[8] „vulnerabilitatea victimei condiţionată de vârstă, starea de 

boală…”, alin.(2) art.108/a CP al Albaniei [9] „împotriva copiilor”. 

Notăm că o astfel de circumstanţă agravantă este specificată la lit.b) 

alin.(2) art.171 şi la lit.b) alin.(2) art.172 CP RM tocmai pentru că 

legiuitorul recunoaşte gradul de pericol mai ridicat al acestor 

infracţiuni atunci când sunt săvârşite în privinţa unui minor. 
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FLIRT, SEDUCŢIE SAU HĂRŢUIRE SEXUALĂ? 

Mihaela BOTNARENCO 

Experienţa legislativă a unor state europene a îndemnat legiuitorul 

moldovean să modifice conţinutul art.173 CP RM (prin Legea pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.167 din 

09.07.2010 [1]), astfel încât ceea ce anterior era denumit „constrânge-

rea la acţiuni cu caracter sexual” a devenit „hărţuirea sexuală”, evident 

cu unele ajustări şi completări. 

Ca rezultat, constatăm că, pe de o parte, conţinutul acestei norme 

este neinteligibil şi suscită o serie de neclarităţi, pe de altă parte, un şir 

de întrebări au la bază viziunea sceptică a societăţii cu privire la 

oportunitatea incriminării acestei fapte. Unul dintre motivele care pun 

la îndoială necesitatea penalizării hărţuirii sexuale constă în confuzia 

care se admite între hărţuirea sexuală – ca faptă socialmente 

periculoasă incriminată de Codul penal, şi hărţuirea sexuală – într-o 

abordare care contravine moralităţii. Iată de ce, cel mai frecvent, 

bărbaţii (mai rar şi femeile) formulează întrebări de genul: „Care este 

raţiunea incriminării hărţuirii sexuale? Ar trebui să-mi fie frică că 

orice privire tendenţioasă sau orice glumă cu conotaţie sexuală atrage 

răspunderea penală?”  

Dificultatea delimitării hărţuirii sexuale de unele conduite de 

seducţie, curtare, flirt (chiar şi nepotrivite sau impudice) poate să 

apară mai ales atunci când făptuitorul subestimează caracterul 

acţiunilor sale, sau victima supraevaluează conduita făptuitorului. Cu 
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drept cuvânt, se arată în doctrină că „atunci când făptuitorul nu 

apreciază pe deplin situaţia aşa cum este percepută de către victimă 

poate fi surprins sau confuz de reacţia aparent exagerată a victimei şi 

interpretarea greşită a acesteia” [2, p.48]. Într-adevăr, hărţuirea 

sexuală este o formă insidioasă de manifestare a infracţionalităţii. Iată 

de ce este important a trasa o linie clară de demarcaţie între ceea ce se 

numeşte hărţuire sexuală şi ceea ce stă în afara acestui concept. 
În acest context, este justă afirmaţia expusă de autorii spanioli 

C.Sanchez de Lara şi E.Chicano Javega [3, p.37], potrivit căreia 
noţiunea de hărţuire sexuală în legea penală este mai restrictivă decât 
conceptul generalizat al acestei fapte recunoscut de societate. Într-ade-
văr, conceptul social al hărţuirii sexuale (care pretinde să raporteze la 
această faptă orice conduită cu caracter sexual: glumă, privire 
insistentă, solicitare a unor acţiuni cu caracter sexual etc., nedorite de 
către destinatar la noţiunea de hărţuire sexuală) este diferit de 
conceptul juridico-penal al acestei fapte. Pe această cale, este bine-
venită următoarea notă de clarificare: „Hărţuirea sexuală este ilegală 
atunci când constituie o violare a postulatului dogmatic al libertăţii 
sexuale (sau al inviolabilităţii sexuale – n.a.), nefiind suficient să fie 
privită ca o meschină „ofensă morală”, chiar dacă în cadrul relaţiilor 
sociale, limitele de legalitate şi moralitate sunt foarte rarefiate” [4].  

În sensul legii penale naţionale, nu orice comportament amoral cu 
tentă sexuală este hărţuire sexuală. În orice caz, un flirt, un act de 
seducţie, un avans sexual nu pot fi considerate a priori hărţuire sexuală. 
Deşi, trebuie să admitem că flirtul sau actele de seducţie sunt acte 
potenţiale a se transforma în hărţuire sexuală, în condiţiile în care una 
dintre persoane nu mai doreşte să fie implicată în respectiva relaţie sau nu 
doreşte să meargă dincolo de flirt, iar făptuitorul recurge la constrângerea 
psihică pentru a-i „schimba” voinţa. În orice caz, în lipsa constrângerii 
psihice (alta decât cea specificată la art.171 şi 172 CP RM), chiar dacă 
comportamentul unei persoane de manifestare a seducţiei sau de 
pretindere a unor acţiuni cu caracter sexual este lipsit de tact sau este 
impertinent, nu poate fi calificat în temeiul art.173 CP RM.  

În acest plan, este semnificativă precizarea expusă de V.Dobrinoiu, 

potrivit căreia „în principiu manifestările de apreciere pornite dintr-un 

sentiment de admiraţie, glumele tradiţionale între colegii de birou sau 

de muncă, răspunsurile la unele observaţii provocatoare, incitante, 

strângerile de cot, îmbrăţişările ocazionale, izolate, orice manifestări 
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care nu cuprind elemente de constrângere a voinţei victimei sau 

şicanare a acesteia nu vor putea fi reţinute ca manifestări infracţionale, 

neexistând elementul subiectiv corespunzător [5, p.223]. Este relevantă şi 

aserţiunea lui M.Udroiu: „Nu se poate reţine comiterea infracţinnii de 

hărţuire sexuală, dacă actele făptuitorului se cantonează exclusiv în sfera 

unor simple acte amoroase, de seducţie (de pildă, prin oferirea de flori, 

prin realizarea unor declaraţii de dragoste etc.)” [6, p.179].  

În realitate este dificil a delimita acţiunea principală a faptei 

prejudiciabile prevăzută la art.173 CP RM de unele comportamente 

de seducţie, flirt, cochetare. Reiterăm însă că deşi eventual fixarea cu 

privirea a unei părţi de corp a persoanei, demonstrarea unor semne 

obscene cu ajutorul mâinilor, gesturi de mimare, precum imitarea 

copulaţiei, pot prezenta exemple elocvente de comportament caracte-

ristic acţiunii principale a hărţuirii sexuale (în astfel de exemple: com-

portament nonverbal – n.a.), în absenţa acţiunii adiacente a faptei pre-

judiciabile prevăzută la art.173 CP RM, nu vom fi în prezenţa hărţuirii 

sexuale. Ameninţarea, constrângerea, şantajul în ipoteza faptei 

examinate se realizează pentru a fortifica avansul cu caracter sexual 

care rezultă din acţiunea principală a faptei prejudiciabile; incidenţa a 

cel puţin uneia dintre modalităţile acţiunii adiacente a faptei 

prejudiciabile de hărţuire sexuală este o condiţie sine qua non pentru 

calificarea faptei în corespundere cu art.173 CP RM.  

Poate fi mai anevoios de demarcat hărţuirea sexuală de unele con-

duite de seducţie, flirt, curtare şi atunci când modalitatea acţiunii adia-

cente a faptei prejudiciabile prevăzută la art.173 CP RM se manifestă 

sub formă de constrângere, adică prin profitarea făptuitorului de starea 

de dependenţă a victimei. În acest caz, comportamentul făptuitorului 

poate fi voalat de raportul de dependenţă existent. Drept urmare, este 

esenţial să se urmărească nu doar atitudinea psihică sau conduita făp-

tuitorului, dar şi atitudinea psihică şi conduita victimei.  

Vom fi în prezenţa hărţuirii sexuale, dacă din comportamentul 

infracţional al făptuitorului rezultă, explicit sau implicit, scopul de a 

determina victima la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter 

sexual nedorite. Concomitent, solicitările cu tentă sexuală în ipoteza 

                                                 
Adică, manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal care lezează demnitatea 

persoanei ori care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare 
în scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual. 
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faptei examinate sunt absolut indezirabile pentru victimă. Dimpotrivă, 

în cazul comportamentului de seducţie, propunerile cu semnificaţie 

sexuală se înfăţişează ca fiind complementare. În prezenţa hărţuirii 

sexuale, victima se simte rău, stigmatizată, umilită, îi este redusă stima 

de sine, se simte fără putere în faţa făptuitorului. Per a contrario, în 

cazul flirtului sau seducţiei, victima trăieşte sentimente pozitive, este 

flatată, încrezută în propria persoană; în acest caz, ambele părţi deţin 

situaţia sub control. De cele mai multe ori, flirtul (sau alte acte de 

seducţie, curtare) este mutual, în contrast hărţuirea sexuală de fiecare 

dată se manifestă unilateral şi abuziv.  

Este important de reţinut că profitarea de starea de dependenţă a 

victimei, în sensul art.173 CP RM, nu trebuie doar să-i provoace jenă 

sau disconfort victimei – aceste efecte corespund cu acţiunea 

principală a faptei. În cazul modalităţii acţiunii adiacente sub formă de 

constrângere, trebuie să existe o astfel de influenţare în privinţa 

victimei, susceptibilă să-i provoace o temere în privinţa posibilităţii 

survenirii reale a unor consecinţe nefaste. Sau trebuie să existe cel 

puţin convingerea că unica soluţie de a înceta acţiunile insuportabile 

ale făptuitorului este să-i cedeze.  

În altă ordine de idei, se impune întrebarea, dacă propunerea de 

privilegii victimei în schimbul unui raport sexual ori a unei alte acţiuni 

cu caracter sexual se încadrează în temeiul art.173 CP RM? 

În literatura rusă, se arată că realizarea unor raporturi sexuale ca 

rezultat al promisiunii făptuitorului de a recompensa victima 

(avansarea în funcţie, bani, asigurarea cu locuinţă) se încadrează în 

acte de prostituţie, şi nu în temeiul art.133 CP FR („Constrângerea la 

acţiuni cu caracter sexual”). Aceeaşi autori susţin că situaţia este 

calitativ diferită în cazul hărţuirii sexuale [7, p.559]. Probabil, autorii 

se referă la şantajul sexual (quid pro quo, sau „ceva pentru ceva”), aşa 

cum este reglementat în SUA.  

Din dispoziţia art.173 CP RM se desprinde clar că hărţuirea sexua-

lă nu presupune un schimb de „privilegii” dintre făptuitor şi victimă. 

În situaţia în care victima acceptă condiţiile înaintate de subiectul 

                                                 
 Şantajul sexual presupune supunerea victimei la unele avansuri sexuale nedorite, cereri privind 

favoruri sexuale şi alte genuri de conduită verbală sau fizică de natură sexuală; fiind, explicit sau 

implicit, obligatorii pentru obținerea sau menținerea unor avantaje la locul de muncă. 
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infracţiunii pentru a obţine anumite avantaje, nu putem raporta acest 

caz la constrângere. Pe această cale este relevantă o maximă latină: 

volenti non fit injuria. Or, în atare caz nu se atentează, în plan 

subsidiar, la libertatea psihică a persoanei. 

În contextul celor enunţate supra, nu putem să nu fim de acord cu 

alegaţia, potrivit căreia „de multe ori intenţia (indiferent de natura ei) 

nu este clară, neînţelegerile au deci şansa să apară din ambele direcţii. 

Un act care în sinea lui era prietenos poate să fie exagerat, poate fi 

scos din context şi considerat a fi un act de hărţuire. Există tăişuri de 

ambele părţi” [8, p.30]. De aceea, în cazul în care există incertitudine 

legată de aprecierea intenţiei făptuitorului, trebuie abordată în folosul 

acestuia (în acord cu principiul in dubio pro reo). 
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PEDEPSELE CE POT FI APLICATE PERSOANELOR 

JURIDICE – SUBIECT AL INFRACŢIUNII 

Stela BOTNARU, Iulia BURAVCENCO 

Persoana juridică în calitate de subiect al infracţiunii este o temati-
că contradictorie permanentă atât în teoria, cât şi în practica judiciară, 
motiv pentru care propunem o analiză multiplă a fenomenului comite-
rii unei infracţiuni de către un subiect nefizic şi eficienţa aplicării pe-
depsei în aceste cazuri. Potrivit Codului penal al Republicii Moldova, 
persoanei juridice, cu excepţia autorităţii publice, în cazul comiterii 
unei infracţiuni i se pot aplica următoarele categorii de pedepse, şi 
anume: amenda, privarea unei persoane juridice de dreptul de a 
exercita o anumită activitate şi lichidarea [1]. Amenda reprezintă o 
pedeapsă pecuniară care poate fi aplicată persoanei juridice pentru 
comiterea infracţiunilor. Alin. (4) art.64 Cod penal stipulează – mări-
mea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 
500 la 20.000 unităţi convenţionale, în funcţie de caracterul şi gravita-
tea infracţiunii săvârşite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în 
considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice. Legea 
penală prevede că înstanţa de judecată la stabilirea pedepsei trebuie să 
ia în consideraţie şi situaţia economico-financiară a persoanei juridice, 
dar limita maximă rămâne aceeaşi pentru o anumită infracţiune, 
indiferent de situaţia economico-financiară a acesteia – lucru care 
poate influenţa considerabil eficacitatea aplicării acestei pedepse. La 
fel, alin. (4) art.64 Cod penal prevede ,,în caz de eschivare cu rea-
voinţă a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanţa de 
judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea 
patrimoniului”. Realitatea însă denotă faptul că – persoanele juridice 
fie nu au în genere patrimoniu, mai ales cele care au intenţia de a 
comite infracţiuni, fie patrimoniul lor este deseori gajat, majoritatea 
patrimoniului fiind în leasing, credit etc.  

O altă pedeapsă, potrivit art. 73 Cod penal, este privarea unei 

persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate, care 

poate fi aplicată atât ca pedeapsă principală, cât şi complementară. 

Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită 

activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite 

tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi 

subvenţiii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a exercita alte 
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activităţi. Considerăm această normă una abuzivă, pe motiv că statul 

îşi rezervă practic drepturi nelimitate de intervenţie în activitatea 

persoanei juridice. În acelati timp, nu este raţională nici stabilirea 

interdicţiei pe un anumit termen. Dacă persoana juridică practică o 

activitate fară respectarea anumitor norme/standarde, atunci ea este 

trasă la răspundere pentru aceasta, şi este clar că nu poate practica 

această activitate în afara legii. În cazul în care după tragerea la 

răspundere persoana îşi reglează activitatea, astfel încât să corespundă 

tuturor normelor legale, nu este clar de ce şi în ce bază poate fi 

limitată în practicarea unei anumite activităţi. Făcând o analiză, 

observăm că sancţiunea dată conţine, de fapt, două pedepse diferite. În 

realitate, primirea de subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat nu 

constituie o activitate a persoanei juridice. Exercitarea unei activităţi 

este o iniţiativă a persoanei juridice, un gen concret de activitate care 

poate fi prevăzut în actele de constituire a entităţii colective, pe când 

subvenţiile şi înlesnirile sunt nişte acte ale statului, care pot însoţi 

această activitate, pe baza anumitor acte normative. Activitatea 

persoanei juridice, care eventual poate fi interzisă, şi subvenţiile, 

înlesnirile sau avantajele acordate de stat constituie obiectul voinţei 

diferiţilor subiecţi de drept, ce se află pe poziţii opuse în relaţiile 

juridice şi, respectiv, sunt de natură diferită. Pe baza celor expuse, ar fi 

rezonabil să divizăm această pedeapsă în două pedepse aparte [2, 

p.450]. Art.73 alin.(2) Cod penal prevede că privarea de dreptul de a 

exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau 

la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pe un termen de până la 

5 ani sau pe un termen nelimitat.  

În accepţiunea noastră, această prevedere este foarte largă, nefiind 

stabilite oarecare limite sau condiţii, referitor la faptul care sunt 

activităţile ce pot fi limitate în timp şi care este teritoriul respectiv, şi 

de ce anume pe o astfel de perioadă. O ultimă categorie de pedeapsă 

care poate fi aplicată persoanelor juridice este lichidarea, prevăzută de 

art.74 Cod penal, care indică faptul că lichidarea persoanei juridice 

constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecinţelor prevăzute de 

legislaţia civilă. De asemenea, alin.(2) al aceluiaşi articol prevede că 

lichidarea persoanei juridice se stabileşte în cazul în care instanţa de 

judecată constată că gravitatea infracţiunii săvârşite face imposibilă 

păstrarea unei atare persoane juridice şi prelungirea activităţii sale. În 
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literatura de specialitate, este expusă părerea care se referă la sintagma 

„lichidarea persoanei juridice”, şi anume – că aceasta ar trebui să fie 

înlocuită cu sintagma ,,dizolvarea persoanei juridice”, deoarece tocmai 

aceasta din urmă, conform Codului civil, deschide procedura de 

lichidare, în cadrul căreia sunt satisfăcute cerinţele patrimoniale ale 

creditorilor, se încasează amenzile, inclusiv cele impuse în calitate de 

pedeapsă penală, se împart între fondatori bunurile ce rămân. După 

încheierea procedurilor ce urmează dizolvarea, are loc lichidarea 

persoanei juridice, fapt care se soldează cu radierea ei din registrul în 

care se înregistrează aceşti subiecţi de drept [3, p.451].  

Cu toate că literatura de specialitate face o paralelă între lichidarea 

persoanei juridice şi pedeapsa cu moartea în cazul persoanei fizice, 

aceste două situaţii nu sunt identice. Dacă persoana fizică comite o 

infracţiune excepţional de gravă şi este condamnată la pedeapsă 

capitală, atunci scopul este clar, societatea exclude posibilitatea 

repetării unei astfel de infracţăiuni din partea condamnatului. În cazul 

lichidării, se exclude posibilitatea comiterii unor acte ilegale de 

persoana juridică respectivă, şi dacă admitem că nu este trasă la 

răspundere penală persoana fizică responsabilă, atunci drept 

consecinţă am pedepsit o formă juridică, o ficţiune şi adevăratul 

vinovat este scutit de răspundere [4, p.56]. Pe de altă parte, există 

situaţii când infracţiunea este comisă de persoane împuternicite cu 

funcţii de conducere din cadrul organizaţiei, persoana juridică fiind 

trasă la răspundere penală, acesteia i se aplică pedeapsa în formă de 

privare de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea. 

Această pedeapsă se aplică organizaţiei în ansamblu, şi consecinţele 

faptelor prejudiciabile ale persoanelor împuternicite cu funcţie de 

conducere din cadrul acestei persoane juridice se aplică întregului 

personal. Dacă se respectă, în acest caz, principiul caracterului 

personal există o altă dilemă pe lângă analiza teoretico-practică a 

eficienţei aplicării acestor pedepse. Tragerea la răspundere penală 

afectează întreaga persoană juridică, consecinţele faptelor unor 

persoane sunt suportate de către toţi membrii organizaţiei. Aceasta ar 

putea fi situaţia când unei persoane juridice i s-ar aplica lichidarea 

acesteia ca pedeapsa penală, iar toţi angajaţii ar fi trebuit să fie 

concediaţi. Tocmai, din acest considerent, vinovăţia şi legătura 

cauzală trebuie dovedite în raport cu fiecare angajat, iar lipsa 
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vinovăţiei a unei singure persoane ar condiţiona imposibilitatea 

tragerii la răspundere penală a persoanei juridice în întregime.  

În concluzie, opinăm că este indiscutabil faptul că persoanele 

trebuie să răspundă pentru faptele comise, inclusiv cele juridice, nici 

măcar nu se discută dacă este oportun sau nu prezenţa în calitate de 

subiect al infracţiunii a persoanei juridice, se încearcă a fi analizate 

pedepsele care pot fi aplicate persoanelor juridice şi eficienţa lor 

practică. O descriere mult mai amplă a cazurilor, condiţiilor sau 

factorilor care ar putea influenţa aplicarea unei sau altei pedepse ar fi 

bine-venită, mai ales în ceea ce ţine de privarea persoanei juridice de 

dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea. La fel, ar fi 

pertinentă şi perfecţionarea întregului sistem pentru eficientizarea şi 

aplicarea acestor pedepse. 
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INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI ÎN CAUZELE  

PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE:  

UNELE CONOTAŢII PRACTICE 

Liubovi BRÎNZA  

Curtea de Apel Chişinău 

Centrul Naţional Anticorupţie, cu suportul Curţii Supreme de 

Justiţie şi împreună cu experţii Proiectului MIAPAC şi Misiunii 

EUHLPAM, a efectuat un studiu cu privire la practica judecării 

cauzelor referitor la infracţiunile de corupţie, examinate în perioada 

01.01.2010-30.06.2012 (198 de dosare penale). 

Studiul relevă că dosarele penale de corupţie puse pe rolul 

instanţelor de judecată, conform datelor din rechizitoriu, sunt cele de 
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trafic de influenţă (49%), corupere pasivă şi primirea unei remuneraţii 

ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei 

(16%). Mai puţine sunt cazurile formelor de corupere activă şi dare de 

mită (4,5%). S-a constatat că instanţele de fond au pronunţat sentinţe 

de condamnare în 60% de cazuri, de încetare a procesului penal – în 

31% şi de achitare în 9% de cazuri. 

Pronunţând sentinţele de condamnare, instanţele de judecată: a) în 

fiecare al treilea caz examinat (27-29%) au dispus liberarea de răspun-

dere penală şi atragerea la răspundere contravenţională în conformitate 

cu prevederile art.55 CP RM; b) în patru din cinci cazuri de corupţie 

(81%), cauzele au fost examinate în procedura privind acordul de re-

cunoaştere a vinovăţiei; 3) în fiecare al treilea caz (26-27%), instan-

ţele, conducându-se de prevederile art.79 CP RM, au aplicat pedepse 

mai blânde, adică sub limita prevăzută de lege sau nu au aplicat 

pedepsele complementare obligatorii (de ex., privarea de dreptul de a 

ocupa o anumită funcţie pe un termen de până la 5 ani); c) în fiecare al 

treilea caz (33-29%), instanţele au dispus suspendarea executării 

pedepsei în conformitate cu prevederile art.90 CP RM [1]. 

Drept reacţie, în scopul aplicării corecte şi uniforme de către ins-

tanţele judecătoreşti a principiului individualizării pedepsei în cauzele 

de corupţie, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie a elaborat Re-

comandarea „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea 

pedepsei penale în cauzele de corupţie”, nr.61 din 14.12.2013 [2]. 

În acest context, V.Stati, cu drept cuvânt, a menţionat că: „nici Legea 

cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nici Codul de procedură penală, 

niciun alt act legislativ nu stabileşte posibilitatea adoptării de recomandări 

de către Curtea Supremă de Justiţie. Din această perspectivă, nu este clar 

nici statutul, nici forţa juridică a unor asemenea acte” [3, p.5]. 

Trecând peste această obiecţie nelipsită de noimă, subliniem că, în 

esenţă, în Recomandarea nr.61 a Curţii Supreme de Justiţie se atenţio-

nează: 1) în cauzele de corupţie, aplicarea unei pedepse mai blânde 

decât cea prevăzută de sancţiune în baza art.79 CP RM poate avea loc 

doar ca o excepţie; 2) dacă sancţiunea normei penale prevede obliga-

toriu ca pedeapsă complementară privarea de dreptul de a ocupa anu-

mite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, instanţele de jude-

cată nu sunt în drept de a o înlătura cu trimitere la alin.(2) art.78 ori 

art.79 CP RM, fiindcă aceasta, ar încălca prevederile art.61 alin.(2) CP 
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RM; 3) în cauzele de corupţie nu sunt aplicabile dispoziţiile art.55 CP 

RM; 4) când cauzele de corupţie se examinează în procedurile 

speciale prevăzute în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei 

(art.509 CPP RM) sau recunoaşterea faptei săvârşite (art.3641 CPP 

RM), faptul recunoaşterii vinovăţiei, care atrage incidenţa procedurii 

simplificate, nu poate fi valorificat ca o circumstanţă atenuantă judi-

ciară prevăzută la lit.f) alin.(1) art.76 CP RM, deoarece ar însemna că 

aceleiaşi situaţii de drept i se va acorda o dublă valenţă juridică; 5) lip-

sa antecedentelor penale, precum şi faptul că inculpatul nu stă la 

evidenţă la narcolog ori psihiatru, nu pot fi considerate circumstanţe 

atenuante sau ca indici pozitivi ce caracterizează persoana; 6) cir-

cumstanţele atenuante, odată constatate în cauză şi puse la baza 

stabilirii pedepsei principale, nu mai pot fi invocate ca motivare de 

aplicare a prevederilor art.90 CP RM – suspendarea executării 

condiţionate a pedepsei aplicate.  

În opinia noastră, suscită anumite rezerve concluzia nr.2. Aşadar, 

raţionând prin prisma alin.(1) art.79 CP RM, deducem că în ipoteza în 

care se constată circumstanţe(ă) excepţionale(ă) ale cauzei, instanţa de 

judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de 

legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blândă, de 

altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară 

obligatorie. Este vorba despre un drept discreţionar al instanţei de 

judecată, şi nu de o obligaţie. O astfel de tălmăcire se cuprinde şi în 

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 

„Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei 

penale”, nr.8 din 11.11.2013 [4]. Concomitent, accentuăm că de lege 

lata prevederile alin.(1) art.79 CP RM nu se aplică persoanelor adulte 

în cazul aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă, în cazul recidivei de 

infracţiuni sau al săvârşirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin.(2)-

(4) CP RM (alin.(2) art.79 CP RM). Aşa stând lucrurile, nu este clar: 

de unde instanţa supremă a tras concluzia că alin.(1) art.79 CP RM nu 

este aplicabil în cazul infracţiunilor de corupţie? Or, legiuitorul nu a 

admis astfel de excepţii. De aceea, nu are cum să se încalce scopul 

pedepsei penale (alin.(2) art.61 CP RM) în astfel de ipoteze. Mai mult, 

de ce Curtea Supremă de Justiţie consideră că alin.(1) art.79 CP RM 

este operabil doar în partea vizând aplicarea unei pedepse mai blânde 

decât cea prevăzută de sancţiune în cauzele privind infracţiunile de 
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corupţie? Se pare că lucrurile nu sunt abordate consecvent şi prin 

aceasta se sfidează voinţa legiuitorului.  

În acelaşi timp, sesizăm alături de alţi autori că s-a aplicat art.55 

CP RM (de către instanţa de fond şi cea de apel) în cauzele de corupţie 

chiar şi după adoptarea Recomandării enunţate mai sus [5]. Însă, în 

mod just instanţa supremă a casat decizia instanţei ierarhic inferioare 

şi a statuat că: „în cazurile săvârşirii infracţiunilor de trafic de 

influenţă, se cauzează daune intereselor publice, afectează imaginea 

instituţiilor statale şi a întregii societăţi, daune nemateriale, care 

indiferent că persoana vinovată a fost condamnată, nu pot fi 

considerate ca total reparate” [6]. Această opinie poate fi extinsă prin 

extrapolare şi în privinţa altor infracţiuni de corupţie. 

În contextul celor elucidate, opinăm că în cauzele privind 

infracţiunile de corupţie, instanţele de judecată trebuie se ia în 

considerare la individualizarea pedepsei pe lângă prevederile 

consemnate la art.75 CP RM şi următoarele aspecte: calitatea sau 

funcţia făptuitorului; modalitatea de săvârşire a infracţiunii; parametrii 

valorici ai obiectului material; etc.  

În consecinţă, practica judiciară neunitară în materia infracţiunilor 

de corupţie are urmări dăunătoare atât faţă de justiţiabili, cât şi în 

modul de a se privi activitatea justiţiei; pedeapsa nu va mai fi 

convingătoare, dacă diferă de la judecător la judecător pentru absolut 

aceeaşi situaţie şi, ca atare, nu va mai avea ca efect reeducarea 

persoanei vinovate şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. 
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ESTE OARE POSIBILĂ RECURGEREA LA ÎNŞELĂCIUNE 

SAU LA ABUZ DE ÎNCREDERE ÎN IPOTEZA SĂVÂRŞIRII 

SUSTRAGERII DESCHISE? 

Liubovi BRÎNZA  
Curtea de Apel Chişinău 

În prezentul articol, ne propunem să găsim răspuns la următoarea 
întrebare: este oare posibilă recurgerea la înşelăciune sau la abuz de 
încredere în ipoteza săvârşirii sustragerii deschise? Ne îndreptăm 
demersul în această direcţie, deoarece în practica judiciară nu există o 
părere uniformă.  

Pentru început, reţinem că prin „înşelăciune” se înţelege după caz: 
1) dezinformarea conştientă a victimei, care constă în prezentarea 
vădit falsă a realităţii (înşelăciunea activă); 2) trecerea sub tăcere a 
realităţii, când sunt ascunse faptele şi circumstanţele care trebuie 
comunicate în cazul săvârşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu 
legea tranzacţiei patrimoniale (înşelăciunea pasivă) [1, p.908].  

Iar prin „abuz de încredere” se are în vedere exploatarea de către 
făptuitor a raporturilor de încredere care s-au stabilit între el şi 
victimă. De regulă, raporturile de încredere decurg din încheierea unor 
convenţii de drept civil (mandat, depozit, asigurare, comision, 
administrare fiduciară etc.) sau din alte fapte juridice. În alte cazuri, 
aceste raporturi se creează pe fondul atitudinii de colegialitate, 
prietenie, afecţiune între făptuitor şi victimă, atitudine care, de multe 
ori, este artificial creată şi susţinută, timp îndelungat, prin eforturile 
făptuitorului [1, p.911]. 
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Accentuăm că în cazul infracţiunilor reunite sub denumirea 

marginală de ,,jaf”, nu figurează în mod expres semnul calificativ 

„înşelăciune” sau „abuz de încredere”. În contrast, astfel de semne 

calificative sunt reflectate, printre altele, în cazul infracţiunilor reunite 

sub denumirea marginală de escrocherie. Probabil, din aceste conside-

rente, cei abilitaţi cu aplicarea legii penale aplică „orbeşte” una dintre 

prevederile art.190 CP RM de fiecare dată când se recurge la înşelă-

ciune sau la abuz de încredere pentru realizarea unei sustrageri.  

În acest context, este de remarcat că, în mod simptomatic, se atestă 

recurgerea la înşelăciune sau la abuz de încredere în cazul sustrage-

rilor telefoanelor mobile (pe stradă sau în alte locuri publice). Astfel, 

făptuitorii, sub diferite pretexte (că vor să facă unele sunete, să asculte 

muzică, să facă fotografii, să acceseze pagini web, să instaleze aplica-

ţii, să-l pună la încărcat etc.) iau telefonul mobil de la victimă. Se 

îndepărtează la o anumită distanţă de victimă, simulând efectuarea 

acţiunilor invocate ca pretext, după care se retrag de la locul comiterii 

faptei. Desigur, împreună cu telefonul mobil [1, p. 894; 2, p. 163]. 

Într-o primă orientare jurisprudenţială, astfel de fapte au fost califi-

cate în baza uneia dintre prevederile art.187 CP RM [4, 5 etc.].  

Dimpotrivă, într-un număr impunător de cazuri, situaţiilor descrise 

li s-a dat apreciere juridică prin prisma uneia dintre prevederile art.190 

CP RM [3, 6, 7 etc.].  

În ce ne priveşte, alegem să aderăm la prima opinie. În aşa mod, 

considerăm că în cazul infracţiunilor reunite sub denumirea marginală 

de jaf, făptuitorul poate să facă uz de manopere frauduloase sau să 

recurgă la exploatarea raporturilor de încredere.  

Dezvoltând ideea, notăm: în cazul art.187 CP RM, înşelăciunea şi 

abuzul de încredere se reduc la o simplă facilitare a accesului la bunul 

victimei. Obţinând temporar bunul, făptuitorul trebuie să mai facă 

ceva, şi anume: să plece cu bunul. Aşadar, sustragerea se realizează 

sub „ochii victimei”. Aceasta din urmă conştientizând la moment că 

bunul i-a fost sustras deschis. În acest făgaş, precizăm că prejudiciul 

nu provine dintr-un act de dispoziţie al victimei, ci din acţiunea ilicită 

a făptuitorului de a lua bunul altuia aflat în mod precar în mâna sa.  

Astfel, deducem că remiterea telefonului mobil făptuitorului pentru 

efectuarea unor sunete, să asculte muzică, să facă fotografii, să 

acceseze pagini web, să instaleze aplicaţii, să-l pună la încărcat etc. nu 
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reprezintă în accepţiunea legiuitorului o dobândire a dreptului de 

proprietate, ci se înscriu în rândul unor funcţii cu caracter pur tehnic. 

Or, victima transmite făptuitorului pentru scurt timp, în posesiune 

temporară, bunurile sale. Şi doar pentru exercitarea acelor funcţii, nu 

mai mult de atât. Totodată, victima are convingerea că bunurile îi vor 

fi retrocedate în scurt timp. Victima înţelege că-i transmite 

făptuitorului bunurile nu în stăpânirea lui definitivă, acesta neavând 

dreptul să le ia în stăpânirea sa definitivă. În opoziţie, în cazul 

infracţiunilor prevăzute la art.190 CP RM, în percepţia victimei, 

făptuitorul este îndrituit să ia bunurile în stăpânirea sa definitivă. Deci, 

bunurile sunt transmise către făptuitor pentru exercitarea atributelor 

dreptului de proprietate: dreptul de posesiune, dreptul de folosinţă şi 

dreptul de dispoziţie [1, p.894; 2, p.163]. 

În acest sens, pe bună dreptate, în literatura de specialitate se 

menţionează că: „nu este exclus ca, pentru a facilita accesul la 

bunurile victimei, să fie aplicată înşelăciunea. În astfel de cazuri, dacă 

în procesul luării bunurilor caracterul infracţional al celor comise este 

conştientizat de victimă (însă făptuitorul continuă realizarea 

sustragerii), acţiunea se va califica în baza uneia dintre prevederile de 

la art.187 CP RM” [1, p.894].  

În comparaţie cu marea majoritate a acelor abilitaţi cu aplicarea 

legii penale din ţara noastră, această nuanţare a fost înţeleasă corect în 

pct.17 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse 

„Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la escrocherie şi 

delapidarea averii străine”, nr.51 din 27.12.2007, specificându-se, 

inter alia, că „fapta se califică drept jaf atunci când făptuitorul cere 

telefonul mobil pentru a-l folosi temporar, după care părăseşte locul 

comiterii faptei”. Această explicaţie poate fi extinsă cu uşurinţă şi în 

privinţa altor bunuri mobile. 

Pe de altă parte, din punct de vedere juridic, înşelăciunea şi abuzul 

de încredere în sensul infracţiunilor reunite sub denumirea marginală 

de escrocherie sunt acţiuni adiacente (ajutătoare) şi subzistă alături de 

acţiunea principală (dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane). 

Având un rol ajutător, înşelăciunea şi abuzul de încredere pot 

presupune o activitate mai complexă, cu un efect mai extins în timp, 

de natură a crea impresia că actul în care este implicată victima este un 

act legal, onest. Astfel, datorită înşelăciunii sau abuzului de încredere, 
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bunul este scos din patrimoniul lezat şi trecut în stăpânirea (definitivă) 

de fapt a făptuitorului, care este în măsură să efectueze orice fel de 

acte materiale cu bunul. În asemenea cazuri, făptuitorul se comportă 

faţă de bunul ce i-a fost încredinţat ca un veritabil proprietar, fireşte în 

mod abuziv, privând persoana – fizică sau juridică – ce i-a încredinţat 

bunul de drepturile pe care le avea asupra acestuia şi provocându-i, pe 

această cale, un prejudiciu (material). Iar ulterior, victima înţelege că a 

fost înşelată sau s-a abuzat de încrederea acesteia şi bunul i-a fost 

sustras. 

În definitiv, referitor la dilema abordată, oferim următorul răspuns: 

da, este posibilă recurgerea la înşelăciune sau la abuz de încredere în 

ipoteza săvârşirii sustragerii deschise. 
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VIAŢA FIINŢEI UMANE ŞI LIMITELE ÎN INTERIORUL  

CĂRORA ACEASTA SE BUCURĂ DE OCROTIRE PENALĂ 

Dumitru BULIGA 

În studiul de faţă, se elucidează inter alia, că viaţa fiinţei umane 

capătă o nouă abordare în ştiinţele medicale, iar drept urmare, sub 

aspect temporal, viaţa fiinţei umane începe până la naştere şi 

încetează odată cu decesul. Astfel, devine actuală şi oportună o nouă 

abordare juridică asupra limitelor, în interiorul cărora, viaţa umană 

urmează a fi ocrotită de legea penală. Pe cale de consecinţă, se 

relevă sintetizat cele mai importante aspecte privind viaţa fiinţei 

umane, limitele temporal-existenţiale ale acesteia, apărarea juridico-

penală a vieţii fiinţei umane prin reglementările penale actuale ale 

Republicii Moldova, precum şi oportunitatea apărării juridico-penale 

a vieţii fiinţei umane nenăscute. 

În literatura de specialitate, s-au conturat diverse opinii 

contradictorii, fiind făcute referiri la conţinutul dreptului la viaţă al 

fiinţei umane nenăscute din diferite perspective. În ce ne priveşte, 

considerăm că un drept natural, ca dreptul la viaţă, este direct 

influenţat de nivelul de dezvoltare a ştiinţelor naturii, care sunt ştiinţe 

exacte. Pornind de la această ipoteză, având în vedere că ştiinţă a vieţii 

este biologia (care face parte din ştiinţele naturale), pledând pentru 

folosirea metodei ştiinţifice de cercetare, considerăm relevant a 

desprinde convingerile ştiinţifice privind dreptul la viaţă, anume din 

perspectivele embriologiei care este o ramură a biologiei.  

Potrivit anatomiei, ontogeneza cuprinde toate diferenţierile şi 

transformările ce au loc cu o fiinţă de la etapa de contopire a ovulului 

cu spermatozoidul până la încetarea existenţei sale. Ea este constituită 

din două perioade: intrauterină şi extrauterină [1, p.38]. Se desprinde 

concluzia că existenţa fiinţei umane începe intrauterin. În continuare 

apare întrebarea, dacă această fiinţă umană a cărei existenţă este 

deocamdată doar intrauterină, este înzestrată cu viaţă umană sau este o 

simplă celulă umană în curs de dezvoltare ce parcurge intrauterin 

etapele: zigot – embrion – făt? La această întrebare, ştiinţele 

embriologice ne răspund cu certitudine. 

Pornind de la faza fertilizării: proces în care are loc contopirea 

spermatozoidului (celula masculină) cu ovulul (celula feminină), se 
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atestă formarea zigotului uman, care deşi este încă o celulă formată 

prin unirea a doi gameţi, constituie faza primară a unui organism 

uman viu, distinct de celula masculină şi feminină care l-a format [2, 

p. 88-90].  

Zigotul uman este prima celulă a noului organism uman în curs de 

formare şi dezvoltare. După prima săptămână zigotul printr-un proces 

continuu se transformă în embrion, care ajungând în săptămâna a 8-a 

de gestaţie având deja conturate organele umane, printr-un proces 

continuu se transformă în făt. Calitatea de făt este începând cu 

săptămâna a 8-a şi până la naştere. În perioada fetală are loc creşterea 

organelor până la maturitatea gestaţională a fiinţei umane. Creşterea şi 

dezvoltarea intrauterină a fiinţei umane este doar prima etapă de 

dezvoltare a fiinţei umane, care fiind un proces continuu, urmează şi 

după naştere, adică extrauterin, moment în care fiinţa umană face un 

salt de la perioada de gestaţie (vârsta de gestaţie) la cea cronologică.  

În consecinţă, dacă embrionul ia naştere în momentul fuziunii 

spermatozoid-ovul, organismul uman este pe deplin prezent de la 

început, controlând şi dirijând toate procesele de dezvoltare care au 

loc de-a lungul vieţii. Acest punct de vedere referitor la embrion este 

obiectiv, se bazează pe metoda ştiinţifică unanim acceptată de 

diferenţiere a diverselor tipuri de celule şi este în conformitate cu 

dovezile faptice. El este complet independent de orice opinie specifică 

de natură etică, morală, politică sau religioasă cu privire la viaţa 

umană sau la embrionii umani. O examinare neutră a dovezilor faptice 

doar stabileşte începutul unei vieţi umane, acesta fiind situat într-un 

„moment de concepţie” foarte bine determinat din punct de vedere 

ştiinţific, concluzie care indică fără echivoc faptul că embrionii 

umani, începând din etapa de zigot, sunt într-adevăr entităţi 

individuale vii ale speciei umane – fiinţe umane [3, p. 24-25]. 

Prin urmare, moartea şi viaţa reprezintă stări diferite de existenţă 

ale materiei. Din punct de vedere fiziologic, viaţa este caracterizată 

prin: metabolism, iritabilitate şi autoreproducere (noţiuni care includ 

şi ereditatea). Pe plan fiziologic, moartea este considerată un proces, 

în care încetarea în timp a activităţii centrilor vitali este urmată de 

încetarea activităţii tisulare [4, p. 18].  

În tanatologia medico-legală, s-a argumentat univoc că instalarea 

morţii este un proces şi nu un moment. Astfel, procesul morţii se 



 58 

desfăşoară în mai multe faze care, din punct de vedere clinic şi 

morfologic, se clasifică în: faza preagonală, faza agonală, moartea 

clinică, moartea cerebrală moartea biologică [5, p.32-33; 6, p.22-24].  
Precum moartea este un proces, aşa şi viaţa este un proces care 

începe până la naştere. Generic, diferenţa constă în faptul că în cazul 
vieţii, organismul uman este în evoluţie (dezvoltare organică), pe când 
în cazul morţii, organismul uman se află în involuţie (degradare 
organică).  

Protecţia juridico-penală a vieţii diferă de la un stat la altul. În 
unele state, viaţa produsului de concepţie se bucură de ocrotire penală, 
iar în alte state (Republica Moldova etc.) este neglijată. 

Potrivit Codului penal al RM, decesul produsului de concepţie în 
evoluţie (al embrionului sau al fătului), chiar dacă intenţia făptuitoru-
lui este orientată nu spre vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii femeii gravide, ci spre uciderea produsului de concepţie în 
evoluţie (a embrionului sau a fătului), se consideră că este o infrac-
ţiune contra sănătăţii femeii gravide a cărei sarcină a fost întreruptă 
(art. 151 CP RM). Mai mult ca atât, provocarea ilegală a avortului (art. 
159 CP RM) la fel este considerată ca fiind o infracţiune contra sănă-
tăţii femeii, a cărei sarcină este întreruptă, dar nu o infracţiune contra 
vieţii fătului a cărui evoluţie este întreruptă. La art. 147 CP RM se 
incriminează fapta de pruncucidere, unica infracţiune contra vieţii fă-
tului (aşa-numitul copil nou-născut), care poate fi săvârşită în timpul 
naşterii, din momentul apariţiei unei oarecare părţi a corpului copilului 
în afara organismului matern [7, p. 77; 8, p. 214; 9, p. 319].  

În rest, chiar dacă femeia însărcinată îşi ucide fătul până la declan-
şarea naşterii, chiar dacă intenţia ei este orientată spre a lipsi de viaţă 
fătul, nu se consideră ca fiind o infracţiune contra vieţii fătului şi, în 
general, nu se consideră ca fiind o infracţiune nici contra sănătăţii fe-
meii gravide, deoarece fapta de autolezare în asemenea condiţii nu 
capătă relevanţă penală, fiindcă lipsesc relaţiile sociale asupra cărora 
s-ar atenta.  

Observăm că viaţa intrauterină a fiinţei umane nu este apărată de 
legislaţia penală a Republicii Moldova, fiind astfel neglijate valori 
sociale fundamentale, care de foarte multe ori constituie obiectul de 
atentare asupra cărora făptuitorul manifestă intenţie. 

În conchidere, propunem ca apărarea vieţii intrauterine a fiinţei 

umane să fie asigurată prin incriminări concrete în legislaţiile penale 
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naţionale a faptelor îndreptate spre lipsirea de viaţă a produselor de 

concepţie (zigotul, embrionul şi fătul), ţinând cont în acelaşi timp de 

dreptul intangibil la viaţă al mamei (care are o viaţă certă ce nu poate 

fi pusă în pericol). Exemple de asemenea încriminări se regăsesc în 

legislaţia penală a Spaniei, Italiei etc. Viaţa fiinţei umane, deşi 

intrauterină, trebuie protejată prin lege din momentul concepţiei, chiar 

dacă aceasta ar presupune modificarea în principiu a unei părţi din 

sistemul normativ al statelor. 
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VIAŢA PERSOANEI  

ÎN CONTEXTUL OBIECTULUI INFRACŢIUNII 

Dumitru BULIGA 

În acest articol, expunem succint cele mai relevante aspecte legate 
de viaţa persoanei în contextul obiectului infracţiunii. Unanim este 
admis că viaţa fiinţei umane ocupă primatul în ierarhia valorilor 
sociale, fapt pentru care aceasta trebuie să se bucure de o atenţie 
specială şi de o protecţie juridico-penală efectivă. 

În CP RM, sunt infracţiuni al căror obiect de atentare cuprinde 

viaţa persoanei ca valoare socială unică (art.145 alin.(1), art.146, 147 
CP RM, viaţa persoanei – este unica valoare socială la care se 
atentează prin aceste infracţiuni etc.), sunt infracţiuni al căror obiect 

de atentare cuprinde viaţa persoanei ca valoare socială principală 
(art.145 alin.(2) lit.d) CP RM, viaţa persoanei – ca valoare socială 
principală, iar îndeplinirea normală a obligaţiilor de serviciu sau 
obşteşti ale persoanelor învestite cu o anumită autoritate sau 
responsabilitate ca parte componentă a ordinii de drept instituite – ca 
valoare socială secundară [1, p.181], art.145 alin.(2) lit. f) CP RM, 
viaţa persoanei – ca valoare socială principală, iar libertatea persoanei 
sau securitatea publică – ca valoare socială secundară etc.) şi, 
respectiv, sunt infracţiuni al căror obiect de atentare cuprinde viaţa 

persoanei ca valoare socială secundară (art.151 alin. (4) CP RM, 
sănătatea persoanei – ca valoare socială principală, iar viaţa persoanei 
ca valoare socială secundară, art.159 alin. (2) lit. c) CP RM, sănătatea 
persoanei – ca valoare socială principală, iar viaţa persoanei – ca 
valoare socială secundară, art.135 lit. a) CP RM, existenţa şi 
securitatea grupurilor naţionale, etnice, rasiale sau religioase – ca 
valoare socială principală, iar viaţa persoanei – ca valoare socială 
secundară etc.). 

Legiuitorul Republicii Moldova, prin Legea nr. 338 din 15.12.1994 

privind drepturile copilului, a făcut un salt îndrăzneţ în a defini 

noţiunea de copil, prin nerespectarea Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 29 

noiembrie 1989, deşi această Convenţie este obligatorie pentru statele-

membre, fiind în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 

1993, urmare a aderării Republica Moldova la Convenţie prin 

Hotărârea Parlamentului RM nr. 408-XII din 12.12.1990. 
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Potrivit art.1 din Convenţie, prin copil se înţelege orice fiinţă 

umană sub vârsta de 18 ani exceptând cazurile în care legea 

aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub această vârstă. 

Contrar acestei prevederi, în Legea RM nr. 338 din 15.12.1994 privind 

drepturile copilului, la art. 1 alin. (2) se stipulează că o persoană este 

considerată copil din momentul naşterii până la vârsta de 18 ani. 

Iar drept urmare, la art. 4 alin. (1) din aceeaşi lege, este stipulat că 

dreptul copilului la viaţă şi la inviolabilitatea fizică şi psihică este 

garantat. 

Observăm că prin Convenţie, copilul este o fiinţă umană care nu 

este legată temporal de naşterea acesteia şi a cărei existenţă poate 

fi recunoscută şi înainte de naştere, pe când prin Legea RM nr.338 

din 15.12.1994 privind drepturile copilului, copilul este o persoană 

din momentul naşterii acesteia, al cărei drept la viaţă este 

garantat din momentul naşterii şi existenţa căreia este recunos-

cută din momentul naşterii. 

În consecinţă, având în vedere aspectele învederate supra, cu toate 

că Codul penal plasează pe primul loc apărarea juridică a valorilor 

general-umane – persoana, drepturile şi libertăţile omului şi 

cetăţeanului [2, p. 50], deducem că legea penală a Republicii 

Moldova, nu apără viaţa persoanei ca valoare socială înainte de 

naştere şi nu apără dreptul la viaţă ca element al relaţiilor sociale cu 

privire la viaţa persoanei înainte de naştere. Deşi dreptul la viaţă este 

cel mai natural drept al omului, fiind consacrat chiar de primele 

declaraţii la nivel internaţional [3, p.111], cu toate că dreptul inerent 

fiinţei umane este dreptul la viaţă care este protejat de majoritatea 

legislaţiilor internaţionale, europene şi naţionale [4, p.19], totuşi 

dreptul la viaţă nu este suficient asigurat, din moment ce nu este 

garantat şi respectat un echilibru viabil în ierarhia valorilor sociale 

apărate de legea penală. 

Limitele dreptului la viaţă al copilului nenăscut şi, spre exemplu, 

limitele dreptului la viaţă al mamei (femeia gravidă), trebuie să 

pornească de la particularităţile biologice ale acestora. Din acest punct 

de vedere, viaţa intrauterină deşi este, nu există certitudinea 

continuării acesteia şi extrauterin după naştere, iar mai mult ca atât, ea 

până la o anumită vârstă de gestaţie a copilului nenăscut poate fi chiar 

dependentă de existenţa în continuare a vieţii mamei (femeii gravide). 
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Deci trebuie delimitate valoric viaţa mamei (femeii gravide) care este 

una certă, de viaţa intrauterină a copilului nenăscut, a cărei 

continuitate extrauterină este incertă. Din asemenea perspective, apare 

convingerea că este posibilă garantarea concomitentă a dreptului la 

viaţă al femeii gravide şi dreptul la viaţă al copilului nenăscut, prin 

apărarea juridico-penală a vieţii acestor două entităţi umane. Însă dat 

fiind faptul că viaţa mamei (femeii gravide) este una certă şi dreptul la 

viaţă al acesteia este unul intangibil, în cazul în care este pusă în 

pericol viaţa mamei (femeii gravide), viaţa intrauterină a copilului 

nenăscut trebuie apărată, însă, prin prisma riscului întemeiat, poate fi 

curmată ca excepţie. Dar aceasta deloc nu înseamnă că curmarea vieţii 

intrauterine a produsului de concepţie trebuie justificată şi în alte 

cazuri, cum ar fi indicaţiile sociale pentru întreruperea voluntară a 

cursului sarcinii după 12 săptămâni şi până la sfârşitul săptămânii a 

21-a de sarcină, prevăzute de Regulamentul privind efectuarea 

întreruperii voluntare a cursului sarcinii aprobat prin Ordinul 

Ministerului Sănătăţii al RM nr.647 din 21.09.2010, ori dreptul mamei 

(femeia gravidă) la autodeterminare asupra maternităţii ca drept la 

viaţa privată a acesteia etc., care, din punctul de vedere al ierarhiei 

valorilor sociale, se plasează sub viaţa fiinţei umane nenăscute ca 

valoare socială care trebuie ocrotită de lege. 

În literatura de specialitate, se consideră că frontierele dreptului la 

viaţă înseamnă de fapt frontierele vieţii însăşi [5, p. 115]. Cu această 

părere putem fi de acord doar dacă se recunoaşte prin reglementări 

juridice concrete că viaţa fiinţei umane începe de la concepţie, 

deoarece dreptul la viaţă nu este doar un drept al fiinţei umane de a nu 

fi lipsită de viaţă, dar este inter alia şi un drept de dobândire a vieţii 

(specific este pentru fiinţa umană ce are o viaţă intrauterină şi care are 

dreptul de a dobândi viaţa extrauterină). Am putea raporta aici dreptul 

la naştere ca un derivat din dreptul la viaţă, însă dreptul la naştere, 

după părerea noastră, este mai îngust decât dreptul de a dobândi viaţă 

extrauterină. Dreptul la viaţă fiind garantat prin reglementările 

internaţionale, ca Declaraţia Universală a Drepturilor Omului [6], 

Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civil şi Politice [7], 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului [8] etc., ocupă primatul în 

ierarhia valorilor sociale. În ciuda acestei valorizări incontestabile, 

dreptul la viaţă rămâne incert, căci, deşi textele internaţionale enunţă 
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dreptul la viaţă, ele nu definesc „viaţa”. Cu excepţia CADO, care stipu-

lează că dreptul la viaţă trebuie protejat „în general din momentul con-

cepţiei”, textele internaţionale vorbesc despre un drept care protejează 

fiinţa vie (născută), şi nu fiinţa care urmează să se nască [9, p. 213].  

În conchidere, având în vedere jurisprudenţa CtEDO şi bazându-ne 

pe prevederile art.2 alin.(2) al CEDO, unde sunt exemplificate cazurile 

în care limitările aduse dreptului la viaţă sunt compatibile cu art.2 

alin.(1) din CEDO, putem desprinde generic, că moartea nu este 

considerată ca fiind cauzată prin încălcarea art.2 alin.(1) din 

Convenţie, în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere 

absolut necesară la forţă, pentru a asigura apărarea oricărei persoane 

împotriva violenţei ilegale, pentru a efectua o arestare legală sau a 

împiedica evadarea unei persoane legal deţinute, pentru a reprima, 

conform legii, tulburări violente sau o insurecţie. 
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CALITĂŢILE ŞI PARTICULARITĂŢILE CAUZALITĂŢII, 

ALE LEGĂTURII CAUZALE, ALE CAUZEI ŞI EFECTULUI 

Igor CIOBANU, Narciza NEDELCU 

Categoriei cauzalităţii îi sunt specifice un şir de particularităţi. În 

unele surse din literatura de specialitate acestea sunt specificate ca 

fiind următoarele: 

1) obiectivitatea; universalitatea; generalitatea; infinitatea; desfă-

şurarea (decurgerea) în timp; desfăşurarea (decurgerea) în spaţiu; 

necesitatea; caracterul firesc (legitatea) [1, p.114; 2, p.105]. 

Alte surse doctrinare evidenţiază următoarele semne: 

1) capacitatea de a genera efectul; 2) obiectivitatea; 3) universalita-

tea; 4) continuitatea în timp şi spaţiu; 5) relativitatea; 6) legitatea [3, 

p.16-18; 4, p.161-162]. 

În Dicţionarul filosofic se menţionează că trăsăturile specifice legă-

turii cauzale sunt: 

1) asimetria temporară (prezenţa unui interval de timp între cauză 

şi efect); 2) inevitabilitatea; 3) caracterul unilateral, necesar şi obliga-

toriu, al legăturii dintre cauză şi efect; 4) caracterul generator al cauzei 

[5, p.246]. 

Trăsăturile şi calităţile atribuite legăturii cauzale în literatura de 

specialitate, de obicei, nu coincid totalmente, respectiv şi numărul tră-

săturilor este unul diferit. Noţiunile „cauzalitate” şi „legătură cauzală” 

nu sunt delimitate, trăsăturile administrate sunt unice, iar de frecvente 

ori chiar şi comune pentru toate faptele, evenimentele şi fenomenele 

realităţii obiective. 

În acelaşi timp, mergând pe calea delimitării, demarcării categorii-

lor cauzalităţii şi evidenţierii cu titlu independent a cauzei şi a efectu-

lui, putem observa că particularităţile, semnele invocate în literatură 

pot fi clasificate în: 

1) trăsături independente ale cauzei; 

2) trăsături independente ale cauzalităţii; 

3) trăsături independente ale legăturii cauzale; 

4) trăsături independente ale efectului. 

În continuare vom examina unele trăsături de bază ale noţiunilor 

determinismului cauzal, şi anume: acelea care încă nu au fost ana-

lizate. 
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1. Caracterul generator al cauzei. Acest semn corelează cu trăsă-

tura genetică a legăturii cauzale, adică: fapta, evenimentul, fenomenul, 

recunoscut drept cauză, generează fapta, evenimentul sau fenomenul, 

recunoscut drept efect, rezultat al anumitor procese ce au loc în cadrul 

faptului, evenimentului sau fenomenului-cauză. Aceste procese sunt 

descrise de către ştiinţele naturale. Anume esenţa genetică a 

determinării cauzale, exprimată prin caracterul generator al faptei, 

evenimentului sau fenomenului-cauză, şi delimitează legătura cauzală 

de alte varietăţi ale determinităţii. Trăsătura genetică a legăturii 

cauzale, dacă e să vorbim în general, este una centrală, de bază; toate 

celelalte trăsături derivă din ea şi tot de către ea sunt determinate. 

2. Asimetria temporară a cauzei şi efectului. Ea presupune că ceea 

ce numim cauză întotdeauna este premergătoare în timp efectului. 

Oricum, această opinie a fost supusă criticii: au fost înaintate presupu-

neri că atât cauza, cât şi efectul există concomitent. Despre aceasta, în 

particular, ne vorbeşte V.B. Malinin înaintând ideea conform căreia 

„cauza este premergătoare efectului, dar poate exista şi în paralel cu 

el, deoarece, dacă ne-am închipui existenţa cauzei, până la efect, în 

altă perioadă de timp finalizată până la momentul survenirii efectului, 

atunci cauza nu este aptă de a genera efectul; respectiv, dacă cauza şi 

efectul există concomitent, apoi cauza de asemenea nu este aptă de a 

provoca efectul – de această dată din considerentul sincronităţii 

desfăşurării perioadelor de timp în care ele există” [6, p.20-21]. 

Oricum, percepând faptul că determinismul cauzal este unul 

genetic, vom putea soluţiona foarte uşor contradicţia existentă în 

interpretarea asimetriei temporare dintre cauză şi efect. Determinismul 

genetic, aflându-se în coincidenţă deplină cu noţiunea cauzalităţii, se 

atribuie la acele situaţii când un anumit fapt, fenomen, eveniment 

(primul după apariţie din punctul de vedere al timpului) generează, 

provoacă prin puterile sale un alt fapt, fenomen, eveniment (al doilea 

după apariţie din punctul de vedere al timpului). Încetează oare primul 

fapt, fenomen, eveniment la momentul începerii celui de-al doilea, ori 

îşi continuă existenţa paralel cu el o anumită perioadă de timp, fie că 

îşi continuă existenţa şi după depăşirea celui de-al doilea fapt, 

eveniment, fenomen, sau şi primul şi al doilea fapt, eveniment, 

fenomen îşi încetează concomitent, simultan existenţa? – aceasta 

depinde de esenţa acestor fapte, evenimente, fenomene. Altfel spus, 
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situaţia se reglementează de către ştiinţele naturii şi nicidecum de 

legile filosofiei şi, mai ales, de cele ale dreptului penal. În aşa fel, şi 

asimetria temporară dintre cauză şi efect, şi consecutivitatea lor, şi 

corelaţia lor constituie, în viziunea savantului V.B. Malinin, cazuri 

particulare ale regulii generale privind principiul legăturii genetice, 

care presupune că acel fapt, fenomen, eveniment, care este recunoscut 

drept cauză, generează de sine stătător, prin propriile forţe, un alt fapt, 

fenomen, eveniment, denumit efect. Faptul, fenomenul, evenimentul 

recunoscut ca efect, în general, apare anume ca rezultat al anumitor 

procese care au loc în cadrul faptului, evenimentului, fenomenului-

cauză, procese care pot fi explicate, în exclusivitate, doar din punctul 

de vedere al ştiinţelor naturii. 

3. De chestiunea referitoare la asimetria în timp dintre cauză şi 

efect este strâns legată şi problema referitoare la inevitabilitatea 

legăturii cauzale. Faptul, fenomenul, evenimentul-cauză sunt 

premergătoare în timp faptului, fenomenului, evenimentului-efect; 

conform perceperii dialectice a universalităţii cauzalităţii, faptul, 

fenomenul, evenimentul-efect singure se pot transforma în cauză 

pentru un anumit efect nou. În acelaşi timp, faptul, fenomenul, 

evenimentul-efect nu pot figura în calitate de cauză a faptului, 

fenomenului, evenimentului-cauză. Mai mult ca atât, inevitabilitatea 

cauzalităţii presupune şi faptul că, potrivit regulii generale, în situaţia 

evoluţiei şi transformării cauzei în efect, acest proces al transformării 

la o anumită etapă a sa nu mai poate fi influenţat să „evolueze înapoi”, 

adică să se mişte în sens invers. 

4. Caracterul unilateral, necesar şi obligatoriu, al legăturii dintre 

cauză şi efect. Referindu-se la „legea de bază a cauzalităţii”, 

V.Vindeliband menţionează: „Toată realitatea empirică are cauza sa, 

după care ea urmează conform anumitor reguli, adică evoluează în 

timp”. Pe lângă trimiterile pe care dânsul le face la regula deja 

examinată a asimetriei temporare, el se expune şi referitor la caracterul 

obligatoriu al legăturii dintre cauză şi efect: aceasta este „cunoscuta 

regulă” care presupune că tocmai un aşa fapt, fenomen, eveniment 

(cauză) cu necesitate generează anume un aşa fapt, fenomen, eveni-

ment (efectul). Însă urmează să luăm în considerare şi caracterul 

relativ al legăturii cauzale: „legătura cauzală întotdeauna este relativă, 

adică dependentă de condiţiile concomitente, paralele... Condiţia 
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reprezintă o totalitate de fapte, fenomene, evenimente materiale şi 

procese, fără de care cauza respectivă nu poate genera efectul necesar. 

În acelaşi timp, condiţia nu are un rol activ, hotărâtor în apariţia 

efectului aşteptat. Însă odată cu modificarea condiţiilor se schimbă şi 

caracterul legăturilor dintre cauză şi efect” [7, p.17-18]. În funcție de 

efectul survenit, conform caracterului necesar şi unilateral al legăturii 

cauzale şi cu luarea în considerare a relativităţii legăturii cauzale, 

putem judeca despre caracterul cauzei prin intermediul restabilirii 

retrospective a legăturii cauzale care a existat între ele. 

Aşa, de exemplu, „prezenţa unei răni prin tăietură, mai frecvent în 

linie dreaptă, cu delimitarea învelişului cutanat de la marginea rănii, 

cu margini ascuţite pe la capete, cu afecţiuni liniare de suprafaţă a 

afectării pielii este caracteristică şi constituie o probă evidentă şi 

incontestabilă a aplicării unei lame ascuţite” [8, p.126]. Acest exemplu 

ilustrează elocvent, în primul rând, caracterul obligatoriu al legăturii 

cauzale, unde despre efectul survenit putem judeca în funcție de 

caracterul cauzei; în al doilea rând, este evidenţiat faptul cum 

stabilirea legăturii cauzale şi, respectiv, a cauzei este legată de 

utilizarea anume a acestei calităţi. 

În literatura de specialitate română, de asemenea, întâlnim anumite 

trăsături ale legăturii cauzale. Astfel, savantul Ion Oancea delimitează 

următoarele trăsături ale raportului cauzal:  

1) raportul cauzal este un raport obiectiv, în sensul că un fenomen 

– cauza – determină prin forţa lui un alt fenomen – efectul; 

2) raportul cauzal nu se poate confunda cu o legătură de 

interdependenţă între două fenomene, raport în care un fenomen 

depinde de un alt fenomen; 

3) raportul cauzal nu se poate confunda nici cu un raport de 

condiţionare, raport în care un fenomen ajută sau favorizează un alt 

fenomen, ori cu un raport întâmplător, în care un fenomen întârzie ori 

grăbeşte apariţia unui alt fenomen [9, p.110]. 

Raportul cauzal trebuie circumscris la fapta infracţională în cadrul 

căreia el se stabileşte între două elemente ale acesteia, între acţiunea-

inacţiunea şi urmarea imediată şi periculoasă [10, p.4]. 
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REFLECŢII ASUPRA LEGII REPUBLICII MOLDOVA 

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR  

ACTE LEGISLATIVE, nr.60 din 07.04.2016  

Stanislav COPEŢCHI 

La data de 07.04.2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.60 (în 
continuare – Legea) [1]. Inter alia, Legea conţine reglementări menite să 
completeze/modifice Codul penal al Republicii Moldova [2]. 

Din Nota informativă la proiectul de lege [3], aflăm că amenda-
mentele vizează, în principal, lupta cu fenomenul spălării banilor şi 
finanţării terorismului. În special, prin adoptarea legii enunţate, s-a 
urmărit realizarea acţiunilor prevăzute la obiectivul 2 – „Optimizarea 
regimului de combatere” din Planul de acţiuni privind implementarea 
Strategiei de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului pentru anii 2013-2017, adoptat prin Legea nr. 130 din 6 
iunie 2013 [4], obiectiv care prevede necesitatea intervenţiei 
legislative în scopul asigurării extinderii aplicării prevederilor ce se 
referă la spălarea banilor. 

Notabile sunt amendamentele ce vizează răspunderea penală a 

persoanei juridice. Aşadar, potrivit modificărilor operate, o persoană 
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juridică, cu excepţia autorităţilor publice, va fi pasibilă de răspundere 

penală pentru o faptă prevăzută de legea penală, dacă aceasta nu a 

îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispoziţiile directe ale legii 

ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii privind efectuarea unei anumite 

activităţi şi se constată cel puţin una din următoarele circumstanţe: 

a) fapta a fost săvârşită în interesul persoanei juridice respective de 

către o persoană fizică împuternicită cu funcţii de conducere, care a 

acţionat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice; 

b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de 

către persoana împuternicită cu funcţii de conducere; c) fapta a fost 

săvârşită datorită lipsei de supraveghere şi control din partea persoanei 

împuternicite cu funcţii de conducere. 

Confruntând textul actualului cadru normativ cu cel vechi, 

desprindem următoarele aspecte definitorii: 

– până la modificările operate, neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a dispoziţiilor directe ale legii, ce stabilesc 

îndatoriri sau interdicţii pentru efectuarea unei anumite activităţi, 

constituia una din condiţiile alternative pentru angajarea răspunderii 

penale a persoanei juridice. Per a contrario, în acord cu actualul text 

de lege, pentru antrenarea răspunderii penale a persoanei juridice, ne-

îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor directe 

ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru efectuarea unei 

anumite activităţi constituie o condiţie obligatorie. În acelaşi timp, 

sunt alternative condiţiile specificate la lit.a)-c) alin.(3) art.21 CP RM; 

– a fost schimbată optica legiuitorului în ceea ce priveşte conţinutul 

condiţiilor alternative consemnate la alin.(3) art.21 CP RM. De 

remarcat că condiţiile prevăzute la lit.a), b) alin.(3) art.21 CP RM, în 

mare parte, au preluat conţinutul vechii condiţii consemnate la lit.c) 

alin.(3) art.21 CP RM. Novatorie însă este condiţia stipulată la lit.c) 

alin.(3) art.21 CP RM din actualul text normativ, în acord cu care 

pentru angajarea răspunderii penale a persoanei juridice fapta trebuie 

să fi fost săvârşită datorită lipsei de supraveghere şi control din partea 

persoanei împuternicite cu funcţii de conducere. În context, potrivit 

Notei informative, modificările aduse art.21 CP RM urmează să 

acopere răspunderea persoanei juridice pentru cazurile de neglijenţă 

(lipsa supravegherii sau a controlului) din partea persoanei cu funcţii 
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de conducere care a dus la săvârşirea infracţiunii de către o persoană 

fizică din subordinea sa [3]; 

– a fost exclus, în calitate de condiţie alternativă, faptul efectuării 

unei activităţi ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor 

declarate. Precizăm că, în practică, în cele mai dese cazuri, persoana 

juridică cu scop lucrativ apare pe post de subiect al infracţiunii. În 

acelaşi timp, în acord cu prevederile alin.(2) art.60 din Codul civil al 

Republicii Moldova [5], persoana juridică cu scop lucrativ poate 

desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este 

prevăzută în actul de constituire (subl. ne aparţine). Deci, în esenţă, 

paradoxal, Codul civil permitea desfăşurarea unei activităţi ce nu 

corespunde actului de constituire, în timp ce Codul penal interzicea 

acest lucru. Incoerenţa legislativă nominalizată, în cele din urmă, a 

determinat, pe bună dreptate, excluderea sus-numitei condiţii de 

angajare a răspunderii penale a persoanei juridice. 

În acelaşi registru, aportul Legii rezidă în sublinierea categoriilor 

de persoane incluse în conceptul de persoană fizică împuternicită cu 

funcţii de conducere, şi anume, persoana care deţine cel puţin una din 

următoarele funcţii: a) de reprezentare a persoanei juridice; b) de luare 

a deciziilor în numele persoanei juridice şi c) de exercitare a 

controlului în cadrul persoanei juridice. 

În altă ordine de idei, consemnabilă este intervenţia legiuitorului, 

efectuată prin intermediul Legii, de completare a normelor de la 

alin.(2) şi (3) art.243 CP RM cu sancţiunea pasibilă de aplicare 

persoanei juridice. De remarcat că până la completările operate 

persoana juridică era pasibilă de răspundere penală pentru comiterea 

spălării banilor doar în ipoteza în care incidentă era varianta-tip de la 

alin.(1) art.243 CP RM, deoarece doar norma în cauză conţinea 

sancţiunea pentru persoana juridică. În celelalte cazuri, 

comportamentul persoanei juridice scăpa de sub incidenţa legii penale. 

Ilustrativ, în acest sens, este următorul fragment dintr-o speţă din 

practica judiciară, unde instanţa a decis achitarea persoanei juridice 

învinuite în comiterea spălării banilor în proporţii deosebit de mari 

(lit.b) alin.(3) art.243 CP RM) pe motivul lipsei în norma de 

incriminare a unei sancţiuni pentru persoana juridică: analizând 

sancţiunea normei de la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM, instanţa 

desprinde prezenţa doar a sancţiunii pentru persoana fizică, şi 
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anume: închisoarea în calitate de pedeapsă unică. Totodată, 

legiuitorul, intenţionat sau imprudent, a omis să indice oarecare 

sancţiuni aplicabile şi persoanei juridice ca subiect al infracţiunii. Or, 

la alin.(1) sunt prevăzute şi sancţiuni pentru persoana juridică. În 

aceste condiţii, instanţa conchide că spălarea banilor săvârşită în 

proporţii deosebit de mari, dar de o persoană juridică, nu constituie 

infracţiune. Infracţiunea prevăzută la lit.b) alin.(3) art.243 imputată 

persoanei juridice SRL „L-R” nu întruneşte toate elementele 

infracţiunii, şi anume: sub aspect subiectiv lipseşte subiectul 

infracţiunii ca element al componenţei de infracţiune; or, subiect al 

infracţiunii prevăzute la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM poate fi doar 

persoana fizică [6]. Evident, până la completările legislative operate, 

de vidul legislativ existent au profitat mai multe persoane juridice, 

comportamentul cărora a scăpat de sub tiparul legii penale. Despre 

problema tragerii la răspundere penală a persoanei juridice pentru 

spălarea banilor, prevăzută la alin.(2) şi (3) art.243 CP RM, s-a 

punctat şi în doctrina de specialitate. Bunăoară, în opinia autorului 

T.Duca, pe care o susţinem, situaţia descrisă permite persoanei 

juridice să evite răspunderea penală cuvenită, fapt ce contravine 

logicii legislaţiei penale, precum şi logicii dreptului penal în întregime 

[7, p.364]. În cele din urmă, acelaşi autor vine cu propunerea de 

completare a alin.(2) şi (3) art.243 CP RM cu sancţiunea aplicabilă 

persoanei juridice [7, p.366]. 

În definitiv este lăudabilă intervenţia legiuitorului de completare a 

cadrului sancţionator de la art.243 CP RM cu pedeapsa pentru 

persoana juridică, chiar şi în condiţiile unei operări tardive.  
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NOI IMPLICAŢII PRIVIND OBIECTUL 

MATERIAL/IMATERIAL AL INFRACŢIUNII DE  

VIOLARE A DREPTULUI LA SECRETUL 

CORESPONDENŢEI 

Stanislav COPEŢCHI 

Preliminar consemnăm că statul garantează dreptul persoanei la 

secretul corespondenţei, indiferent de forma pe care o îmbracă aceasta. 

Fiind unul din drepturile fundamentale ale persoanei, predominant în 

statele democratice, acesta şi-a găsit consfinţire atât în cele mai 

importante instrumente juridice internaţionale în materia drepturilor 

omului, cât şi în legiuirile naţionale ale statelor. Nu face excepţie de la 

aceasta nici Republica Moldova care a mers pe calea inserării 

dreptului la secretul corespondenţei în legea supremă a statului. În 

acest sens, potrivit art.30 din Constituţia Republicii Moldova [1], 

statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri 

poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de 

comunicare. În acelaşi timp, asigurarea realizării dreptului persoanei 

la secretul corespondenţei se face, inclusiv, prin mecanisme juridico-

http://www.jcn.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei%20=&nr_dosar=&denumire_dosar=Mihai+Svetlana&tip_dosar
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penale, cum este cazul art.178 CP RM [2] care stabileşte răspunderea 

penală pentru violarea dreptului la secretul corespondenţei. 

Din titulatura art.178 CP RM, desprindem că entitatea mate-

rială/imaterială susceptibilă de influenţare infracţională o formează 

corespondenţa. De fapt, noţiunea de corespondenţă este una generică 

pentru toate categoriile de entităţi înscrise în dispoziţia normei de la 

art.178 CP RM, şi anume: scrisorile, telegramele, coletele şi alte trimi-

teri poştale, convorbirile telefonice şi înştiinţările telegrafice. Preci-

zăm că convorbirile telefonice şi înştiinţările telegrafice, comparativ 

cu scrisorile, telegramele, coletele şi alte trimiteri poştale, constituie 

entităţi incorporale, motiv pentru care acestea formează categoria 

obiectelor imateriale. 
Notabil este faptul că la data de 17.03.2016 Parlamentul Republicii 

Moldova a adoptat Legea comunicaţiilor poştale [3], potrivit căreia se 
abrogă Legea poştei, nr.463 din 18.05.1995 [4]. De consemnat că 
noua lege nu mai conţine noţiunea de ,,telegramă”. Se pare că noţiu-
nea în cauză este una desuetă, pentru ce şi inutilizarea acesteia în noua 
reglementare. Drept consecinţă, în astfel de ipoteză este inaplicabilă 
norma de la art.178 CP RM. Or, norma extrapenală (de referinţă 
pentru norma de la art.178 CP RM, acea din urmă fiind una de blan-
chetă) nu mai operează cu noţiunea de ,,telegramă”. De asemenea, 
legea nu defineşte expresia ,,trimiteri poştale”, aşa cum o făcea vechea 
reglementare, fapt ce creează dificultăţi în determinarea conţinutului 
locuţiunii ,,alte trimiteri poştale” din textul art.178 CP RM. 

În altă ordine de idei, consemnăm că în Parlamentul Republicii 
Moldova se află în examinare Proiectul Legii Republicii Moldova 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative [5]. Potrivit 
art.2 al Proiectului de lege, se propune ca în locul cuvintelor 
,,înştiinţărilor telegrafice” să se introducă expresia ,,comunicărilor 
electronice”. În acord cu Nota informativă la legea enunţată, odată cu 
dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, comunicaţiile prin telegraf 
au dispărut la nivel mondial, iar ţinta violării dreptului la secretul 
corespondenţei au devenit anume informaţiile expediate şi recepţiona-
te prin intermediul comunicărilor electronice. 

Considerăm bine-venită o atare modificare legislativă. Într-adevăr, 
sintagma ,,înştiinţările telegrafice” fiind una desuetă, trebuie exclusă 
din textul legii penale. În ceea ce priveşte comunicările electronice, 
despre vidul legislativ existent la moment, în doctrina autohtonă se 
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menţionează: ,,În mod regretabil, în art.178 CP RM nu este specificată 
în mod expres violarea dreptului la secretul corespondenţei electronice 
întreţinute prin e-mail sau pe altă cale ce nu presupune efectuarea de 
convorbiri telefonice sau expedierea de înştiinţări telegrafice, ceea ce 
reprezintă o lacună a legii penale, iar până la o eventuală completare a 
dispoziţiei art.178 CP RM, răspunderea penală este inaplicabilă în ipoteza 
violării dreptului la secretul corespondenţei electronice întreţinute prin e-
mail sau pe altă cale ce nu presupune efectuarea de convorbiri telefonice 
sau expedierea de înştiinţări telegrafice” [6, p.656-657]. 

Deşi susţinem de principiu o asemenea remaniere legislativă, totuşi 
suntem de părerea că textul normei de la art.178 CP RM trebuie să 
aibă un alt conţinut decât cel propus de autorii Proiectului de lege. 
Făcând trimitere la bunele practici ale statelor străine, într-o măsură 
oarecare considerăm reuşită formularea tehnico-legislativă la care a 
recurs legiuitorul rus, atunci când a reflectat categoriile obiectelor 
materiale/imateriale ale infracţiunii similare celei de la art.178 CP 
RM. Astfel, în acord cu art.138 din Codul penal al Federaţiei Ruse (în 
continuare – CP FR) [7] este interzisă „încălcarea secretului corespon-
denţei, convorbirilor telefonice, mesajelor poştale, telegrafice şi altor 
tipuri de mesaje, ale cetăţenilor”. Expresia „alte tipuri de mesaje” din 
textul art.138 CP FR presupunând un semn estimativ permite adapta-
rea textului de lege la realităţile înconjurătoare. În context, suntem de 
acord cu cele reliefate în doctrină: „consacrarea semnelor estimative în 
descrierea elementelor constitutive obiective permite o adaptare la 
schimbările de situaţie” [8, p.116.]. Totodată, nu credem că respecti-
vul semn estimativ este în stare să ducă la încălcarea principiului lega-
lităţii incriminării. Or, destinatarul legii penale este în măsură să pre-
vadă care alte tipuri de mesaje (din cele care nu sunt prevăzute expres 
în dispoziţia normei de la art.138 CP FR) pot cădea sub incidenţa no-
ţiunii de „alte tipuri de mesaje” reieşind din realităţile înconjurătoare 
şi asupra cărora se poate îndrepta comportamentul infracţional. În 
acelaşi timp, expresia reliefată vine să asigure caracterul general al 
normei de drept. Modele legislative similare au şi alte state, ca: 
Republica Armenia [9], Republica Azerbaidjan [10] etc.   

În cele din urmă, legiuitorul moldav, pentru a stagna procesul de 
prevenire şi combatere a infracţiunilor legate de violarea dreptului la 
secretul corespondenţei, pe bună dreptate, încearcă să înlăture golul 
legislativ existent, astfel încât să fie posibilă aplicarea art.178 CP RM 
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în ipoteza în care activitatea infracţională a făptuitorului este 
îndreptată către alte entităţi materiale/imateriale decât cele specificate 
expres în dispoziţia normei (bunăoară, corespondenţa prin e-mail, prin 
fax etc.). Însă, pentru a nu încărca textul legii penale, dar şi ţinând cont de 
progresul tehnico-ştiinţific (care permite evaluarea tot mai mult şi mai 
mult a mijloacelor de comunicare) şi, luând în calcul argumentele sus-
indicate, referitoare la caracterul general al normei, considerăm oportună 
completarea cu titlu de lege ferenda a listei obiectelor materiale/imateriale 
asupra cărora se îndreaptă fapta infracţională prevăzută la art.178 CP RM 
cu expresia „şi a altor tipuri de comunicări”. Considerăm mai reuşită o 
astfel de formulă legislativă decât cea propusă şi conţinută în Proiectul de 
lege enunţat supra. Aceasta deoarece, pe de o parte, cuprinde 
comunicările electronice, iar, pe de altă parte, fiind adaptabilă la realităţile 
înconjurătoare şi, drept consecinţă, în stare să cuprindă oricare alt tip de 
comunicare, nu va permite evitarea răspunderii penale pentru violarea 
dreptului la secretul corespondenţei întreţinute prin intermediul unui alt 
mijloc de comunicare decât cele desprinse din dispoziţia art.178 CP RM. 
Cu atât mai mult că recomandarea propusă este în unison cu prevederile 
art.30 din Constituţia Republicii Moldova în conformitate cu care „statul 
asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al 
convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare” 
(subl. ne aparţine). La fel, în acord cu alin.(1) art.14 din Codul de 
procedură penală „dreptul la secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor 
trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale 
de comunicare (subl. ne aparţine) este asigurat de stat.  
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OBIECTUL IMATERIAL AL INFRACŢIUNILOR 

PREVĂZUTE LA art.241 DIN CODUL PENAL 

Denis BĂBĂLĂU 

Cu privire la infracţiunile prevăzute la art.241 CP RM, V.Berliba şi 

R.Cojocaru consideră că – în ipoteza utilizării la săvârşirea faptei a 

unor documente ce conţin date neautentice care atestă înregistrarea 

întreprinderii, prezentării unor documente false pentru eliberarea 

licenţei, folosirea unei autorizaţii sau licenţe false, a documentelor ce 

conţin coduri fiscale străine sau plastografiate etc. – acestea au 

calitatea de mijloace de comitere (modus operandi) a infracţiunii, şi 

nu de entităţi materiale asupra cărora acţionează subiectul pentru 

săvârşirea faptei [1]. 

În ce priveşte utilizarea la săvârşirea faptei a unor documente ce 

conţin date neautentice care atestă înregistrarea întreprinderii, 

considerăm că o astfel de ipoteză nu poate intra sub incidenţa art.241 

CP RM, deoarece prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii 

neautentice (false) atrage răspunderea în conformitate cu alin.(8) 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3183/language/ro-RO/Defaultaspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3183/language/ro-RO/Defaultaspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3183/language/ro-RO/Defaultaspx
http://www.parliament.am/
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art.263 din Codul contravenţional. 

Nici în situaţia prezentării unor documente false pentru eliberarea 

licenţei, nici în cea a folosirii unei autorizaţii sau licenţe false, art.241 

CP RM nu este aplicabil. În acest sens, V.Stati menţionează just: 

ipoteza desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă nu se 

regăseşte în dispoziţia de la lit.b) art.125 CP RM şi, implicit, în 

dispoziţia de la alin.(1) art.241 CP RM. Din aceste considerente, 

pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără licenţă, răs-

punderea se aplică în baza alin.(4) art.263 din Codul contravenţional. 

În ipoteza dată, nu poate fi aplicat alin.(1) art.241 CP RM, chiar dacă 

făptuitorul va reuşi să obţină un profit în proporţii mari. Oricare altă 

interpretare este inadmisibilă, luând în considerare regula fixată la 

alin.(2) art.3 CP RM, potrivit căreia interpretarea extensivă 

defavorabilă a legii penale este interzisă [2, p.131-132]. 

Cât priveşte utilizarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate, 

această ipoteză se regăseşte în dispoziţia de la lit.d) art.125 CP RM şi, im-

plicit, în dispoziţia art.241 CP RM. Totuşi, nu putem agrea opinia că, în 

cazul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM, astfel de documente 

reprezintă mijloace de comitere (modus operandi) a infracţiunii.  

În primul rând, expresia modus operandi este utilizată pentru a 

desemna metoda/modalitatea de a opera sau de a proceda a unei 

persoane care a săvârşit astfel mai multe fapte prevăzute de legea 

penală; constituie un indiciu pentru organele de urmărire penală că 

mai multe infracţiuni ar putea fi comise de aceeaşi persoană [3, 

p.274]. Astfel, expresia în cauză caracterizează altceva decât 

mijloacele de săvârşire a infracţiunii. 

În al doilea rând, documentele ce conţin coduri fiscale străine sau 

plastografiate nu pot avea calitatea de mijloace de săvârşire a 

infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Ne raliem poziţiei 

exprimate de V.Spalatu: „În cazul infracţiunii de practicare ilegală a 

activităţii de întreprinzător, relaţiile sociale ameninţate prin comiterea 

unei fapte prejudiciabile nu sunt incorporate într-o entitate materială” 

[4]. Această opinie este dezvoltată de V.Stati: „În situaţia consemnată 

la lit.d) art.125 CP RM, infracţiunea specificată la alin.(1) art.241 CP 

RM poate avea ca obiect imaterial: 1) codul fiscal străin, adică codul 

fiscal autentic aparţinând unui alt contribuabil, care practică legal 

activitatea de întreprinzător; 2) codul fiscal plastografiat (fals)” [5]. 
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Acest din urmă autor înţelege prin „obiect imaterial al infracţiunii” 

„entitatea incorporală asupra căreia se îndreaptă nemijlocit acţiunea 

infracţională, prin al cărei intermediu se aduce atingere obiectului 

juridic al infracţiunii” [6]. 

Au oare calitatea de obiect imaterial al infracţiunii sau de mijloc de 

săvârşire a infracţiunii: codul fiscal străin, adică codul fiscal autentic 

aparţinând unui alt contribuabil, care practică legal activitatea de 

întreprinzător; codul fiscal plastografiat (fals)? 

Pentru a răspunde la această întrebare, vom apela la părerea lui 

A.Reşetnicov: „Dacă în norma de incriminare este conturată – expres 

sau tacit – o entitate materială, şi numai aceasta, acea entitate o 

reprezintă obiectul material al infracţiunii. Şi nu mijlocul de săvârşire 

a infracţiunii. Ca exemplu de maximă relevanţă poate fi prezentat 

cazul folosirii documentelor oficiale false, caz prevăzut de art.361 CP 

RM. În ipoteza dată, ce reprezintă documentele oficiale false: obiectul 

material al infracţiunii sau mijlocul de săvârşire a infracţiunii? ... 

Considerăm că în cazul folosirii documentelor oficiale false (prevăzut 

la art.361 CP RM) documentele oficiale false constituie obiectul 

material al infracţiunii. Nu pentru că aceasta e opinia majoritară, dar 

pentru că nu poate exista un factor al influenţării fără un obiect al 

influenţării. Un obiect al influenţării există în cazul oricărei 

infracţiuni. Pentru că oricare infracţiune are un obiect juridic special. 

Dar nu e obligatoriu ca făptuitorul în toate cazurile să se servească de 

anumite mijloace pentru a exercita o influenţare asupra unei entităţi 

materiale. Mai mult, aceeaşi entitate nu poate avea calităţile de obiect 

material al infracţiunii şi de mijloc de săvârşire a infracţiunii. Ar reieşi 

că o entitate se autoinfluenţează, ceea ce nu pare a fi posibil” [7]. 

Vom încerca să analizăm dispoziţia de la lit.d) art.125 CP RM prin 

prisma părerii precitate. Această dispoziţie are următorul conţinut: 

„desfăşurarea activităţii de întreprinzător... cu utilizarea unor coduri 

fiscale străine sau plastografiate”. În această dispoziţie sunt conturate 

expres două entităţi imateriale: codurile fiscale străine; codurile fiscale 

plastografiate. Alte entităţi – materiale sau imateriale – nu sunt 

conturate. Fiind singurele care sunt menţionate în dispoziţia de 

incriminare, codurile fiscale străine şi codurile fiscale plastografiate 

constituie obiectul influenţării. În dispoziţia de la lit.d) art.125 CP RM 

nu este consemnată entitatea care să reprezinte factorul influenţării. În 
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concluzie, codurile fiscale străine şi codurile fiscale plastografiate 

constituie obiectul imaterial al infracţiunilor prevăzute la art.241 CP 

RM. Şi nu mijlocul de săvârşire a acestora. 

În alt context, după V.Spalatu, „la comiterea infracţiunii de 

practicare ilegală a activităţii de întreprinzător cu utilizarea unui 

document oficial fals, cum ar fi certificatul de înregistrare, buletinul 

de identitate al fondatorului sau a autorizaţiei eliberate pentru 

exercitarea unei activităţi, fapta urmează a fi încadrată în baza unui 

concurs real de infracţiuni conform art.241 şi 361 CP RM” [4]. Din 

analiza pe care am efectuat-o supra, rezultă că documentele pe care le 

specifică V.Spalatu nu pot apărea în contextul infracţiunilor prevăzute 

la art.241 CP RM nici în calitate de obiect material (imaterial), nici în 

calitate de mijloc de săvârşire a infracţiunii. Din aceste considerente, 

ne raliem punctului de vedere exprimat de V.Stati: „Codul fiscal, ca 

informaţie documentară, este parte a unui document fiscal. Reiese că 

utilizarea unor coduri fiscale plastografiate presupune folosirea unor 

documente false. Iată de ce, în ipoteza utilizării unor coduri fiscale 

plastografiate, se atestă concurenţa dintre parte (art.361 CP RM, în 

situaţia folosirii documentelor oficiale false) şi întreg (alin.(1) art.241 

CP RM). Drept urmare, în acord cu regula fixată la art.118 CP RM, 

aplicabil va fi numai alin.(1) art.241 CP RM” [2, p.135-136].  

Aşadar, nu concursul – real sau ideal – de infracţiuni, ci concurenţa 

dintre o parte şi un întreg este ceea ce caracterizează relaţia dintre 

folosirea unor documente care conţin coduri fiscale plastografiate (care 

ar intra sub incidenţa art.361 CP RM) şi desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător cu utilizarea unor coduri fiscale plastografiate (care intră 

sub incidenţa art.241 CP RM). 
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CAZUISTICA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

Ludmila DUMNEANU, Mihai ŞTEFĂNOAIA 

Traficul de fiinţe umane reprezintă o formă de criminalitate 

transfrontalieră, prin care indivizi fără scrupule recrutează, călăuzesc, 

găzduiesc, organizează reţele şi fac trafic cu fiinţe umane. Aceştia se 

fac vinovaţi de încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, prin 

impunerea unei forme de sclavie modernă. DIJ al ONU estimează că 

profitul global al traficului cu fiinţe umane este egal cu profitul 

generat de traficul cu stupefiante 1, p. 42. 

 În ultimele decenii, traficul de fiinţe umane a devenit o problemă 

majoră, atât la nivel naţional, cât și internaţional, fenomenul, deloc 

episodic, implicând un număr mare de persoane, are profunde implicaţii 

de ordin social şi economic, afectează numeroase persoane şi ţări.  

Fenomenul nu este cunoscut la adevărata lui dimensiune, mobilitatea 

populaţei, simplificarea procedurilor de trecere a frontierelor, 

posibilitatea unor activităţi aparent legale şi obscuritatea acestui tip de 

activităţi, face ca datele statistice să nu fie exacte. 

În acest context, se impune formularea unor politici coerente pentru 

prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, proces care întâmpină 

însă o serie de dificultăţi rezultate, în primul rând, din necunoaşterea 

dimensiunilor reale ale fenomenului, datorată mobilităţii foarte mari, 

intensei circulaţii peste frontiere a persoanelor şi bunurilor, iar, în al 

doilea rând, din obscuritatea fenomenului, asigurată de menţinerea 

manifestărilor sale în contextul unor activităţi aparent legale. 

În plan regional, criza din Balcani din ultimele decenii a favorizat 

dezvoltarea fenomenului, România şi Republica Moldova fiind citate ca 
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ţări de origine şi de tranzit pentru marile reţele de trafic de femei, 

provenind îndeosebi din Asia, dar şi din ţările vecine ca Ucraina sau 

Belarus, cu destinaţia în ţările din fosta Iugoslavie (cu accent pe regiunea 

Kosovo), precum şi Turcia, Grecia sau statele din Europa Occidentală. 

Deşi fenomenul ia amploare în întreagă lume, nu doar în ţara 

noastră, el se manifestă cu precădere în zonele în care lipsesc o 

legislaţie corespunzătoare şi un sistem de cooperare eficient între 

instituţiile guvernamentale şi societatea civilă, însă comunitatea poate 

avea rol de protecţie sau stopare a unor cazuri de violenţă sau chiar 

trafic de persoane chiar din momentul iniţial al recrutării, dar indife-

renţa şi nepăsarea precum şi lipsa de informare şi sensibilizare asupra 

caracteristicilor fenomenului de trafic împiedică acest lucru 2, p. 60. 

 De aceea, un prim aspect care priveşte traficul de persoane trebuie 

raportat la cauzele care i-au determinat apariţia. Traficul de persoane nu 

este un fenomen recent, existând rapoarte ale poliţiei din alte state, 

datate încă la sfârşitul secolului al XIX-lea, care indicau răpiri şi vinderi 

de copii şi fete din satele locuite de evreii din Ţara Galilor şi din alte ţări 

ale Europei Centrale şi de Est în bordelurile din toată lumea, în special în 

America de Sud. În America Latină şi în Caraibi, în particular Argentina 

şi Brazilia, date despre astfel de cazuri sunt înregistrate înainte de anii 

1860 3, p. 40. 

Peste mai bine de un secol şi jumătate, factorii acestui fenomen au 

rămas practic aceiaşi, însă datorită tendinţelor de industrializare, 

internaţionalizare şi globalizare au apărut şi cauze noi. 

O examinare atentă a cauzelor care au determinat apariţia şi 

proliferarea fenomenului traficului de fiinţe umane, la nivelul ţării 

noastre, face posibilă gruparea acestora. 

Astfel, efectele tranziţiei din ţările din sud-estul Europei au avut 

drept rezultat schimbări politice, sociale şi culturale care, la rândul lor, au 

determinat o creştere a sărăciei şi a ratei şomajului, o distribuţie inegală 

de putere pe piaţa muncii între bărbaţi şi femei. În ultimii ani, această 

tranziţie a creat situaţii de criză, răspândirea traficului fiind efectul 

feminizării sărăciei şi a migraţiei pe piaţa muncii. Discriminarea pe 

piaţa muncii relevată prin ratele ridicate ale şomajului (pe piaţa muncii 

femeile sunt ultimele angajate şi primele concediate, în acest mod fiind 

împinse tot mai mult către sectoarele neconvenţionale ale economiei, 

trebuind să muncească „la negru” pentru a-şi câştiga existenţa, unul 



 82 

dintre cele mai profitabile sectoare de pe piaţa muncii la negru fiind 

industria sexului), combinată cu sărăcia motivată de remunerarea 

proastă a muncii şi cu ocaziile de a emigra au determinat considerarea 

emigrării în ţările mai dezvoltate, ca unică soluţie. 

Corupţia autorităţilor poate constitui un factor care permite 

dezvoltarea fenomenului traficului de persoane; traficul şi corupţia se 

completează reciproc, prin aceea că traficul creează multiple 

oportunităţi care au ca finalitate coruperea funcţionarilor publici şi crearea 

premiselor de subminare a întregului efort depus de alţi factori pentru 

combaterea acestui fenomen. 

Controlul slab al graniţelor, lipsa sistemului de evidenţă a persoanelor 

care emigrează, în ţara de origine, lipsa cadrului legislativ sau existenţa 

unui cadru legislativ neadecvat, inaplicabil referitor la migraţie, la 

combaterea traficului de persoane, protecţia victimelor şi a martorilor 

constituie, de asemenea, cauze care au determinat înteţirea şi dezvoltarea 

traficului de fiinţe umane. 

Restricţionarea oportunităţilor de migrare legală în ţările de destinaţie, 

precum şi reglementările foarte restrictive cu privire la migraţia legală 

impuse de ţările cu o economie mai dezvoltată, spre care tind victimele 

traficului, limitează cu severitate orice formă de migraţie legală, situaţie 

care favorizează traficul. 

Factorii informaţionali scăzuţi privind realităţile pieţei muncii sau 

nivelul de trai în ţările de destinaţie, posibilităţile reale de angajare în 

câmpul muncii peste hotare, consecinţele muncii la negru determină 

aprecierea incorectă a şanselor reale de succes, favorizând traficul. 

Potrivit unui studiu în România, s-au identificat o serie de factori care 

determină vulnerabilitatea la trafic a minorilor, factori care se 

constituie în tot atâtea cauze care determină şi preced apariţia 

traficului de fiinţe umane, astfel: 

 amplasarea geografică „avantajoasă”; România sau Republica 

Moldova, fiind ţări de origine, de tranzit şi de destinaţie favorizează 

dezvoltarea traficului. De asemenea, comunitatea devine o cauză atunci 

când ne referim la localizarea geografică într-o regiune săracă 

(majoritatea victimelor traficului provin din Moldova şi Muntenia) şi 

rezidenţa într-o aglomerare urbană; 

 abuzul şi disfuncţionalitatea familială, lipsa de comunicare în familie 

şi dezintegrarea socială; astfel, experienţa unui abuz, fie în familie, fie 
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într-o instituţie, creşte substanţial vulnerabilitatea faţă de trafic; mediul 

familial abuziv este un factor generator de migraţie şi trafic;  

 achiziţiile şi aspiraţiile personale; dorinţa de realizare personală şi 

independenţă financiară se află într-un raport de directă proporţionalitate 

cu riscul traficării (proiectarea succesului în străinatate este o cauză 

dominantă în apariţia traficului); 

În altă ordine de idei, literatura de specialitate reţine cauzele traficului 

ce pot fi raportate la cele trei nivele de coexistenţă: în vederea exploatării 

sexuale, a forţei de muncă şi donarea de organe. 

Traficul în scopul exploatării sexuale rămâne cea mai mare şi mai 

importantă formă a traficului, din simplul motiv că va reprezenta 

întotdeauna cea mai importantă sursă de profit pentru traficanţi. 

În concluzie, se poate spune că sărăcia, şomajul, discriminarea pe 

piaţa muncii, violenţa domestică şi abuzul determină pentru femei şi 

tinere, în general, naşterea unei dorinţe de „evadare către o lume mai 

bună,” astfel încât ofertele înşelătoare ale traficanţilor sunt acceptate cu 

uşurinţă. 

Referinţe: 
1. European Police Office, EU Terorism Situation and Trend Report 2008, 

The Hague, 2008, http://www.europol.europa.eu/publications.  

2. GAVRIL, I., GAVRIL, T., ANA, M. Traficul de copii în România: studiu 

asupra procesului de recrutare. Buzău: Alpha MDN, 2009. 

3. CASIADI, O. Procesul de internaţionalizare a fenomenului de trafic de 

fiinţe umane – noţiuni, concepte, evoluţii. În: Materialele conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale, 2-3 iunie 2011, Academia „Ştefan cel 

Mare” a MAI. Chişinău, 2011. 

 

TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:  

INSTRUMENTE DE REGLEMENTARE 

Ludmila DUMNEANU, Mihai ŞTEFĂNOAIA 

Traficul de fiinţe umane a crescut în România şi Republica Moldova, 

începând cu anul 1990, sub formele clasice în mod deosebit sub forma 

traficului de femei pentru prostituţie. 

Datele furnizate de diferitele instituţii internaţionale confirmă o 

creştere a fenomenului sub toate formele, dar dimensiunea lui reală nu 

este cunoscută. Se reţin numeroase surse, inclusiv internaţionale ce 

dau un tablou al statisticii cu privire la fenomenul traficului de fiinţe 
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umane, chiar şi pe categorii de persoane, însă nu poate fi realizată 

panorama statistică universală a fenomenului. 

În afara traficului extern de persoane, anual milioane de victime sunt 

traficate în interiorul frontierelor de stat. 

ONU estimează că profiturile obţinute de traficanţi se situează între 

primele trei surse de venituri din crima organizată, alături de traficul de 

droguri, cu care uneori traficul de persoane se interferează şi traficul de 

arme 2, p. 42. 

Lipsa unei politici coerente pentru eliminarea cauzelor și a factorilor 

favorizanţi traficului de persoane poate face ca una din cele mai grave 

forme de restrângere a libertăţii umane să existe, numărul de victime să 

crească de la an la an. Noua dimensiune a Europei, accentuată de 

dispariţia frontierelor interne, scoate în evidenţă pericolul fenomenului 

de criminalitate organizată şi dificultăţile întâmpinate de specialişti 

pentru combaterea acestuia. 

Criminalitatea organizată, inclusiv prin trafic de fiinţe umane, 

constituie o ameninţare majoră şi în creştere, iar ca şi fenomen s-a 

dezvoltat la nivel internaţional cu o viteză alarmantă. 

În faţa dificultăţilor întâmpinate, din care organizaţiile criminale 

încearcă să obţină foloase, statele trebuie să pună la punct strategii 

adaptate şi rapide, ca reacţie eficientă împotriva fenomenului. 

Se impune astfel armonizarea legislaţiilor penale ale statelor Uniunii 

Europene pentru a se ajunge la definiţii uniforme ale infracţiunilor cele 

mai grave cu caracter internaţional, pentru a evita dezvoltarea unor 

sanctuare în anumite domenii, ca traficarea de persoane şi spălarea 

banilor murdari. 

În mod tradiţional, cooperarea judiciară este definită ca un ajutor dat de 

autoritatea judiciară a unui stat autorităţii judiciare a altui stat pentru 

realizarea de investigaţii precum: audieri de persoane, interceptări 

telefonice sau reţineri de bunuri. 

Unul dintre organismele care încearcă să prevină traficul de fiinţe 

umane la nivel mondial este Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie (OIM). În România, OIM îşi desfăşoară activitatea începând 

cu anul 2000, prin diferite programe de asistenţă pentru victimele 

traficului, prin repatrierea şi reintegrarea acestora în familiile de bază. 

În cea mai mare parte s-a realizat ratificarea instrumentelor 

internaţionale în materie, cum ar fi: 
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 Protocolul Facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copi-

lului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia in-

fantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000; 

 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţio-

nale organizate; 

 Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului 

de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 

Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale, precum şi 

Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a 

aerului şi pe mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000; 

 Sub auspiciile ONU a fost adoptată Convenţia pentru reprima-

rea şi abolirea traficului cu fiinţe umane... încheiată la 02.12.1949 

(Convenţia menţionată a fost adoptată prin rezoluţia 317(IV) din 2 

decembrie 1949 a Adunării Generale ONU, a fost deschisă spre sem-

nare la 21 martie 1950 şi a intrat în vigoare la 25 iulie 1951 conform 

dispoziţiilor art.24); 

 Convenţia ONU pentru reprimarea traficului de fiinţe umane şi 

a exploatării prostituţiei semenilor din 25.07.1951. 

Pe plan intern, statele ratificatoare ale instrumentelor enunţate adoptă 

Strategii Naţionale de Prevenire şi Combatere a Traficului de Fiinţe 

Umane, prin care se stabilesc instituţii cu atribuţii în domeniu şi reguli 

de colaborare interinstituţionale. 

Astfel, pentru investigarea cauzelor cu trafic de persoane, organele 

de urmărire penală apelează la instrumentul privind asistenţa juridică 

internaţională în materie de drept penal: schimb de informaţii şi culeg 

date relevante pentru anchetă de la diverse instituţii, cum ar fi: operatorii 

de telefonie în reţea sau prin satelit, serviciile de evidenţă informatiza-

tă a persoanelor şi serviciile de paşapoarte, poliţia de frontieră, servi-

ciile de transferuri de bani prin mijloace electronice tip Western Union, 

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor etc. 

 În acest sens, menţionăm că şi-au dovedit în timp utilitatea 

campaniile de informare şi prevenire asupra pericolelor generate de 

acest fenomen, desfăşurate de organizaţiile nonguvernamentale, care 

implică în lupta împotriva traficului şi societatea civilă. 
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Reuşita procesului de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 

umane depinde de elaborarea şi implementarea strategiilor de 

activitate a ONG-urilor 3, p. 7-8. 

În prezent, mai ales în zonele afectate de conflicte şi în statele 

confruntate cu dificultăţi economice, traficul cu fiinţe umane a cuprins 

şi RM, atât ca ţară de origine, dar şi de tranzit al victimelor. Oricât de 

crudă ar părea alăturarea celor doi termeni ,,trafic” şi ,,fiinţe umane”, 

ea este reală: fiinţele umane sunt reduse la condiţia de MARFĂ, 

vândute şi revândute din ce în ce mai scump ca simple obiecte şi 

exploatate. 

Cunoscut şi sub numele de sclavie modernă, acest gen de trafic 

reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea fizică, psihică şi 

viaţa celor care îi cad pradă. 

În materie de imigraţie sau de alte fluxuri migratoare, nu este lipsit 

de importanţă să amintim că Europa se confruntă în prezent cu o 

provocare considerabilă. 

Totuşi, chiar dacă Europa are nevoie de un astfel de aflux migrator, 

se înţelege de la sine că ea trebuie să asigure temperarea acestuia şi să 

aibă o politică echilibrată în materie de azil şi imigrare. 

Voinţa de temperare a afluxului migrator se confruntă cu realitatea 

unei puternice imigraţii ilegale. Este necesar aşadar să se insiste 

tocmai pe importanţa filierelor organizate în sprijinul imigrării clan-

destine. 

Astăzi suntem martirii unei mondializări fără precedent a fluxurilor 

migratoare. Mondializarea se măsoară în mii de kilometri efectuaţi de 

către străinii care merg în ţări faţă de care nu au nicio afinitate 

culturală, lingvistică sau istorică. 

Traficul de fiinţe umane, una dintre cele mai grave forme de 

violare a drepturilor persoanelor, a demnităţii şi integrităţii acestora, 

se desfăşoară, de regulă, într-un areal extins ca teritoriu şi persoane 

implicate. Indiferent de forma în care se face exploatarea unei 

persoane, pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen în continuă 

creştere între instituţii şi autorităţi, între acestea şi organizaţiile 

neguvernamentale trebuie să existe o cooperare în direcţia prevenirii şi 

combaterii oricărei forme de sclavie. 

Pentru că de cele mai multe ori în materia traficului de persoane 

intervin şi elemente de extraneitate, traficanţii, transportatori ori 
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,,consumatori”, este necesară şi o cooperare internaţională între 

organismele cu atribuţii în prevenirea şi combaterea acestor forme de 

exploatare umană. 

Referinţe: 
1. European Police Office, EU Terorism Situation and Trend Report 2008, 

The Hague, 2008, http://www.europol.europa.eu/publications. 

2. Organizaţia de Femei din Moldova „Iniţiativa Civică”, Traficul de femei: 

fenomen şi crimă. Chişinău, 2007. 

 

 

FAPTE DE CORUPŢIE INCRIMINATE DE LEGEA  

PENALĂ LIPSITE DE IMPORTANŢĂ 

Adriana EŞANU 

În conformitate cu prevederile alin.(2) art.14 CP RM, nu constituie 

infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal, conţine semnele 

unei fapte prevăzute de legea penală, dar, fiind lipsită de importanţă, 

nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni. Oportunitatea unei 

atare reglementări îşi are justificarea în practica judiciară, context în 

care s-a remarcat că criteriile folosite de legiuitor la evaluarea gradului 

de pericol social abstract nu au condus întotdeauna la concluzia că 

fapta săvârşită prezintă pericolul social necesar care să-i atribuie 

caracter de infracţiune, fiind lipsită de importanţă şi, drept consecinţă, 

nu va exista temei de tragere a persoanei la răspundere penală.  

Deşi legiuitorul nu limitează aplicarea alin.(2) art.14 CP RM la 

anumite categorii de infracţiuni, în literatura de specialitate se susţine 

că lipsa vădită de importanţă a faptei se ia în considerare în raport cu 

specificul faptei care constituie infracţiuni, deoarece unele dintre 

acestea, cum sunt omorul şi tâlhăria, prin conţinutul lor concret nu pot 

fi niciodată vădit lipsite de importanţă [1, p.45]. Întrucât intră în sfera 

noastră de interes ştiinţific, ne punem întrebarea dacă alin.(2) art.14 

CP RM poate fi aplicat în cazul faptelor de corupţie incriminate de 

legea penală? Pornind de la politica penală în materie, fapt dedus din 

multiplele remanieri legislative menite să perfecţioneze continuu 

sistemul de sancţionare a persoanelor implicate în cazuri de corupţie, 

dar şi din Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-2015 [2], a 

cărei chintesenţă constă în principal în crearea climatului „zero 

toleranţă” faţă de corupţie, se pare că periclitarea stabilităţii politice, 

http://www.europol.europa.eu/publications
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afectarea încrederii societăţii în sistemul de guvernare, în justiţie, 

lezarea supremaţiei legii, economiei de piaţă şi dezvoltării economice, 

minimalizării atractivităţii investiţiilor străine şi îndepărtarea perspec-

tivelor integrării europene, exclud posibilitatea unei aprecieri în sensul 

lipsei pericolului social concret. Pe de altă parte, interpretările juris-

prudenţiale admit recunoaşterea, în anumite circumstanţe, a lipsei gra-

dului de pericol social al faptelor de corupţie. In concreto, în acord cu 

pct.2.7 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova nr.11 din 22.12.2014 [3], „în cazul pretinderii, acceptării, 

primirii remuneraţiei necuvenite, derizorii, nesemnificative (subl. ne 

aparţine), instanţa de judecată trebuie să ţină seama că, în conformi-

tate cu alin.(2) art.14 CP, 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. Astfel, drept exemple de primire a 

unei remuneraţii necuvenite, derizorii, nesemnificative, fără 

importanţă, pot constitui: luarea în posesie a unei ciocolate, a unui 

pachet de ţigări; obţinerea unui bilet la spectacol, film; călătoria de o 

singură dată în transportul public fără a achita costul biletului etc.”.  

Credem că această interpretare este pe deplin justificată, fiind, în 

primul rând, reflecţia principiului proporţionalităţii şi rezonabilităţii 

urmăririi şi judecării cauzei penale. Considerăm că crearea climatului 

„zero toleranţă” faţă de corupţie nu trebuie să se transforme într-o 

absurditate sau într-un scop în sine; or, deferirea justiţiei unei fapte de 

primire de către persoana publică a unui bilet de spectacol a cărui 

valoare este de exemplu de 50 lei, în schimbul îndeplinirii atribuţiilor 

funcţionale, nu se justifică sub aspectul cost-eficienţă. Ba mai mult ca 

atât, organul de urmărire penală, concentrându-şi întreg arsenalul de 

mijloace asupra instrumentării acestei cauze, „va pierde” timpul 

preţios în lupta cu actele de corupţie comise de funcţionarii de rang 

înalt. În aceeaşi ordine de idei, fiecare comportament corupţional 

trebuie evaluat ţinând seama, în special şi de: scopul urmărit, 

împrejurările ori ambianţa comiterii faptei, finalitatea produsă efectiv 

sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita 

făptuitorului. De exemplu, prin Decizia Secţiei penale şi pentru cauze 

cu minori a Curţii de Apel Oradea nr.212/R/2009 din 30 aprilie 2009 

[4, p.325-326], s-au reţinut următoarele: „Restituirea sumelor primite 
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cu titlu de mită de către personalul medical (medicul ginecolog 

T.S.M.  ̶350 lei, medicul anestezist U.E.  ̶ 250 lei, asistenta U.E.   ̶100 

lei şi asistenta M.E.T.  ̶ 20 lei), ca urmare a insuccesului operaţiei 

chirurgicale, nu poate avea ca efect inexistenţa infracţiunii, fapta de 

luare de mită consumându-se în momentul primirii sumelor de bani – 

foloase necuvenite. Însă, această atitudine a făptuitorilor, coroborată 

cu împrejurarea că aceştia sunt persoane ce se bucură, în virtutea 

vocaţiei, dar şi a competenţei şi pregătirii profesionale de care au dat 

dovadă anterior, de respect în rândul comunităţii din care fac parte 

şi, mai mult, aceştia nu au condiţionat realizarea actului medical de 

primirea unor sume de bani, iniţiativa remiterii sumelor de bani 

aparţinând exclusiv denunţătorului, se justifică concluzia că fapta 

pentru care au fost cercetaţi nu prezintă pericolul social al unei 

infracţiuni (subl. ne aparţine), aplicarea dispoziţiilor art.181 Cod 

penal (al României în redacţia din 1968) fiind legală”.  

Ne punem întrebarea dacă o atare soluţie este potrivită pentru a 

intra în filiera jurisprudenţială naţională. Pentru a răspunde la 

întrebarea dată, întâi de toate, remarcăm că potrivit Codului penal al 

României în redacţia din 1968 (actualmente abrogat), aplicarea 

dispoziţiei art.181 atrăgea pentru făptuitor, aplicarea unei sancţiuni cu 

caracter administrativ prevăzută de legea penală, fiind prototipul 

parţial al art.55 CP RM. Legea penală naţională însă nu prevede o 

atare consecinţă, deci există riscul recidivării comportamentului 

corupţional; or, ca măsură de constrângere, sancţiunea, cât de lejeră nu 

ar fi, are pe lângă scopul său represiv şi o finalitate de prevenire, 

constând în dezaprobarea legală şi judiciară a faptei de corupţie 

săvârşită şi a comportamentului coruptului care trebuie astfel să se 

convingă că nerespectarea legii presupune pedepsirea sa, doar astfel 

va evita în viitor comportamentul corupţional. Totuşi, există şi o altă 

latură, care pare a fi paradoxală. În speţa reprodusă, primirea 

remuneraţiei necuvenite de către personalul medical pentru efectuarea 

manoperelor afectează buna desfăşurare a activităţii de serviciu a 

unităţii medicale, şi tot această valoare socială va avea de suferit în 

cazul condamnării personalului medical. De ce? Deoarece, aşa cum 

motivează instanţa, făptuitorii dispun de o competenţă şi de o 

pregătire profesională apreciată, în primul rând, de comunitatea din 

care fac parte. Iată de ce, considerăm că în cazul profesioniştilor (de 
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exemplu, medici transplantologi cu renume), caz în care ei îndeplinesc 

condiţiile pentru a fi persoane publice (pct.6.1 din Hotărârea Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 

22.12.2014), subiecţii oficiali care aplică legea penală trebuie să 

analizeze multilateral circumstanţele cauzei, pentru a decide dacă 

fapta săvârşită este lipsită de importanţă prin pericolul social minim pe 

care-l prezintă, iar pentru combaterea ei nu este necesară tragerea lor 

la răspundere penală. Considerăm că persoana făptuitorului este cel 

mai important barometru (nu însă exclusiv) în evaluarea pericolului 

social concret al faptelor de corupţie, lucru pe care-l găsim şi într-o 

altă speţă, de această dată in contrario celor invocate supra. Astfel, s-a 

reţinut că fapta tipică de corupţie imputată inculpatului B. (luare de 

mită) prezintă în concret gradul de pericol social al unei infracţiuni, 

având în vedere în special calitatea acestuia la data comiterii faptei 

(agent de poliţie cu atribuţiuni de poliţie rutieră) (subl. ne aparţine), 

calitate de care s-a folosit, şi motivaţia gestului său (dorinţa de a 

obţine facil o sumă de bani în cuantum de 400 lei) [5]. 
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RUDA APROPIATĂ A PERSOANEI CU FUNCŢIE  

DE RĂSPUNDERE SAU A PERSOANEI CARE ÎŞI 

ÎNDEPLINEŞTE DATORIA OBŞTEASCĂ,  

CA VICTIMĂ A INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE  

LA art.349 DIN CODUL PENAL 

Ghenadie PAVLIUC, 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere” 

Până la modificarea art.349 din Codul penal, operată prin Legea 

pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii 

Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 18.12.2008 

[1], doar ruda apropiată a persoanei cu funcţie de răspundere (nu şi a 

persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească) era considerată 

victimă a infracţiunilor prevăzute la art.349 CP. 

Într-o speţă, în care se aplică lit.b) alin.(2) art.349 CP, se 

menţionează că victime sunt atât F.C., ofiţer operativ de sector al 

postului de poliţie Molovata Nouă, cât şi rudele acestuia. Însă nu se 

precizează gradul de rudenie a acestora cu F.C. [2]. Între timp, nu 

oricare rudă a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care 

îşi îndeplineşte datoria obştească poate fi considerată victimă a 

infracţiunilor prevăzute la art.349 din Codul penal. 

Din alin.(4) art.134 din Codul penal, rezultă că rude apropiate se 

consideră următoarele categorii corelative de persoane: 1) părinţii în 

raport cu copiii, sau invers; 2) înfietorii în raport cu copiii înfiaţi, sau 

invers; 3) fraţii în raport cu surorile, sau invers; 4) bunicii în raport cu 

nepoţii lor, sau invers. De exemplu, într-o speţă, calitatea de victimă a 

infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.349 din Codul penal a avut-o nu 

doar C.Gh., şeful Secţiei investigaţii operative a Direcţiei investigarea 

fraudelor a Departamentului poliţie al Ministerului Afacerilor Interne, 

ci şi copiii, părinţii şi soţia acestuia [3]. 

Alte categorii de persoane decât cele nominalizate în alin.(4) 

art.134 Cod penal nu pot alcătui conţinutul noţiunii „rude apropiate”. 

Sub incidenţa acestei noţiuni intră copiii şi părinţii lui C.Gh., însă nu 

şi soţia lui C.Gh. Aceasta nu este nici măcar rudă cu C.Gh. (şi nici nu 

poate fi). De aceea, în speţa analizată supra, răspunderea trebuia 

aplicată conform regulilor concursului de infracţiuni: în baza alin.(1) 

art.349 (în ceea ce priveşte ameninţarea cu omorul şi cu vătămarea 
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integrităţii corporale sau a sănătăţii asupra lui C.Gh., a copiilor şi 

părinţilor acestuia) şi art.155 (în ceea ce priveşte ameninţarea cu 

omorul şi cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii asupra 

soţiei lui C.Gh.) din Codul penal. 

Sub aspectul examinat supra, este de notat că, de exemplu, potrivit 

alin.(3) art.257 „Ultrajul” din Codul penal al României din 2009 [4], „cu 

aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin.(2), 

dacă privesc un membru de familie al funcţionarului public”. O dispoziţie 

asemănătoare conţine art.243 (care corespunde cu art.349 din Codul penal 

al Republicii Moldova) din Codul penal al Albaniei [5]. 

Considerăm că nu aceste modele străine ar trebui recepţionate de 

legiuitorul autohton. Astfel, din art.189 (care corespunde cu art.349 

din Codul penal al Republicii Moldova) din Codul penal al Bruneiului 

[6], rezultă că victimă a infracţiunii este persoana de a cărei soartă este 

cu bună-ştiinţă interesat funcţionarul public. Aceeaşi concepţie este 

promovată în art.321 (care corespunde cu art.349 din Codul penal al 

Republicii Moldova) din Codul penal al Kazahstanului [7]. 

Ca şi în art.349 CP, în art.345 din Codul penal al Ucrainei este 

utilizată sintagma „rude apropiate”. Unii doctrinari ucraineni au pro-

pus ca această sintagmă să fie substituită prin sintagma „persoane 

apropiate” [8]. Considerăm că o asemenea modificare ar fi oportună şi 

în cazul art.349 CP. Or, nu întotdeauna relaţia de rudenie dintre două 

persoane poate fi dovada existenţei unei afecţiuni dintre acestea, de 

care să poată profita făptuitorul. Apropierea reală dintre două persoane 

este condiţionată de caracterul relaţiilor dintre acestea, de factorii so-

ciali, nu de factorii biologici (în cazul rudeniei de sânge) sau de fac-

torii juridici (în cazul rudeniei care îşi are originea în actul de adopţie). 

Merită atenţie opinia exprimată de M.G. Fetisov: „În vederea stabilirii 

faptului dacă o persoană este apropiată de altă persoană sau nu, instanţa 

de judecată trebuie să evalueze caracterul relaţiilor dintre acestea” [9]. 

Aşadar, apropierea reală dintre două persoane reprezintă o împrejurare cu 

încărcătură factologică, care ar urma să fie stabilită în fiecare caz aparte. 

Cu toate acestea, ar trebui să existe un suport juridic pentru stabilirea 

acestei împrejurări. Ne referim la definiţia noţinnii „persoane apropiate”, 

care ar trebui să fie formulată în textul legii penale.  

În literatura de specialitate, este propusă o astfel de definiţie: 

„Persoane apropiate de colaboratorul organului de ocrotire a dreptului 
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sunt persoanele care fie se află în relaţii de rudenie (tată, mamă, bunic, 

bunică, copil, frate, soră), de căsătorie sau de afinitate cu colaboratorul 

organului de ocrotire a dreptului, fie întreţin cu acesta o comunicare 

personală apropiată” [10]. Totuşi, această definiţie pare a avea un 

caracter eclectic, îmbinând sensurile de „rudă apropiată” şi „persoană 

apropiată”. De aceea, par a fi mai reuşite următoarele definiţii: 

„Persoane apropiate de colaboratorul organului de ocrotire a dreptului 

sunt persoanele ale căror viaţă, sănătate şi bunăstare sunt importante 

pentru colaboratorul organului de ocrotire a dreptului, în virtutea 

relaţiilor personale stabilite” [11]; „Persoane apropiate sunt acele 

persoane de a căror securitate este interesată persoana cu funcţie de 

răspundere” [12]. 

Sintetizând aceste două definiţii, venim cu următoarele propuneri 

de lege ferenda:  

1) Codul penal să fie completat cu art.1332 „Persoane apropiate”, 

care să aibă următorul conţinut: „Prin apropierea dintre două persoane 

se înţelege acea relaţie dintre aceste persoane, când viaţa, sănătatea şi 

bunăstarea uneia dintre ele sunt importante pentru cealalta, în virtutea 

relaţiilor personale stabilite, şi atunci când de securitatea uneia dintre 

aceste persoane este interesată cealaltă”;  

2) în art.349 din Codul penal, sintagma „rudelor ei apropiate” să fie 

substituită prin sintagma „persoanelor care îi sunt apropiate”. 
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JUSTIFICAREA STABILIRII RĂSPUNDERII PENALE 

PENTRU PARIURILE ARANJATE (art.2422 CP RM) 

Gheorghe RENIŢĂ  

Judecătoria Centru, mun. Chişinău 

Fapta de pariere pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment 

de pariat, fie informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri 

în privinţa trucării acelui eveniment cu scopul de a le determina să 

participe la pariul respectiv, săvârşită de către o persoană care 

cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind 

trucarea acelui eveniment îşi găseşte reificare juridică în infracţiunea 

de pariuri aranjate (art.2422 CP RM). În succintele rânduri de mai jos, 

ne propunem să abordăm problematica temeiniciei instituirii 

răspunderii penale pentru pariurile aranjate (art.2422 CP RM). 

Preliminar, amintim că infracţiunea, inserată la art.2422 CP 

RM, şi-a croit reflectare în peisajul juridic al ţării noastre ca 

urmare a intrării în vigoare la 12.04.2013 a Legii Republicii 

Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(în continuare – Legea nr.38/2013) [1]. 

În susţinerea acestui amendament, în Nota informativă la unul 

dintre proiectele de Legi (promovat de un grup de deputaţi) care a stat 

la baza adoptării Legii nr.38/2013, printre altele, se deseminează: „Pe 
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lângă multiplele caracteristici pozitive ale sportului, banii care roiesc 

în jurul acestui domeniu, dar şi lăcomia unora au contribuit la 

dezvoltarea unor noi forme infracţionale. Sumele de bani puse în joc 

prin intermediul caselor de pariuri generează un interes tot mai sporit 

al organizaţiilor criminale” [2]. 

În acelaşi timp, în Nota informativă care a însoţit un alt proiect de 

Lege (susţinut de Guvernul Republicii Moldova) care a stat la baza 

adoptării Legii nr.38/2013, se conturează: „În prezent, o problemă 

discutată la nivel internaţional o constituie pariurile sportive ilegale. 

Odată cu dezvoltarea sectorului pariurilor sportive, au apărut diferite 

scheme frauduloase. Astfel, competiţiile sportive aduc beneficii 

financiare importante unor persoane care pariază pe un rezultat sportiv 

„cert”, asigurat prin coruperea unor antrenori, arbitri, jucători şi altor 

participanţi sau organizatori ai competiţiilor sportive. Pariurile „aran-

jate” îi afectează direct pe organizatorii pariurilor şi pe cei care au 

mizat (crezând că este un pariu corect) pe un eveniment sportiv” [3]. 

Pe această linie de gândire, relevăm că despre necesitatea stabilirii 

răspunderii pentru pariurile aranjate rezultă şi din unele acte cu 

vocaţie internaţională. Astfel, în acord cu alin.(1) art.10 din Convenţia 

Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive: 

„Fiecare parte adoptă măsurile legislative sau de altă natură care se pot 

dovedi necesare pentru a preveni conflictele de interese şi utilizarea 

abuzivă a informaţiilor privilegiate de către persoane fizice sau 

juridice implicate în furnizarea de oferte de pariuri sportive” [4]. 

De asemenea, în accepţiunea art.12 denumit „Integritatea 

meciurilor şi competiţiilor” din Regulamentul disciplinar al Uniunii 

Asociaţiilor Europene de Fotbal (UEFA): „Toate persoanele vizate de 

regulile şi reglementările UEFA sunt obligate să se abţină de la orice 

comportament care afectează sau ar putea afecta integritatea 

meciurilor şi competiţiilor organizate de UEFA, şi trebuie să 

coopereze pe deplin cu UEFA ori de câte ori se impune contracararea 

unui asemenea comportament” (alin.(1)); „Aceste principii sunt 

încălcate, de exemplu, de către cel care: fie participă, direct sau 

indirect, în pariuri sau în activităţi similare vizând meciurile sau 

competiţiile organizate de UEFA, fie urmăreşte un interes financiar 

direct sau indirect în astfel de activităţi; utilizează sau furnizează 

altora informaţii care nu sunt accesibile publicului, obţinute datorită 
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poziţiei pe care o deţine în fotbal, astfel cauzând prejudicii sau putând 

cauza prejudicii integrităţii unui meci sau a unei competiţii organizate 

de UEFA” (lit.b) şi c) alin.(2)) [5]. 

Nu în ultimul rând, art.25 „Integritatea meciurilor şi competiţiilor” 

din Codul de etică al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) 

stipulează: „Persoanelor vizate de acest Cod li se interzice să ia parte, 

direct sau indirect, ori să se implice pe altă cale în pariuri, în loterii, în 

jocuri de noroc sau în alte asemenea evenimente ori tranzacţii legate 

de meciurile de fotbal. La fel, nu le este permis să ia parte, activ sau 

pasiv, în activitatea unor companii, societăţi, organizaţii etc., care 

stimulează, propagă, organizează sau dirijează astfel de evenimente 

sau tranzacţii” [6]. 

Argumente referitoare la oportunitatea incriminării infracţiunii 

statuate la art.2422 CP RM, sunt ancorate şi în doctrina juridică: 

„pariurile trebuie privite ca activităţi de prezicere a rezultatelor 

sportive sau nonsportive prin punerea unei mize pe eventualul rezultat 

al unui eveniment sportiv sau al unui alt eveniment de pariat. (...) 

Adepţii pariurilor interpretează această activitate ca pe un hobby 

pentru fanii sportivi şi cei nonsportivi, al căror interes creşte prin 

efectuarea de pariuri pe evenimente sportive sau pe alte evenimente de 

pariat. De cealaltă parte, oponenţii pariurilor nu-şi ascund temerea că 

în spatele acestor considerente se ameninţă integritatea sportului şi a 

unor activităţi nonsportive, prin existenţa a numeroase încercări 

reuşite de evenimente sportive sau alte evenimente de pariat aranjate” 

[7, p.9]; „Făptuitorii se folosesc de pariurile sportive pentru a spăla 

circa 140 de miliarde de dolari SUA pe an” [8, p.29]. 

În perimetrul dreptului comparat, nuanţăm că fapta de pariuri 

aranjate în unele state este sancţionată contravenţional (exempli gratia, 

art.14.11-1 din Codul contravenţiilor administrative a Federaţiei Ruse; 

etc.). Dimpotrivă, în alte state respectiva faptă este pedepsită penal 

(cum ar fi, art.3693 din Codul penal al Ucrainei; art.42 din Legea cu 

privire la jocurile de noroc a Regatului Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord; etc.). 

Într-o strictă succesiune logică, se profilează următoarea întrebare: 

care este remediul adecvat pentru combaterea faptei de pariuri aranjate?  

În opinia noastră, suscită interogaţii concepţia de a sancţiona 

contravenţional fapta de pariuri aranjate, întrucât în aşa fel se 
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subestimează pericolul social al faptei cercetate. Or, infracţiunea 

prevăzută la art.2422 CP RM, în anumite ipoteze poate constitui o 

formă specifică a escrocheriei (art.190 CP RM). În particular, în cazul 

circumstanţei agravante consemnate la lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM 

(care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari), vom fi în 

prezenţa unei forme specifice a escrocheriei (în formă consumată) 

săvârşită în proporţii deosebit de mari (adică a faptei specificate la 

alin.(5) art.190 CP RM). De aceea, ar fi absurd şi inechitabil ca pentru 

o normă specială a escrocheriei (cu acelaşi grad de pericol social) să 

se stabilească răspunderea contravenţională. 

În afară de aceasta, este de accentuat că, de cele mai dese ori, la 

comiterea faptei de pariuri aranjate sunt implicate organizaţii 

criminale care operează la nivel internaţional şi au ramificaţii pe întreg 

globul. Pe cale de consecinţă, fapta de pariuri aranjate a atins cote 

alarmante, iar sancţiunile contravenţionale sunt neputincioase în faţa 

acestui flagel. 

Pentru considerentele reliefate supra, incriminarea faptei de pariuri 

aranjate (art.2422 CP RM) se prezintă ca fiind oportună şi în 

concordanţă cu realităţile obiective cu care ne confruntăm. 
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OPORTUNITATEA INCRIMINĂRII FAPTEI DE 

MANIPULARE A UNUI EVENIMENT (art.2421 CP RM) 

Gheorghe RENIŢĂ  

Judecătoria Centru, mun. Chişinău 

La 21.03.2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 

Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (în continuare – Legea nr.38/2013) [1]. În urma acestui 

amendament, Codul penal a fost suplinit, inter alia, cu art.2421 

intitulat „Manipularea unui eveniment”. Dar, este oare oportună 

această completare a legii penale? Ne vom focusa analiza asupra 

acestei probleme, întrucât nu există o concepţie unitară în acest sens. 

Ab initio, în Nota informativă la unul dintre proiectele de Lege care 

au stat la baza adoptării Legii nr.38/2013, se creionează: „În 

Republica Moldova acest fenomen (se are în vedere fenomenul 

manipulării unui eveniment – n.a.) există, fiind la un stadiu incipient, 

dar în plină ascendenţă, unde participă jucători, agenţi de jucători şi 

oficiali ai echipelor. Astfel, în cadrul Campionatului Naţional la 

Fotbal în perioada 2009-2011 s-au înregistrat câteva meciuri suspecte, 

şi anume: cu participarea echipelor din Divizia Naţională. Cauzele 

care stimulează dezvoltarea acestui fenomen infracţional, ce s-a iniţiat 

odată cu includerea în sistemul pariurilor online în anul 2009 a 

meciurilor din Divizia Naţională, sunt insuficienţa financiară a 

cluburilor în raport cu posibilităţile „oferite” de sistemul pariurilor 

„aranjate”, salariul scăzut al jucătorilor şi vulnerabilitatea sistemului 

organizatoric al sportului în Republica Moldova” [2]. 

În ciuda acestui discurs argumentativ, au existat şi unele reticenţe 

exprimate faţă de oportunitatea incriminării faptei de manipulare a 

unui eveniment. Aşadar, în Avizul Direcţiei Juridice a Parlamentului 

Republicii Moldova la unul dintre proiectele de Lege care au stat la 

baza adoptării legii nominalizate supra, se etalează: „Actualmente, 

este firesc ca orice sportiv, organizaţie sportivă sau conducător al unei 

asemenea organizaţii să capete venit material din activitatea pe care o 

îndeplineşte, iar faptul că sportivul cedează intenţionat competiţia 
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pentru obţinerea venitului mărit nu reprezintă o intenţie criminală 

îndreptată împotriva societăţii, ci un scop simplu de profit. (...) Este 

necesar ca federaţiile respective să stabilească regulile de petrecere a 

competiţiilor sportive, a căror nerespectare va putea fi sancţionată de 

federaţia corespunzătoare în limitele legislaţiei civile” [3]. 
În acest făgaş, sesizăm că şi în literatura juridică s-au profilat 

rezerve referitoare la incriminarea faptei de manipulare a unui eveni-
ment, invocându-se că sancţiunile disciplinare (aplicate de federaţiile 
de sport) sunt remediile potrivite pentru o astfel de faptă [4, 5]. 

La polul opus, s-a montat opinia (majoritară), în acord cu care 
pentru anihilarea manipulării unui eveniment este imperioasă 
intervenţia dreptului penal privită ca o ultima ratio [6, 7, 8].  

La rândul nostru, alegem să achiesăm cea de-a doua optică 
doctrinară. Nu punem la îndoială importanţa investigaţiilor desfăşurate 
de asociaţiile sau federaţiile de sport şi efectul sancţiunilor disciplinare 
aplicate de către acestea. Totuşi, considerăm că sancţiunile disciplinare 
aplicate de către aceste entităţi (federaţiile, asociaţiile de sport) nu sunt 
îndestulătoare. Or, acestea se răsfrâng doar în privinţa unui cerc relativ 
restrâns de persoane. În special, acestea au incidenţă în privinţa 
participanţilor la evenimente sportive şi de pariat. De asemenea, nu ne 
putem închipui cum sancţiunile disciplinare ar fi în stare să combată 
fapta de manipulare a unui eveniment comisă de un grup criminal 
organizat sau de o organizaţie criminală. Este limpede că sancţiunile 
disciplinare nu pot să suplinească o ramură de drept ce apără un interes 
superior, acela al publicului şi al societăţii în general (făcând referire la 
dreptul penal). A fortiori, răspunderea disciplinară nu exclude operarea 
răspunderii penale. De altfel, această formă de cumul nu sfidează 
principiul neadmiterii tragerii la răspundere penală de două ori pentru 
una şi aceeaşi faptă, consfinţit la alin.(2) art.7 CP RM. 

În alt context, antamăm următoarea dilemă: este oare suficientă 
trecerea faptei de manipulare a unui eveniment pe terenul dreptului 
contravenţional? Pentru a ne forma o poziţie în acest sens, urmează să 
decelăm pericolul social al faptei statuate la art.2421 CP RM. Or, de 
lege lata, ceea ce diferenţiază o contravenţie de o infracţiune este 
anume gradul de pericol social (mai redus). 

Aşa fiind, reţinem că: „Aranjarea meciurilor reprezintă o practică 

pe care multă lume o consideră drept una dintre marile ameninţări la 

adresa sportului contemporan, un fenomen care subminează valorile 
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promovate de sport – integritatea, fair play-ul şi respectul faţă de 

ceilalţi. Aranjarea meciurilor riscă să-i îndepărteze pe fani şi pe 

suporteri de sportul organizat. În plus, în această practică sunt adesea 

implicate reţele de organizaţii criminale active la scară internaţională. 

Această problemă a devenit, în prezent, o prioritate pentru autorităţile 

publice, pentru mişcarea sportivă şi pentru organismele responsabile 

de aplicarea legii la nivel mondial” [9]; „Fiecare stat şi fiecare tip de 

sport din lume ar putea fi afectat de manipularea competiţiilor 

sportive. Acest fenomen, ca ameninţare globală la adresa integrităţii 

sportului, necesită o reacţie globală, care trebuie sprijinită şi de state 

care nu sunt membre ale Consiliului Europei” [10].  

Din aceste raţiuni, unul dintre scopurile ţintite de Convenţia 

Consiliului Europei privind manipularea competiţiilor sportive 
este: de a preveni, descoperi şi sancţiona manipularea naţională sau 

transnaţională a competiţiilor sportive (art.2). In concreto, la art.15 

denumit „Infracţiuni legate de manipularea competiţiilor sportive” din 

acest act normativ, se stipulează că: „Fiecare parte se asigură că 

legislaţia sa naţională permite sancţionarea penală (subl. ne aparţine) 

a manipulării competiţiilor sportive, atunci când aceasta implică 

practici coercitive, frauduloase sau de corupţie, conform definiţiilor 

din legislaţia internă”. 

Păstrând firul logic, conturăm că, în plan comparat, unele state au 

înţeles să incrimineze fapta de manipulare a unui eveniment, mult mai 

devreme decât legiuitorul autohton. De pildă, Federaţia Rusă a atribuit 

caracterul de infracţiune faptei de manipulare a unui eveniment în anul 

1996 (art.184 din Codul penal al Federaţiei Ruse); Bulgaria – 2011 

(art.307c din Codul penal al Bulgariei); Georgia – 1999 (art.203 din 

Codul penal al Georgiei); Grecia – 1999 (art.132 din Legea sportului, 

nr.2725 din 17.06.1999); Italia – 1989 (art.1 din Legea înşelătoriei în 

sport, nr.401 din 13.12.1989); Spania – 2010 (art.284 bis.4 din Codul 

penal al Spaniei); etc. 

În concluzie, manipularea unui eveniment constituie o „boală” sau 

„cangrenă” a societăţii care nu are hotare, înveninează valorile sportu-

lui şi a pariurilor şi care trebuie tratată (sancţionată) prin mijloace 

represive adecvate – de drept penal.  
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УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫЕ  

ДЕФЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Лилия ГЫРЛА 

Наряду с врачебными ошибками к дефектам медицинской по-

мощи следует относить и недобросовестные упущения врачей, 

влекущие за собой гражданско-правовую (деликтную) и/или уго-

ловную ответственность. 

Халатность, невнимательность и медицинское невежество ни-

как не связаны и не соприкасаются с добросовестным заблужде-

нием врача, основанным на несовершенстве медицинской науки 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/
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и ее методов, или атипичным течением заболевания. Что же ка-

сается недостаточности подготовки врача в совокупности с не-

внимательностью и медицинским невежеством, то это напрямую 

связано с неосторожной формой вины.  

Дипломированный специалист не может ссылаться на отсут-

ствие тех или иных теоретических знаний в области медицинской 

науки. Такое оправдание недопустимо, так как существует пре-

зумпция, что медицинский работник, получивший надлежащее 

медицинское образование и соответствующую специализацию, 

обладает необходимыми и достаточными познаниями, в соот-

ветствии с общепринятыми принципами медицинской практики 

и медицинской науки, и овладел соответствующими навыками 

медицинского искусства (lege artis).  

Каждый медицинский работник обязан в полном объеме обла-

дать всеми необходимыми знаниями, соответствующими его про-

фессиональной деятельности, которые определяются состоянием 

медицинской науки на современном этапе и соответствующими 

квалификационными требованиями и стандартами оказания ме-

дицинской помощи, утвержденными Министерством здравоох-

ранения Республики Молдова.  

Вопрос квалификации действий врача как врачебной ошибки 

является крайне сложным и неоднозначным. К примеру, по ряду 

заболеваний определенные действия недавнего выпускника меди-

цинского вуза могут быть квалифицированы как врачебная ошиб-

ка, тогда как в отношении более квалифицированного врача осно-

ваний для признания неблагоприятного исхода лечения врачеб-

ной ошибкой может и не оказаться [3, c.62]. 

Необходимо для начала определить, что под медицинским 

работником понимается лицо, обладающее высшим или сред-

ним специальным медицинским образованием, подтвержденным 

соответствующим дипломом и сертификатами о специализации, 

выданными на основании и в порядке, установленном действую-

щим законодательством (врач, фельдшер, медицинский асси-

стент), которое контактирует непосредственно с пациентами в 

публичных или частных медико-санитарных учреждениях либо 

опосредованно с их биологическими материалами в клинических 

лабораториях. 
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В данном контексте разделяем мнение авторов [1], полагаю-

щих, что критериями врачебной ошибки являются добросовест-

ное заблуждение врача; отсутствие элементов халатности; отсут-

ствие невнимательности; отсутствие профессионального неве-

жества. 

В моральном плане врачебные ошибки могут быть извините-

льны в силу стесненных, неоптимальных условий деятельности 

врача, исключительной сложности самой врачебной профессии.  

При анализе врачебной ошибки необходимо четко различать 

незнание и невежество. Если незнание чего-либо не есть пре-

ступление, то иначе обстоит дело в отношении проявления неве-

жества. Если врач не знает элементарных основ анатомии, физио-

логии и клиники, он должен быть отстранен от работы. Таким 

образом, является необоснованным относить к врачебной ошибке 

событие, повлекшее причинение вреда здоровью пациента или 

его смерть вследствие профессионального невежества, незнания 

или неумения врача, когда врач или иной медицинский работник 

мог и должен был обладать необходимыми знаниями, навыками, 

умениями и компетентностями исходя из его подтвержденного 

документально уровня подготовки и профессиональной квалифи-

кации.  

В данном контексте разделяем позицию, занимаемую Е.В. За-

сыпкиной, В.А. Катруновым, М.Н. Кузнецовой: элемент опреде-

ления понятия «врачебная ошибка», касающийся «заблуждения, 

объясняемого недостатками знаний, опыта врача», является 

признаком, характеризующим неосторожную форму вины. В 

вертикальном срезе границы компетентности неодинаковы, так 

как возможности начинающего врача и врача высшей квалифика-

ции, врача и фельдшера или медсестры различны. Там и тогда, 

где и когда лицо не усвоило знание, которое оно должно было и 

имело возможность усвоить, оно несет ответственность за 

незнание (невежество) [2].  

Следовательно, врачебная ошибка, вызванная отсутствием 

необходимых теоретических знаний, должна быть уголовно нака-

зуема, а неблагоприятный исход в медицинской деятельности, выз-

ванный несовершенством медицинской науки и практики (забо-

левание, неизлечимое на данном этапе, индивидуальная непредви-
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денная реакция организма и т.д.), при условии добросовестного 

выполнения своих обязанностей со стороны медицинского 

работника, не содержит в себе элементов состава преступления. 

Принципиальным для уголовного права является установле-

ние субъективных признаков состава преступления, инкримини-

руемого медицинскому работнику. В качестве релевантных 

обстоятельств, подлежащих обязательному установлению по 

делам о неблагоприятных исходах в медицинской деятельности 

(причинение по неосторожности смерти потерпевшему или 

тяжкого вреда здоровью), как следствие нарушения своих 

профессиональных обязанностей, выступают следующие: 

 медицинский работник знал (был осведомлен) или должен 

был знать о наличии у него такой обязанности; 

 медицинский работник понимал сущность (содержание) 

своей профессиональной обязанности; 

 медицинский работник осознавал риски неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязаннос-

тей. Всякая медицинская процедура всегда сопряжена с риском. 

Этот терапевтический риск присутствует даже тогда, когда врач 

соблюдает все необходимые требования, все правила врачебной 

деятельности, все установленные процедуры, и даже тогда, когда 

врач обладает высокой квалификацией; 

 медицинский работник предвидел абстрактную вероятность 

наступления неблагоприятных последствий для пациента в виде 

смерти или тяжкого вреда здоровью, но легкомысленно рассчи-

тывал на их предотвращение (неосторожность в форме преступ-

ного легкомыслия (самонадеянности)), либо не предвидел на-

ступлениe таких последствий для пациента, хотя, руководствуясь 

должной внимательностью и предусмотрительностью медицин-

ской профессии, должен был и мог предвидеть неблагоприятный 

исход своих действий (бездействия) (неосторожность в форме 

преступной небрежности). 
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REGULA SPECIALITĂŢII ÎN MATERIA EXTRĂDĂRII 

Mariana GRAMA 

Regula specialităţii în materia extrădării a fost consacrată pentru 

prima dată într-un act bilateral, Tratatul dintre Franţa şi Belgia din 

1834 [4, p.463], reluată în Tratatul franco-luxemburghez din 1844, 

Tratatul franco-saxon din 1850, într-o formulare aproximativă 

,,fugarul extrădat poate fi judecat doar pentru acea acuzaţie pentru 

care a fost predat” şi a fost concepută iniţial ca o formă de garanţie 

împotriva judecării abuzive a oponenţilor politici pentru infracţiuni de 

natură politică. 

Treptat, în a doua jumătate a secolului IX, conţinutul acestei 

garanţii a fost dezvoltat şi nuanţat odată cu încheierea mai multor 

tratate bilaterale de extrădare, îndeosebi între ţările europene, dar şi ca 

urmare a apariţiei unei jurisprudenţe europene în materie de extrădare. 

Astfel, în tratatele de extrădare încheiate de către Elveţia cu Italia – 

1868, Franţa – 1869 şi Germania – 1874, s-a specificat că, fără con-

simţământul statului solicitat, o persoană extrădată nu poate fi urmă-

rită penal, condamnată, ori supusă vreunei alte forme de restrângere a 

libertăţii pentru fapte pretinse a fi comise anterior acordării extrădării, 

dar care nu au format obiectul cererii de extrădare. 

 Astfel, de la o simplă garanţie, regula specialităţii a evoluat într-un 

adevărat principiu fundamental în materie de extrădare, stabilind 

limitele dreptului statului solicitant de a trage la răspundere penală pe 

cel care a făcut obiectul extrădării [3, p.12].  

http://medconfer.com/files/archive/2016-01/2016-01-2164-A-5979.pdf
http://medconfer.com/files/archive/2016-01/2016-01-2164-A-5979.pdf
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Regula specialtăţii se regăseşte în prezent în majoritatea actelor 

bilaterale încheiate de către state în materia extrădării, dar şi în actele 

multilaterale, precum şi în Convenţia europeană de extrădare din 1957 

şi în legislaţia noastră naţională. 

Potrivit art.14 din Convenţie: ,,Persoana care va fi predată nu va fi 

nici urmărită, nici judecată, nici deţinută în vederea executării unei 

pedepse sau măsuri de siguranţă, nici supusă oricărei alte restricţii a 

libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul 

decât cel care a motivat extrădarea”. 

Cu alte cuvinte, persoana extrădată nu poate fi judecată sau 

condamnată pentru o altă infracţiune săvârşită anterior remiterii fără 

acordul statului care a dispus extrădarea [1, p.126]. Persoana rămâne 

astfel sub protecţia statului care a acordat extrădarea [2, p.44]. Acest 

lucru este recunoscut şi de practica judiciară a Republicii Moldova. 

De exemplu, în decizia Curţii Supreme de Justiţie din 19 februarie 

2014 care stipulează expres: ,,Or, regula specialităţii reglementată de 

art. 543 CPP reprezintă nişte garanţii stricte care urmează a fi 

asigurate persoanei extrădate de către statul solicitant împotriva unor 

învinuiri sau pedepse, altele decât cele care au fost indicate în cererea 

de extrădare şi acceptate de către instanţa statului solicitat care a 

soluţionat această cerere”[5]. 

Condiţiile aplicării regulii specialităţii sunt prevăzute în art.543 din 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova. De la regula 

generală a specialităţii atât Convenţia cât şi legislaţia de procedură 

penală admit anumite excepţii. Alin.(3) art.543 al CPP RM stipulează 

următoarele: 

,,Statul solicitant poate renunţa la respectarea regulii specialităţii 

numai dacă: 

1) Republica Moldova şi-a dat acordul de a efectua urmărirea 

penală sau de a pune în executare o sentinţă ori o altă sancţiune în 

privinţa unei infracţiuni facultative sau de a preda, transfera sau 

deporta într-un alt stat; 

2) persoana nu a părăsit teritoriul statului solicitant timp de 45 de 

zile de la încheierea procedurii pentru care a fost acordată extrădarea 

ei, deşi a avut posibilitatea şi dreptul să o facă; 

3) persoana, după părăsirea teritoriului statului solicitant, s-a 

reîntors sau a fost trimisă înapoi de către un stat terţ; 
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4) se acordă extrădarea simplificată”. 

Aşadar, regula specialităţii reprezintă regula de drept conform că-

reia persoana extrădată nu va fi urmărită, judecată, deţinută în vederea 

executării unei pedepse sau supusă oricărei alte restricţii a libertăţii 

sale individuale pentru fapte comise anterior predării. Regula specia-

lităţii se opune judecării persoanei pentru orice infracţiune săvârşită 

anterior remiterii şi care n-a format obiectul cererii de extrădare. 

Deşi legislaţia Republicii Moldova nu conţine o prevedere 

asemănătoare celei din alin.(3) art.73/1 a Legii României nr.302 

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală din 28 

iunie 2004, există şi autori care opinează [1, p.127] că regula 

specialităţii nu se opune posibilităţii de schimbare a calificării. Cu alte 

cuvinte, persoana extrădată poate fi judecată sub o altă calificare decât 

cea stabilită în cererea de extrădare. 

Şi prevederile alin.(3) art.14 al Convenţiei, semnatar al căreia este 

şi Republica Moldova, conţine următoarea prevedere: ,,Când califi-

carea dată faptei incriminate va fi modificată în cursul procedurii, 

persoana extrădată nu va fi urmărită sau judecată decât în măsura în 

care elementele constitutive ale infracţiunii recalificate ar îngădui 

extrădarea”. De aici reiese că organele de drept ale statului solicitant, 

examinând învinuirea, pot ajunge la o altă calificare decât cea stabilită 

la început, când a fost solicitată extrădarea. 

 Din definiţia regulii specialităţii, se poate concluziona că aceasta 

nu are niciun efect în ce priveşte infracţiunile posterioare remiterii. 

Acelaşi lucru reiese şi din prevederile alin. (4) art.543 al CPP 

RM:,,Prevederile prezentului articol nu se aplică pentru cazurile 

săvârşirii infracţiunii de persoana extrădată după extrădarea ei”. 
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RĂPIREA UNEI PERSOANE CU CAUZAREA 

INTENŢIONATĂ A VĂTĂMĂRII GRAVE A SĂNĂTĂŢII  

SAU A INTEGRITĂŢII CORPORALE:  

PROBLEMATICA ÎNCADRĂRII JURIDICE ŞI SOLUŢII 

Dorina GUREV 

Actualmente, în doctrină şi în practica judiciară nu există o soluţie 

univocă în vederea încadrării juridice a faptei prejudiciabile în cazul în 

care urmarea prejudiciabilă a acţiunii adiacente a infracţiunii răpirea 

unei persoane (constrângerea fizică şi/sau psihică) reprezintă o 

vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. De menţionat 

că, în aceste circumstanţe, regula absorbţiei nu funcţionează; or, fapta 

incriminată de art.151 alin.(1) CP RM se pedepseşte cu închisoare de 

la 5 la 10 ani, iar răpirea unei persoane se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 la 6 ani. Despre faptul că vătămarea intenţionată gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii nu poate să fie absorbită de 

alin.(1) art.164 CP RM ne convingem apelând şi la prevederea de la 

lit.b) alin.(3) art.164 CP RM (răpirea persoanei care a cauzat din 

imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii).  

Astfel, apare firească întrebarea: este posibil concursul dintre 

vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii şi 

răpirea unei persoane, dacă aceasta survine în urma aceleiaşi acţiuni – 

constrângerea fizică? Pentru soluţionarea acestei dileme, facem 

referire la hotărârile CtEDO. Astfel, Curtea Europeană în Cauza 

Oliveira vs Switzerland [1] la §26 al Hotărârii stabileşte posibilitatea 

concursului ideal de infracţiuni, şi anume, atunci când un act 

infracţional constituie două infracţiuni distincte. Într-o altă hotărâre a 

CtEDO, şi anume, în Cauza Franz Fischer vs Austria [2], instituţia 

europeană constată că există cazuri în care un act, la prima vedere, 

pare să constituie mai multe infracţiuni, în timp ce o examinare mai 

atentă arată că aceasta reprezintă o singură faptă, pentru că ea 

cuprinde elementele esenţiale ale unei infracţiuni (§25 al Hotărârii). 

Mai mult, în Cauza Serghey Zolotuhin vs Rusia [3] la §36 din 

Hotărâre, Curtea concretizează că aceeaşi persoană nu poartă 

răspundere mai mult decât o dată pentru una şi aceeaşi activitate 

infracţională, îndreptată spre aceleaşi valori sociale ocrotite de 

societate.  



 109 

Astfel privite lucrurile, în ipoteza în care modalitate a acţiunii 

adiacente a răpirii unei persoane este constrângerea, în calitate de 

obiect juridic secundar (facultativ) apare sănătatea persoanei sau 

integritatea corporală a acesteia, care este obiectul juridic special al 

infracţiunii prevăzute la art.151 CP RM. Prin urmare, nu este posibil 

concursul ideal dintre vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii şi răpirea unei persoane, deoarece se încalcă principiul non 

bis in idem. Deci, în conformitate cu actualele prevederi ale Codului 

penal, soluţia optimă în acest caz este reţinerea doar a faptei 

incriminate de alin.(1) art.164 CP RM datorită sancţiunii mai blânde şi 

deoarece „imperfecţiunea legii penale, care nu este reparată de către 

legiuitor, nu poate fi pusă în sarcina făptuitorului, indiferent de 

gravitatea faptei pe care o comite” [4, p.455]. Venim însă cu 

concretizarea că concursul dintre aceste infracţiuni este posibil în 

cazul în care actele ce formează acţiunea de constrângere fizică şi/sau 

psihică nu întrunesc condiţiile unităţii acţiunii infracţionale, şi anume: 

a) unitatea manifestării de voinţă; b) unitatea spaţiotemporală; c) omo-

genitatea actelor comise [5, p.29-31].  

Totuşi, atât timp cât alin.(3) art.164 CP RM denotă un grad de 

prejudiciabilitate mai înalt decât alin.(1) art.164 CP RM, rezultatul 

infracţional faţă de care făptuitorul manifestă imprudenţă nu poate fi 

mai periculos decât acelaşi rezultat infracţional faţă de care făptuitorul 

manifestă intenţie. De aceea, necesitatea eliminării acestei lacune 

impune de a opera unele remanieri în legea penală. Pentru identi-

ficarea variantei optime, apelăm la analiza sistemică a normelor din 

partea specială a Codului penal, de unde extragem două soluţii: 1) de 

inclus la art.151 CP RM circumstanţa agravantă „vătămarea 

intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii cu răpirea 

persoanei”, cum este regăsită la lit.f) alin.(2) art.145 CP RM; 2) de 

introdus la art.164 CP RM circumstanţa agravantă „cu aplicarea 

violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei”, cum este 

prevăzut la alte infracţiuni ce atentează la libertatea fizică a persoanei, 

şi anume: lit.f) alin.(2) art.165 şi la lit.e) alin.(2) art.166 CP RM. 

Cu referire la prima ipoteză, menţionăm că: primo, la analiza 

circumstanţei agravante „săvârşit cu răpirea persoanie” la infracţiunea 

de omor intenţionat se poate urmări dificultatea existentă, atât în 

practică cât şi în doctrină, de a distinge o soluţie unică de încadrare a 
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faptei în astfel de circumstanţe [6, p.155-158; 7, p.18-24; 8, p.50-51; 

9, p.14-15]; secundo, în doctrină [10, p.12-13; 11, p.20-25; 12, p.323-

324] este criticat acest model de text legislativ care reuneşte într-o 

infracţiune unică complexă două infracţiuni distincte, dintre care cea 

ce formează circumstanţa agravantă este şi ea o infracţiune gravă, şi 

este propusă excluderea sintagmei „cu răpirea sau luarea persoanei din 

legea penală” din textul legii penale; tertio, prezenţa circumstanţei 

agravante „săvârşit cu răpirea persoane” la infracţiunea de vătămare 

intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii va genera 

aceleaşi dificultăţi, ce au fost stabilite în literatura de specialitate [10, 

p.12-13; 13, p.18-24]. In concreto: a) problematica calificării dacă 

făptuitorul îndeplineşte roluri juridice diferite în cadrul răpirii unei 

persoane şi vătămării grave al integrităţii corporale sau a sănătăţii care 

o însoţeşte; b) problematica încadrării condiţionate de faptul că aceste 

infracţiuni se încheie la diferite etape ale activităţii infracţionale; c) ră-

mân ignorate circumstanţele agravante ale răpirii unei persoane, prin 

urmare, poate să nu fie respectat principiul quot delicta, tot poenae, 

astfel încât să nu fie admisă subevaluarea sau supraevaluarea 

pericolului social al celor comise la stabilirea pedepsei. 

Din aceste considerente, subliniem inoportunitatea includerii la 

art.151 CP RM circumstanţa agravantă „vătămarea intenţionată gravă 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii cu răpirea persoanei”. 

În ceea ce priveşte ipoteza a doua, este de menţionat că Codul 

penal, în capitolul XIII „Înţelesul unor termeni sau expresii în 

prezentul Cod”, nu dă noţiunea de „violenţă periculoasă pentru viaţa 

sau sănătatea persoanei”. Iar apelând la interpretarea judiciară se 

observă că în practică nu este o viziune univocă în aprecierea violenţei 

periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei [vezi în: 14, pct.6; 15, 

pct.13; 16, pct.1], de aceea o astfel de circumstanţă agravantă nu este 

bine-venită pentru infracţiunea de răpire a unei persoane. De altfel, în 

cazul urmărilor de vătămarea intenţionată medie ori uşoară, prevăzută 

de art.151, 152 Cod penal şi art.78 alin.(3) Cod contravenţional 

survenite în urma constrângerii ca acţiune adiacentă a infracţiunii de 

răpire a unei persoane, calificarea urmează a fi în conformitate cu 

alin.(1) art.164 CP RM. Astfel, pentru lichidarea imperfecţiunilor 

legii, şi pentru a exclude unele polemici în vederea interpretării 

normelor, se impune următoarea recomandare legislativă, constând în: 
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completarea art.164 CP RM cu un nou alineat, ce va deveni alineatul 

(4), în conţinutul căruia se va prevedea răspunderea penală pentru 

răpirea persoanei săvârşită cu cauzarea intenţionată a vătămării 

grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii. 

Referinţe: 

1. Case of Oliveira versus Switzerland, (84/1997/868/1080). 30 July 1998. 

[Accesat 05.02.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i= 001-58210  

2. Case of Franz Fischer versua Austria, Application no. 37950/97. 29 May 

2001. [Accesat 05.02.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe. 

int/rus?i=001-59475  

3. Case of Serghey Zolotuhin versus Russia, Application no. 14939/03, ECHR 

2009. [Accesat 05.02.2016] Disponibil: http://europeancourt.ru/uploads/ 

ECHR_Sergey_Zolotukhin_v_Russia_10_02_2009_2.pdf 

4. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I. 

Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. 

5. STRETEANU, F. Câteva aspecte controversate privind concursul ideal de 

infracţiuni. În: Revista de ştiinţe penale, anul II, 2006, p.26-37. 

6. СЕРДЮКОВА, Е. Вопросы квалификации похищения человека, 

сопряженного с убийством. B: Вестник СевКавГТИ, выпуск 11, 

2011, c.155-158.  

7. КРАЕВ, Д. Объективная сторона убийства, сопряженного с 

похищением человека. B: Криминалистъ, 2010, №1(6), c.18-24. 

8. СЕМЧЕНКОВ, И. Актуальные проблемы квалификации убийств, 

сопряженных с совершением иных преступлений. B: Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 

МВД России, 2012, вып. №3(29), c.50-52.  

9. САЛЕВА, Н. Убийство, сопряженное с иными преступлениями: 

Проблемы квалификации и уголовной ответственности / Авторефе-

рат дисс. канд. юрид. наук. Омск, 2006. 22 c. 

10. BRÎNZĂ, S. Analiza juridico-penală a omorului săvârşit cu răpirea sau 

luarea persoanei în calitate de ostatic (lit.f) alin.(2) art.145 C.pen. RM). 

În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr.5, p.2-15.  

11. ЕСАКОВ, Г. Квалификация убийства, сопряженного с иными 

преступлениями, или cuiusvis hominis est errare (и законодатель не 

исключение). B: Российский судья, 2004, №.12, c.20-27.  

12. ПОПОВ, А. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Санкт-

Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 898 c. 

13. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Calificarea infracţiunilor privind viaţa sexuală: 

controverse şi soluţii. În: Revista Naţională de Drept, 2007, nr.4, p.2-11. 

14. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=%20001-58210
http://hudoc.echr.coe.int/rus#{"appno":["37950/97"]}
http://europeancourt.ru/uploads/%20ECHR_Sergey_Zolotukhin_v_Russia_10_02_2009_2.pdf
http://europeancourt.ru/uploads/%20ECHR_Sergey_Zolotukhin_v_Russia_10_02_2009_2.pdf


 112 

privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 

bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie 

a Republicii Moldova, 2004, nr.8, p.5-11. 

15. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 

privire la practica judiciară în procesele penale despre şantaj”, nr.16 din 

07.11.2005. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, 2006, nr.4, p.7-9 

16. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 

privire la modificarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.37 

din 22 noiembrie 2004 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în 

cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, modificată 

prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.9 din 22.12.2008”, 

nr.13 din 22.12.2014. [Accesat 16.02.2015] Disponibil: http://jurispru-

denta.csj.md/search _hot_expl. php?id=197  

 

UNELE ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE  

ALE RĂSPUNDERII PENALE PENTRU  

INFRACŢIUNEA DE RĂPIRE A UNUI MINOR  

DE CĂTRE O RUDĂ APROPIATĂ (art.1641 CP RM) 

Dorina GUREV 

În urma modificărilor operate prin Legea cu privire la modificarea 

şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.277-XVI din 

18.12.2008 [1] este incriminată cu titlu de nomen juris infracţiunea de 

răpire a unui minor de către o rudă apropiată (art.1641 CP RM). Astfel, 

când între răpitor şi victimă există relaţii de rudenie specificate la 

alin.(4) art.134 CP RM, şi anume, părinţii, copiii, înfietorii, copiii 

înfiaţi, fraţii şi surorile, bunicii şi nepoţii lor, fapta de răpire a unui 

minor nu poate fi calificată potrivit lit.c) alin.(2) art.164 CP RM; or, 

tocmai această condiţie este unicul punct de delimitare a normei cu 

circumstanţe atenuante (art.1641 CP RM) în raport cu norma cu 

circumstanţe agravante (lit.c) alin.(2) art.164 CP RM), iar în coraport 

cu lit.a) art.117 CP RM, încadrarea celor săvârşite urmează a fi baza 

art.1641 CP RM. 

Pledăm pentru incriminarea de sine stătătoare a acestor fapte, 

deoarece dreptul copilului de a comunica atât cu rudele apropiate, cât 

şi cu celelalte rude este protejat de legea Republicii Moldova [2, 3], 

iar datorită acestor relaţii de rudenie, minorul nu pe deplin 

conştientizează limitarea libertăţii lui, astfel, pericolul social al 

http://jurisprudenta.csj.md/search%20_hot_expl.%20php?id=197
http://jurisprudenta.csj.md/search%20_hot_expl.%20php?id=197


 113 

infracţiunii de răpire a unui minor de către o rudă apropiată este redus. 

Cu toate acestea, nu putem exclude răspunderea penală a rudelor 

apropiate, cum se propune în literatura de specialitate rusă [4, p.13-14; 

5, p.13; 6, p.16], chiar şi în cazul când răpirea este în interesul 

minorului [7, p.17], deoarece, de regulă, copilul apare ca mijloc de 

manipulare în clarificarea unor relaţii ostile dintre rude, sau minorul 

este răpit din răzbunare. Iar în cazul în care minorul este în pericol sau 

sunt prezente alte circumstanţe ce dăunează minorului (condiţii sau 

îngrijire necorespunzătoare), există mijloace legale de restabilire a 

drepturilor încălcate pe calea acţiunii civile. Mai mult, ilegalitatea 

răpirii minorului de către o rudă apropiată este determinată şi de către 

prevederile Convenţiei asupra Aspectelor Civile ale Răpirii 

Internaţionale de Copii [8], care obligă întoarcerea copilului răpit, 

chiar dacă răpitorul este un părinte. 

În alt context, vom analiza problema încadrării juridice în cazul în 

care actele de executare la o infracţiune cu subiect special (art.1641 CP 

RM) este săvârşită de o persoană ce nu întruneşte o astfel de calitate 

(rudă apropiată), adică ipoteza când răpirea minorului este săvârşită de 

către un extraneus şi un intraneus (împreună). În practica judiciară, 

răspunderea penală a participanţilor (coautorilor) ce nu sunt rude 

apropiate victimei minore a fost aplicată în baza teoriei accesorietăţii, 

adică din punct de vedere material actele „extraneusului” contribuie în 

mod direct la capturarea, luarea şi deplasarea victimei. Din punctul de 

vedere al conţinutului incriminării, o asemenea cooperare va fi 

considerată accesorie, şi aceştia sunt consideraţi complici la 

infracţiunea prevăzută la art.1641 CP RM. Această situaţie este 

atestată în următorul caz: P.A. a fost învinuită de comiterea 

infracţiunii prevăzute de art.1641 CP RM şi M.E., P.P., P.M., G.I., I.V. 

– în comiterea infracţiunii prevăzute de alin.(5) art.42 şi art.1641 CP 

RM. În fapt, P.A., la data de 30 mai 2014, aproximativ la ora 21.00, 

de comun acord şi împreună cu: concubinul său M.E., feciorul său 

P.P. […], şi prietenii acestuia P.M., G.I., I.V., […] s-au deplasat din 

[…] în […] pentru a se clarifica cu fosta sa noră P.R., care a fost 

căsătorită cu P.D., decedat la 23 martie 2014 […], având scopul de a 

lua la domiciliul său pentru câteva zile copiii minori ai acesteia. 

Ulterior, s-au deplasat la domiciliul mamei lui P.R., S.A […] care i-a 

condus la domiciliul unde locuia P.R., unde fără permisiunea acesteia 
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P.A., M.E., P.P., P.M., G.I. şi I.V. au intrat în casă şi P.A. şi feciorul 

său P.P. i-au reproşat lui P.R. de ce şi-a permis să trăiască în 

concubinaj cu un alt bărbat, după care cu ton ridicat P.A. i-a cerut lui 

P.R. să îmbrace copiii spunându-i că-i va lua pentru câteva zile. P.R., 

pe motivul numărului mare de persoane intrate fără permisiunea ei în 

domiciliu şi agresivitatea acestora, a perceput drept o ameninţare 

reală la sănătatea şi integritatea sa fizică, motiv din care nu a opus 

rezistenţă, şi a început să îmbrace copiii săi minori: P.M. şi P.D. […]. 

Tot atunci, toţi au ieşit din casă […] unde un copil era dus în braţe de 

P.P, iar altul îl ducea în braţe G.I. […][9]. Cum se poate de remarcat, 

M.E., P.P., P.M., G.I., I.V. nefiind rude apropiate minorilor P.M. şi 

P.D. au realizat, după caz, acţiunea principală şi/sau acţiunea 

adiacentă (violenţa psihică) a răpirii, deci de facto sunt coautori ai 

acestei infracţiuni. Astfel, apare necesitatea precizării rolului care îl 

îndeplinesc coexecutorii care nu întrunesc cerinţele subiectului special 

al infracţiunii prevăzute la art.1641 CP RM. 

În doctrină s-a constatat că „teoria accesorietăţii participaţiei este o 

teorie aplicabilă în majoritatea ipotezelor de calificare, dar nu în toate” 

[10, p.122]. Această excepţie, după autor, este tocmai cazul 

infracţiunii de pruncucidere (art.147 CP RM). Paralela în cazurile 

examinate este determinată de aspectul juridico-penal şi tehnico-

legislativ al infracţiunii de pruncucidere în raport cu infracţiunea de 

omor intenţionat vizavi de infracţiunea răpirea unui minor de o rudă 

apropiată în raport de infracţiunea de răpire a unei persoane. De altfel, 

ca şi în cazul pruncuciderii, sub aspect juridico-penal, răpirea unui 

minor de către o rudă apropiată reprezintă o răpire a unei persoane 

săvârşită în prezenţa unei circumstanţe atenuante, iar sub aspect 

tehnico-legislativ, infracţiunea prevăzută la art.1641 CP RM este o 

infracţiune sui generis. De aceea, elementul obiectiv, per se, în ambele 

cazuri, nu este suficient, textul de incriminare a infracţiunii de răpire a 

unui minor de către o rudă apropiată impunând şi alte condiţii de 

subiect. Însă diferenţa dintre infracţiunea de pruncucidere şi cea de 

răpire a unui minor de către o rudă apropiată este faptul că prima este 

o infracţiune cu subiect special unic. Prin urmare, ar părea că, în cazul 

dat, când infracţiunea poate fi comisă de mai mulţi făptuitori, situaţia 

este diferită. 

Nu considerăm aşa, deoarece cerinţa faţă de coautor care săvârşeşte 



 115 

cu intenţie aceeaşi faptă prevăzută de legea penală ca şi autorul 

impune necesitatea unităţii faptei penale. Prin urmare, nefiind 

îndeplinită o condiţie a acestuia, nu vom putea susţine că subiecţii au 

săvârşit în coautorat fapta, ci fiecare va trebui să răspundă pentru fapta 

proprie, calificată conform calităţii sale. În alte circumstanţe, ar părea 

că este încălcat principiul legalităţii. Însă, printr-o analiză temeinică 

observăm că „subiecţii nu au dorit săvârşirea aceleiaşi fapte penale, ci 

săvârşirea împreună a aceluiaşi element material din cadrul acesteia” 

[11, p.58]. Or, în cazul de faţă, fapta este săvârşită în comun, nu 

înseamnă că „persoanele respective trebuie să săvârşească acţiunea 

care face parte din latura obiectivă a componenţei de infracţiune” [12, 

p.64]. În ceea ce priveşte legătura subiectivă, aceasta nu este una 

veritabilă de coautorat (ţinând seama de calităţile subiecţilor, n-ar avea 

cum să existe), ci pur şi simplu o intenţie comună de cooperare 

materială, de săvârşire nemijlocită a răpirii minorului. Din aceste 

considerente, credem că atunci când infracţiunea de răpire a unui 

minor de către o rudă apropiată este comisă de un extraneus şi un 

intraneus (împreună), încadrarea juridică se va face în baza faptelor 

proprii ale acestora, şi anume: „intraneusul”, având calitatea de rudă 

apropiată, va răspunde în conformitate cu infracţiunea prevăzută de 

art.1641 CP RM, iar „extraneusul”, în conformitate cu lit.c) alin.(2) 

art.164 CP RM, „deoarece nu ar fi just să se atenueze răspunderea 

penală a participanţilor pentru o circumstanţă personală atenuantă care 

nu rezidă în persoana lor” [13, p.97].  
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CONOTAŢII PRIVIND CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR 

POTRIVIT NORMEI DE BLANCHETĂ 

Igor HADÎRCA 

Codul penal al Republicii Moldova [1] conţine un şir de norme de 

blanchetă, care este în permanentă creştere, având în vedere numărul 

mare de acte normative din domeniul extrapenalului menite să 

reglementeze relaţiile sociale apărute în diverse sectoare ale vieţii 

persoanei. La fel, se diversifică şi numărul de acte normative cu 

caracter extrapenal, la care fac trimitere normele de blanchetă din 

Codul penal. Conţinutul normelor de blanchetă se află în strictă 

dependenţă de conţinutul normelor din cadrul unor astfel de acte 

extrapenale, modificarea şi completarea celor din urmă afectând direct 

aplicabilitatea normelor de blanchetă. 

În general, după locul pe care îl ocupă în cadrul legii penale, 

normele de blanchetă se clasifică în: 

https://assets.hcch.net/docs/e86d9f72-dc8d-46f3-b3bf-e102911c8532.pdf
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a) norme ce se află în partea generală a Codului penal (art.13 CP 

RM – extrădarea, lit.k) alin.(1) art.77 CP RM – săvârşirea infracţiunii 

cu folosirea armei, a muniţiilor, a substanţelor explozive ori a 

dispozitivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a 

substanţelor nocive şi radioactive, a preparatelor medicamentoase şi a 

altor preparate chimico-farmacologice, precum şi cu aplicarea 

constrângerii fizice sau psihice). Astfel, este de blanchetă, de exemplu, 

norma de la lit.k) alin.(1) art.77 CP RM, deoarece conţinutul noţiunilor 

de „armă” sau „muniţii” din cuprinsul circumstanţei agravante 

nominalizate se desprinde din analiza prevederilor Legii la regimul 

armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, nr.130 din 08.06.2012 [2]; 

b) norme ce se află în partea specială a Codului penal (art.151, 

152, 177, 180, 183, 1851, 217, 227-230, 236, 245, 246, 248, 252, 253, 

262-264, 307, 308, 312 etc.). De exemplu, este de blanchetă dispoziţia 

normei de la art.151 CP RM, deoarece conţinutul urmărilor 

prejudiciabile ale infracţiunii de vătămare intenţionată gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei este dedus din 

prevederile Regulamentului de apreciere medico-legală a gravităţii 

vătămării corporale, nr.199 din 27.06.2003 [3] aprobat prin Ordinul 

Ministerului Sănătăţii. 

Precizăm că partea specială conţine cu mult mai multe norme de 

blanchetă decât partea generală a Codului penal. Acest lucru este 

explicabil, având în vedere că normele din partea specială a Codului 

penal sunt norme de incriminare, al căror conţinut în dese cazuri se 

desprinde din cadrul reglementărilor extrapenale. 

După cum se remarcă în doctrina de specialitate rusă [4, p.242], 

prezenţa în Codul penal a normelor cu dispoziţie de blanchetă are o 

importanţă dublă. Pe de o parte, includerea în Codul penal a normelor 

cu dispoziţie de blanchetă joacă un rol pozitiv, adică scuteşte 

legiuitorul de sarcina de a descrie semnele componenţei de infracţiune, 

al căror conţinut este reflectat în cadrul unor alte acte normative cu 

caracter extrapenal. Drept consecinţă, legiuitorul asigură prin acest 

procedeu tehnic descrierea laconică a semnelor componenţei de 

infracţiune în textul legii penale, ceea ce facilitează procesul de 

interpretare şi aplicare a legii penale. Or, una dintre condiţiile bunei 

aplicări a legii, în general, şi a celei penale, în special, constă în 

adoptarea unor texte de lege laconice. Prin urmare, supraaglomerarea 
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textului legii penale nu are decât să ştirbească eficienţa transpunerii în 

practică a prevederilor Codului penal. 

Pe de altă parte, existenţa unor astfel de norme imprimă şi un 

aspect negativ legii penale. Acesta constă în îngreunarea procesului de 

căutare a actului normativ cu caracter extrapenal, precum şi a normei 

de drept aplicabile situaţiei concrete. Multitudinea actelor normative 

extrapenale de referinţă, modificările şi completările în repetate rânduri 

ale reglementărilor acestora nu în puţine cazuri creează un obstacol în 

stabilirea exactă a sensului şi conţinutului normei de incriminare. Mai 

mult, nu în puţine cazuri există contradicţii între reglementările la care 

se face trimitere, fapt ce împovărează şi mai mult activitatea celor 

abilitaţi cu aplicarea legii penale. 

În altă privinţă, în cadrul normelor cu dispoziţii de blanchetă, în 

cele mai dese cazuri, nu se arată expres actul normativ concret, a cărui 

analiză ar permite identificarea conţinutului normei incriminatoare, 

adică nu se face referinţă la actul normativ concret care conţine 

descrierea detaliată a semnelor constitutive ce urmează a fi identificate. 

De aici rezultă că normele de blanchetă fie conţin specificarea despre 

faptul existenţei unor acte normative cu caracter extrapenal menite să 

descrie sau să dezvăluie semnele componenţei de infracţiune, fie permit 

deducerea acestui lucru prin interpretare. De exemplu, dispoziţia normei 

de la art.24512 CP RM – încălcarea legislaţiei privind activitatea 

birourilor istoriilor de credit – face trimitere directă, inter alia, la 

Legea Republicii Moldova privind birourile istoriilor de credit, nr.122 

din 29.05.2008 [5]. În acelaşi timp, dispoziţia normei de la art.233 CP 

RM – vânatul ilegal, deşi nu conţine referinţa expresă la existenţa unui 

alt act normativ cu caracter extrapenal, totuşi acest lucru rezultă prin 

interpretare. Similar, şi dispoziţiile normelor de la art.1373 CP RM 

(utilizarea metodelor interzise de purtare a războiului), de la art.1374 

CP RM (utilizarea fără drept a semnelor distinctive de drept 

internaţional umanitar) fac trimitere expresă la alte acte normative, 

acestea fiind însă cu caracter internaţional (Convenţiile de la Geneva 

din 12 august 1949). 

Autorul rus А.V. Selski distinge două tipuri de dispoziţii de 

blanchetă: a) dispoziţii de blanchetă ale normelor părţii speciale a 

Codului penal care nu specifică unele semne ale componenţei de 

infracţiune şi, de aceea, pentru determinarea lor este necesar a se apela 
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la alte acte normative cu caracter extrapenal; b) dispoziţii de blanchetă 

ale normelor părţii speciale a Codului penal care conţin toate semnele 

componenţei de infracţiune, dar pentru aflarea conţinutului acestora, 

este necesar a se apela la alte acte normative cu caracter extrapenal [6, 

p.21]. Majoritatea dispoziţiilor de blanchetă din partea specială a 

Codului penal fac parte din categoria a doua, legiuitorul recurgând la 

indicarea (explicită sau implicită) în textul legii penale a tuturor 

semnelor constitutive, cel abilitat cu aplicarea legii penale apelând la 

actul normativ extrapenal doar pentru desluşirea conţinutului semnelor 

componenţei de infracţiune vizate. 

În mare parte, sunt de blanchetă dispoziţiile normelor ce 

incriminează faptele prejudiciabile săvârşite în domenii specifice. 

Actele normative la care se face trimitere prin normele date formează 

un domeniu de reglementare separat. De exemplu, toate normele 

incriminatoare din cadrul cap. IX din partea specială a Codului penal – 

Infracţiuni ecologice – stabilesc faptele infracţionale în domeniul 

ecologic. Deoarece respectiva sferă este reglementată de un şir de acte 

normative extrapenale, pentru aflarea sensului normelor de 

incriminare din cadrul numitului capitol din partea specială a Codului 

penal, de fiece dată practicianul urmează să apeleze la conţinutul 

acestora, care, în ansamblu, formează izvoarele formale ale dreptului 

ecologic. În mare parte, sunt de blanchetă dispoziţiile normelor care 

vin să incrimineze faptele prejudiciabile comise în anumite domenii 

(ecologie, economie, militărie, justiţie). 

Autorul rus L.D. Gauhman menţionează că una dintre problemele 

aplicării normelor de blanchetă constă în faptul că legile şi alte acte 

normative, la care dispoziţiile de blanchetă din cadrul articolelor părţii 

speciale a Codului penal fac trimiteri, sunt instabile, în sensul că 

legiuitorul, nu în puţine cazuri, operează cu modificări şi completări în 

ele [4, p.244]. 

Constatăm că instabilitatea respectivelor acte duce la atribuirea 

persoanei abilitate cu aplicarea legii penale a două obligaţii 

suplimentare: a) cunoaşterea tuturor modificărilor şi completărilor 

operate în actele normative cu caracter extrapenal şi b) determinarea cu 

exactitate a normei actului extrapenal şi a conţinutului acesteia, având 

în vedere principiile aplicării legii penale în timp. Cea de-a doua 

obligaţie are importanţă la calificare, în special pentru determinarea 



 120 

legii aplicabile cea mai favorabilă făptuitorului. Deseori, chiar mai 

importantă se dovedeşte a fi obligaţia de a cunoaşte totalitatea actelor 

normative de referinţă şi conţinutul acestora, decât obligaţia de a 

cunoaşte conţinutul legii penale. În timp ce dispoziţia normei din legea 

penală este stabilă, conţinutul actului normativ de referinţă poate suferi 

modificări în repetate rânduri. Tocmai în funcţie de esenţa 

modificărilor aduse se va soluţiona problema calificării celor comise. 

Referinţe: 

1. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii 

Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr.128-129, republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2009, nr.72-74. 

2. Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, 

adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 08.06.2012. În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227. 

3. Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale, 

nr.199 din 27.06.2003, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172. 

4. ГАУХМАН, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, 

практика. Москва: АО „Центр ЮрИнфоР”, 2001. 

5. Legea Republicii Moldova privind birourile istoriilor de credit, adoptată 

de Parlamentul Republicii Moldova la 29.05.2008. În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139. 

6. СЕЛЬСКИЙ, А.В. Бланкетные нормы в уголовном законодательстве 

России / Aвтореферат дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2010. 

 

 

TIPURILE NENORMATIVE ALE INTENŢIEI ŞI 

IMPORTANŢA  LOR LA CALIFICARE 

Igor HADÎRCA 

Pe lângă intenţia normativă (directă şi indirectă), doctrina distinge 

şi unele tipuri nenormative: intenţia simplă şi cea calificată, intenţia 

determinată şi cea nedeterminată, intenţia iniţială şi cea supravenită, 

intenţia spontană şi cea premeditată, intenţia unică şi cea complexă [1, 

p.241-242]. În cadrul prezentului demers ştiinţific, vom scoate în 

evidenţă unele particularităţi ale calificării infracţiunilor în ipoteza 

incidenţei unor modalităţi nenormative a intenţiei. 
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1) Intenţia iniţială şi intenţia supravenită. Intenţia iniţială se 

deosebeşte de intenţia supravenită (sau survenită), prima presupunând 

reprezentarea ab initio a tuturor elementelor actului delictual şi a 

consecinţelor sale, cealaltă – modificarea sau completarea hotărârii 

iniţiale cu elemente noi, privind atât desfăşurarea faptei, cât şi urmările 

acesteia [2, p.136]. Regula e că dacă intenţia iniţială se transformă în 

intenţie supravenită, calificarea se va face în corespundere cu intenţia 

supravenită. De exemplu, dacă făptuitorul, având intenţia de a cauza o 

vătămare sănătăţii persoanei, în timpul aplicării loviturilor îşi schimbă 

intenţia, cauzând victimei decesul, calificarea se va face potrivit 

art.145 CP RM. Soluţia de calificare va fi aceeaşi în ipoteza 

transformării intenţiei făptuitorului din a sustrage pe ascuns bunurile 

persoanei în a sustrage în mod deschis respectivele bunuri. Corect se 

arată în literatura de specialitate rusă că, în primul rând, transformarea 

enunţată este posibilă doar în cazul săvârşirii infracţiunii cu intenţie 

directă; în al doilea rând, este posibilă în cazul infracţiunilor omogene 

şi, în al treilea rând – transformarea intenţiei trebuie să aibă loc până 

la consumarea primei infracţiuni [3, p.154]. Cu privire la cea din urmă 

particularitate, consemnăm că transformarea intenţiei după 

consumarea infracţiunii, permite calificarea celor comise potrivit 

regulilor concursului de infracţiuni. 

2) Intenţia premeditată şi intenţia spontană. Intenţia spontană – 

tipul intenţiei exprimat prin apariţia bruscă şi punerea imediată în 

aplicare. Deci, intervalul de timp dintre momentul apariţiei intenţiei şi 

punerea acesteia în aplicare este unul foarte mic. Doctrina defineşte 

intenţia premeditată drept tipul intenţiei căreia îi este caracteristic 

existenţa unui interval de timp între luarea deciziei infracţionale şi 

punerea ei în executare, interval în care făptuitorul a meditat asupra 

modului şi mijloacelor de săvârşire a faptei [1, p.255]. Pornind de la 

conţinutul respectivelor tipuri ale intenţiei, sesizăm că acestea au 

importanţă indirectă la calificare. Astfel, pregătirea de infracţiune este 

posibilă doar atunci când făptuitorul manifestă intenţie premeditată. 

Respectiv, dacă se atestă intenţia spontană, nu putem vorbi despre o 

pregătire la infracţiune. 

Deşi intenţia premeditată nu este stipulată în calitate de semn 

constitutiv (fie în cadrul componenţei de bază, fie în cadrul celei 

calificative), determinarea acesteia, în unele cazuri, poate avea 
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importanţă la calificare. De exemplu, determinarea intenţiei 

premeditate are importanţă la calificarea faptei infracţionale potrivit 

lit.p) alin.(2) art.145 CP RM (omorul intenţionat săvârşit la comandă) 

ori potrivit lit.m) alin.(2) art.151 CP RM (vătămarea intenţionată gravă 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii săvârşită la comandă) etc. Semnul 

calificativ „la comandă” implică prezenţa intenţiei premeditate. 

Totodată, e cu neputinţă săvârşirea unui omor la comandă în condiţiile 

unei intenţii spontane. La fel, intenţia premeditată este indispensabil 

legată de omorul intenţionat săvârşit cu premeditare (lit.a) alin.(2) 

art.145 CP RM). 

De asemenea, de regulă, participaţia la infracţiune este posibilă 

doar în cazul intenţiei premeditate, lucru necesar întru cooperarea 

participanţilor la săvârşirea infracţiunii. 

Pe de altă parte, intenţia spontană poate determina calificarea 

infracţiunii potrivit unei norme care incriminează fapta săvârşită în 

stare de afect; or, această din urmă stare poate apărea doar pe 

neaşteptate. Lucrul dat rezultă, inclusiv, din norma de la art.146 CP 

RM, potrivit căreia starea de afect care a determinat săvârşirea 

omorului trebuie să fi survenit în mod subit. 

3) Intenţia determinată şi intenţia nedeterminată. Intenţia 

determinată se caracterizează prin prezenţa unei reprezentări concrete 

din partea făptuitorului cu privire la indicatorii calitativi şi cantitativi 

ai acelor trăsături ale infracţiunii, care îi exprimă esenţa juridică, în 

opoziţie cu intenţia nedeterminată (subl. ne aparţine), care presupune 

că făptuitorul are nu o reprezentare individual-determinată despre 

trăsăturile obiective ale faptei, ci o reprezentare generalizată despre 

aceste trăsături [4, p.202]. 

Atunci când făptuitorul manifestă intenţie nedeterminată, cele co-

mise trebuie calificate potrivit normei care incriminează fapta ce cuprin-

de urmările prejudiciabile care au fost de fapt cauzate. De exemplu, 

aruncând cu un cuţit într-un grup de persoane, făptuitorul are o repre-

zentare neconcretizată privind urmarea prejudiciabilă care ar putea sur-

veni (vătămarea medie sau gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 

ori chiar decesul persoanei). În orice caz, calificarea se va face în 

corespundere cu urmarea prejudiciabilă efectiv cauzată. Pe când în cazul 

intenţiei determinate calificarea trebuie făcută potrivit rezultatului 

infracţional cauzat şi conţinutului intenţiei. Dacă urmarea dorită, 
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despre care făptuitorul a avut o reprezentare determinată, a survenit, 

cele comise vor fi calificate ca infracţiune consumată, în conformitate 

cu norma incriminatoare care prevede urmarea respectivă. În situaţia 

nesurvenirii urmării prejudiciabile, vom fi în prezenţa tentativei la 

infracţiunea ce cuprinde acea urmare prejudiciabilă. 

Una din formele intenţiei determinate o constituie intenţia alterna-

tivă, care presupune că conştiinţa făptuitorului cuprinde posibilitatea 

cauzării a două sau mai multor urmări prejudiciabile concret-

determinate sau posibilitatea cauzării unui prejudiciu unuia din două 

obiecte, cuprinse de conştiinţa făptuitorului [5, p.82]. În cazul 

tentativei la infracţiunea cu intenţie alternativă, cele comise trebuie 

calificate ca tentativă la infracţiunea cu cel mai mic grad prejudiciabil. 

În această situaţie acţionează regula, potrivit căreia toate dubiile, 

inclusiv cele referitoare la calificarea faptei, sunt interpretate în favoarea 

celui vinovat [3, p.157]. Cu referire la calificarea infracţiunii potrivit 

intenţiei nedeterminate sau determinate, facem trimitere la următoarea 

explicaţie făcută de S.Brînza şi V.Stati pe marginea omorului săvârşit 

în stare de afect: „…nu putem ignora orientarea intenţiei făptuitorului: 

în ipoteza intenţiei determinate simple, nu putem face calificarea în 

funcţie de rezultatul infracţional care se produce în realitate, deoarece 

acest rezultat nu coincide cu rezultatul pe care şi l-a dorit făptuitorul. 

Calificarea se face în funcţie de rezultatul infracţional, care se produce 

în realitate, în ipoteza: 1) intenţiei nedeterminate (când făptuitorul nu 

are o reprezentare precisă cu privire la numărul potenţialelor victime, 

dorind să lipsească de viaţă mai multe dintre acestea); 2) intenţiei 

determinate alternative (când făptuitorul prevede posibilitatea, aproxi-

mativ egală, de producere a două rezultate infracţionale: a) moartea 

unei singure persoane; b) moartea a două persoane). Dacă făptuitorul 

ar manifesta intenţie nedeterminată sau intenţie determinată alterna-

tivă, ar fi oportună calificarea doar conform art.146 CP RM (fără 

referire la art.27 CP RM), în cazul producerii parţiale a rezultatului 

infracţional. Calitativ diferită este situaţia când făptuitorul manifestă 

intenţie determinată simplă: el urmăreşte un rezultat individual deter-

minat, nu unul abstract. El doreşte producerea acestui unic rezultat, nu 

a unui rezultat din mai multe. Tocmai de aceea producerea rezulta-

tului, nu în parametrii reprezentaţi de către făptuitor, implică soluţia 

de calificare potrivit art.27 şi 146 CP RM” [6, p.307]. 
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REFLECŢII ASUPRA CARACTERULUI ATIPIC  

AL NORMEI DE INCRIMINARE DE LA art. 320  

DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

Igor HLOPEŢCHI 

 Potrivit Curţii Europene a Drepturilor Omului, executarea hotărâ-

rilor judecătoreşti trebuie privită ca o parte integrantă a procesului 

judiciar. Astfel, orice neexecutare intenţionată sau eschivare de la exe-

cutarea unei hotărâri judecătoreşti, ori împiedicarea executării aces-

teia, este calificată drept o violare a art.6 paragr.1 din Convenţie şi a 

art.1 din Protocolul adiţional la Convenţie. 

Curtea de la Strasbourg, prin jurisprudenţa sa, a instituit o serie de 

obligaţii pozitive pentru fiecare stat parte de a crea un arsenal juridic 

adecvat, capabil să asigure respectarea, în mod corespunzător, a 

obligaţiilor care îi revin în materia asigurării executării hotărârilor 

instanţei de judecată, inclusiv prin mijloace penale.    

În vederea instituirii unui instrument juridic care are menirea de a 

asigura ocrotirea penală a relaţiilor sociale legate de prevenirea 

neexecutării sau eschivării de la executarea hotărârii instanţei de 

judecată, legiuitorul a incriminat fapta de neexecutare a hotărârii 

instanţei de judecată prin norma penală de la art.320 CP RM cu 

denumirea marginală de neexecutare a hotărârii instanţei de judecată 

în care sunt reunite două variante-tip de infracţiuni.  

Specificul normei de incriminare a faptei de neexecutare a hotărârii 

instanţei de judecată (art.320 CP RM) rezidă în natura mixtă 
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contravenţional-penală [1,p.814] exprimată prin aşa-numita „preju-

diciabilitate contravenţională”.   

Aşadar, după adoptarea Legii nr.173 din 09 iulie 2010 pentru 

modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr.155-158), legiuitorul moldav a instituit „prejudicia-

bilitatea contravenţională” exprimată prin sintagma: „dacă aceasta a 

fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale” din alin. (1) 

şi sintagma „dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea 

sancţiunii contravenţionale” din alin. (2) art. 320 CP RM ca o situa-

ţie-premisă de aplicarea răspunderii penale pentru neexecutarea 

hotărârii instanţei de judecată. Cu alte cuvinte, infracţiunile de genul 

celor prevăzute la art.320 CP RM sunt de neconceput în lipsa 

săvârşirii repetate a contravenţiei după aplicarea sancţiunii pentru o 

primă contravenţie [2, p.814]. Din analiza construcţiei juridice a 

normei de incriminare de la art. 320 CP RM, se mai impune o conclu-

zie certă că legiuitorul sancţionează, în principiu, o faptă continuă cu o 

prejudiciabilitate caracteristică unei infracţiuni, care vizează în linii 

generale, o recidivă contravenţională. Iar în aceste condiţii, faptei de 

neexecutare a hotărârii instanţei de judecată i se acordă o dublă 

valenţă juridică, fiindcă repetarea faptei contravenţionale este 

calificată ca o infracţiune distinctă.   

Suplimentar, menţionăm că fapta de neexecutare a uneia şi 

aceleiaşi hotărâri a instanţei de judecată se exprimă prin acţiuni sau 

inacţiuni identice din punct de vedere material, care atentează la 

acelaşi obiect juridic special şi are la bază o intenţie şi un scop unic, 

ceea ce atrage după sine o deducţie neechivocă că este inadmisibil ca 

persoana să fie sancţionată de două ori pentru o faptă chiar dacă este 

continuă, întrucât are la bază un scop unic, o intenţie unică şi un 

obiect de atentare unic.  

De notat că fapta de neexecutare a hotărârii instanţei de judecată 

are o normă-corespondent în Codul contravenţional la art.318 care, 

după semnele constitutive, este identică cu norma de incriminare de la 

art. 320 CP RM.   

Existenţa unei astfel de norme-corespondent în legea contraven-

ţională reprezintă o caracteristică specifică faptei de neexecutare a 

hotărârii instanţei de judecată, fiindcă celelalte norme penale care au 

corespondent în legea contravenţională sunt delimitate în funcţie de 
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urmările prejudiciabile, ci nu de situaţia-premisă exprimată prin 

repetarea faptei contravenţionale. La caz însă legiuitorul recurge la un 

procedeu de transformare a repetării faptei contravenţionale în 

infracţiune, ceea ce este inadmisibil în contextul principiului non bis 

in idem în lumina art.4 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. În aceste 

împrejurări se atestă că valoarea socială ocrotită se raportează la sfera 

de apărare a mai multor ramuri de drept, iar criteriul de delimitare 

pentru care optează legiuitorul se rezumă la severitatea pedepsei 

aplicate [3, p. 824], ceea ce, în opinia noastră, este irelevant şi nu are 

consistenţă logică.   

Exercitând controlul constituţionalităţii Legii nr.173 din 09 iulie 

2010 pentru modificarea unor acte legislative, Curtea Constituţională 

a Republicii Moldova a opinat că pornirea urmăririi penale, care o 

succede pe cea contravenţională împotriva debitorului, are ca obiect 

neexecutarea hotărârii instanţei de judecată pentru perioada 

posterioară primei sancţionări, iar sancţionarea conform prevederilor 

art. 318 din Codul contravenţional şi a doua dată conform prevederilor 

art. 320 CP RM se referă la perioade temporale distincte, între care nu 

există suprapunere, chiar dacă inerţia persoanei sancţionate faţă de 

executarea hotărârii judecătoreşti era aceeaşi înainte, pe parcursul şi 

între cele două perioade [4].    

Construcţia normei de incriminare de la art. 320 CP RM suferă de 

un viciu serios ce creează premise pentru încălcarea principiului 

preeminenţei dreptului, intepretarea extensivă a legii penale şi un 

tratament discriminatoriu care denotă că aceloraşi situaţii de drept le 

este conferită o dublă valenţă juridică prin calificarea faptei de 

repetare a contravenţiei ca infracţiune, ceea ce duce inevitabil la 

încălcarea principiului non bis in idem.   

Din aceste condierente, suntem de părere că redacţia actuală a art. 

320 CP RM creează un pericol sporit ca statul Republica Moldova să fie 

condamnat de Curtea de la Strasbourg pentru încălcarea Convenţiei şi a 

Protocoalelor adiţionale, în special art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conven-

ţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 

motiv din care pledăm pentru modificarea cardinală a mecanismului 

de tratament juridic al faptei de neexecutare a hotărârii instanţei de 

judecată. De asemenea, reţinem că cele mai recente condamnări ale 
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Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepurilor Omului pentru 

încălcarea art.6 paragr.1 din Convenţie demonstrează caracterul 

ineficient al mecanismului de intervenţie a statului pentru asigurarea 

executării în mod corespunzător a hotărârilor instanţei de judecată. 

Reiterând argumentele invocate supra, considerăm oportună 

modificarea art. 320 CP RM prin revenirea la formula iniţială a 

normei de incriminare în redacţia de până la adoptarea Legii nr. 173 

din 09 iulie 2010 pentru modificarea unor acte legislative.   

Referinţe: 

1. BRÎNZA, S. , STATI, V. Tratat de Drept penal. Partea specială. Vol. I, 

Chişinău: Tipografia Centrală, 2015, p. 814. 

2. Ibidem. 

3. Ibidem., p. 824. 

4. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Hotărârea nr. 13 din 

11.06.2013 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale 
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aprilie 2002, în redacţia Legii nr. 173 din 9 iulie 2010 pentru modificarea 

unor acte legislative (Sesizarea nr. 1g/2013), [Accesat la 21 aprilie 2016], 
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DELIMITAREA INFRACŢIUNILOR ÎN MATERIE DE 

ADOPŢIE (art. 204 ŞI 205 CP RM) DE ALTE INFRACŢIUNI 

SIMILARE INCRIMINATE DE LEGEA PENALĂ 

Igor HLOPEŢCHI 

Când vorbim despre infracţiunile în materie de adopţie, trebuie de 

avut în vedere faptele prejudiciabile care aduc atingere relaţiilor 

sociale legate de convieţuirea în cadrul familiei, în special, divulgarea 

secretului adopţiei (art. 204 CP RM) şi abuzul părinţilor şi al altor 

persoane la adopţia copiilor (art. 205 CP RM). Delimitarea acestor 

infracţiuni de alte componenţe a fost impusă din raţionamentele 

necesităţii de a asigura aplicarea corectă a normelor materiale, care ar 

avea ca finalitate uniformizarea practicii judiciare.  

Pentru început, trecând de la general spre particular, menţionăm că 

infracţiunea de divulgare a secretului adopţiei (art.204 CP RM) 

comportă similitudini cu fapta prejudiciablă de încălcare a 

inviolabilităţii vieţii personale, incriminată la art. 177 CP RM, întrucât 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
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chintesenţa obiectului juridic special al ambelor componenţe este 

guvernat de art. 8 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 

şi a Libertăţilor Fundamentale, care proclamă dreptul la respectarea 

vieţii private şi de familie.   

Analizând obiectul infracţiunii specificate la alin. (1) art. 177 CP 

RM, accentuăm că acesta este format din relaţiile sociale cu privire la 

realizarea în condiţiile art. 28 din Constituţia Republicii Moldova, a 

dreptului la viaţa intimă, privată şi de familie, iar obiectul juridic al 

infracţiunii de la art. 204 CP RM îl formează relaţiile sociale cu 

privire la inviolabilitatea secretului adopţiei, care într-un fel tot 

constituie un aspect ce ţine nemijlocit de viaţa privată. 

Calitatea de victimă a infracţiunii prevăzute la art. 177 CP RM o 

poate avea orice persoană, pe când în cazul componenţei de la art. 204 

CP RM victima se individualizează printr-o calitate specială, şi 

anume: copilul adoptat, părinţii adoptatori sau unul din părinţii 

adoptatori, părinţii biologici sau unul din ei [1, p.1024].  

Cu referire la latura obiectivă a infracţiunilor analizate, merită de 

menţionat că în cazul infracţiunii de la art.177 CP RM există o serie 

de modalităţi cu caracter alternativ, şi anume: 1) culegerea ilegală a 

informaţiilor ocrotite de lege; 2) răspândirea fără consimţământul 

victimei a informaţiilor protejate de lege ce vizează în principal 

secretul personal sau familial al acesteia.   

În situaţia în care secretul adopţiei a fost divulgat din neglijenţă, 

persoana vinovată nu va putea fi trasă la răspundere penală pentru 

săvârşirea faptei de divulgare a secretului adopţiei. Această 

împrejurare nu exclude însă atragerea la răspundere penală a persoanei 

pentru săvârşirea faptei de neglijenţă în serviciu. Anume vinovăţia, ca 

semn al laturii subiective, reprezintă elementul de delimitare a faptei 

de divulgare a secretului adopţiei (art. 204 CP RM), de fapta de 

neglijenţă în serviciu (art. 329 CP RM).  

Expunându-ne asupra delimitării infracţiunii prevăzute la art.205 

CP RM în raport cu infracţiunile adicacente, menţionăm că aceasta 

comportă anumite similitudini cu fapta de trafic de copii (art. 206 CP 

RM) [2, p. 4]. Astfel, se reţine spre analiză modalitatea normativă de 

„darea sau primirea unor plăţi sau beneficii pentru obţinerea 

consimţământului unei persoane care deţine controlul asupra 

copilului”. Aparent, această modalitate faptică este asemănătoare cu 
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cea de la art.205 CP RM. Elucidând acest aspect, notăm că în 

contextul infracţiunii specificate la art.206 CP RM, darea sau primirea 

unor plăţi sau beneficii pentru obţinerea consimţământului unei 

persoane care deţine controlul asupra copilului reprezintă o modalitate 

normativă a acţiunii prejudiciabile sau, după caz, a acţiunii principale. 

Aceeaşi soluţie operează şi în cazul infracţiunii de la art. 205 CP RM. 

În contrast cu infracţiunea de la alin. (1) art. 165 CP RM, darea sau 

primirea unor plăţi ori beneficii, pentru obţinerea consimţământului 

unei persoane care deţine controlul asupra victimei, constituie o 

modalitate a acţiunii adiacente. Specific pentru norma de la art. 165 

CP RM este faptul că persoana care deţine controlul asupra victimei 

este de acord şi cunoaşte finalitatea urmărită de autor, şi anume, 

traficarea victimei. În situaţia normei care incriminează traficul de 

fiinţe umane, se atestă realizarea unei înţelegeri, exprimată prin 

realizarea a două activităţi corelative: 1) darea de plăţi sau beneficii; 

precum şi 2) primirea plăţilor sau a beneficiilor. Remuneraţia are un 

caracter ilicit şi are scopul de a cumpăra consimţământul persoanei 

care deţine control asupra victimei. Privitor la subiectul infracţiunii de 

la art. 165 CP RM, spre deosebire de componenţa de la art. 205 CP 

RM, aceasta nu impune o calitate specială, iar vârsta minimă a 

victimei este de 18 ani.   

Dintr-o altă abordare, se constată existenţa unui capăt de 

similitudine şi eventual o suprapunere a componenţei de la art. 205 CP 

RM cu componenţele de la art. 324, 327 CP RM. Aşadar, obiectul 

juridic special al infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 205 CP RM îl 

reprezintă relaţiile sociale cu privire la acordarea dezinteresată a 

consimţământului pentru adopţia copilului, iar în cazul infracţiunii de 

la alin.(1) art. 324 CP RM, obiectul juridic special îl reprezintă 

relaţiile sociale privitoare la buna desfăşurare a activităţii de serviciu 

în sfera publică, care presupune respectarea de către persoanele 

publice şi persoanele publice străine a obligaţiei de a pretinde, accepta 

sau primi remuneraţia în strictă conformitate cu legea. Un element 

comun al infracţiunilor analizate constă în faptul că ambele 

componenţe au un obiect material (imaterial). Astfel, în cazul 

infracţiunii de la alin. (1) art. 205 CP RM, obiectul material sau 

imaterial îmbracă forma recompensei de orice gen pentru 

consimţământul care urmează fie dat pentru adopţie sau în alte scopuri 
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legate de adopţie, pe când la norma de incriminare de la alin. (1) art. 

324 CP RM, obiectul material sau imaterial este exprimat prin 

remuneraţia ilicită care constă în bunurile, serviciile, privilegiile, 

avantajele, ofertele ori promisiunile sub orice formă, ce nu i se cuvin 

persoanei publice sau persoanei publice străine. În acelaşi context, 

menţionăm că deşi faptul primirii recompensei după darea 

consimţământului pentru adopţie sau în alte scopuri legate de adopţie 

are unele similitudini esenţiale cu conceptul de „corupere-mulţumire”, 

aceasta însă nu are un corespondent în legea contravenţională, aşa cum 

este art.315 din Codul contravenţional, ca alternativă art. 324 CP RM 

în cazul când nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii 

de corupere pasivă.    

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin. 

(1) art. 205 CP RM şi cea specificată la alin. (1) art. 324 CP RM, 

menţionăm că un element comun se rezumă la faptul că ambele fapte 

prejudiciabile se caracterizează prin acţiunea de primire a unei 

remuneraţii cu titlu de contraprestaţie pentru efectuarea ulterioară a 

unor acţiuni care reprezintă scopul corupătorului sau după caz de la 

instigator în cazul infracţiunii specificate la alin. (1) art. 205 CP RM. 

Particularizant pentru infracţiunea prevăzută la alin. (1) art. 205 

alin. (1) CP RM este faptul că latura obiectivă cunoaşte o singură 

modalitate de realizare, pe când la infracţiunea de la alin. (1) art. 324 

CP RM, „primirea” reprezintă una din cele patru modalităţi faptice 

alternative ale faptei prejudiciabile de corupere activă.   

În ceea ce priveşte latura subiectivă, menţionăm că la aspectul 

vinovăţiei şi al motivului infracţiunii, acestea sunt absolut 

asemănătoare, pe când sub aspectul scopului se atestă o diferenţiere. 

Aşadar, scopul infracţiunii specificate la alin. (1) art. 205 CP RM este 

unul special, şi anume: scopul exprimării consimţământului la adopţie 

sau un alt scop legat de adopţie. Pe de altă parte, scopul infracţiunii 

prevăzute la alin. (1) art.324 CP RM ia una din următoarele forme 

enumerate exhaustiv: 1) scopul îndeplinirii în interesul corupătorului 

sau al persoanelor pe care le reprezintă de către persoana publică sau 

persoana publică străină a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau 

contrar funcţiei în cauză; 2) scopul neîndeplinirii în interesul 

corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă de către 

persoana publică sau persoana publică străină a unei acţiuni în 
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exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei deţinute; 3) scopul întârzierii 

îndeplinirii în interesul corupătorului sau al persoanelor pe care le rep-

rezintă de către persoana publică sau persoana publică străină a unei 

acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei în cauză; 4) scopul 

grăbirii îndeplinirii în interesul corupătorului sau al persoanelor pe 

care le reprezintă de către persoana publică sau persoana publică străi-

nă a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei în cauză.  

Referinţe: 
1. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de Drept penal. Partea specială, Vol. I. 

Chişinău: Tipografia Centrală, 2015, p. 1024. 

2. BRÎNZA, S., STATI, V. Delimitarea traficului de fiinţe umane şi a 

traficului de copii de infracţiunile conexe. În: Revista Naţională de Drept, 

2009, nr. 3, p. 2-10.   

 

OMORUL SĂVÂRŞIT ÎN STARE DE AFECT 

Cristina JOSANU 

Art. 146 al Codului penal [1] stabileşte răspunderea pentru omorul 

săvârşit în stare de afect survenit în mod subit, provocat de acte de 

violenţă sau insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale 

victimei. 

Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute de art.146 Cod 

penal îl constituie relaţiile sociale cu privire la viaţa persoanei.  

Obiectul material al infracţiunii de omor săvârşit în stare de afect 

îl prezintă corpul persoanei. 

Victima infracţiunii prevăzute de art.146 Cod penal este persoana 

care provoacă starea de afect a făptuitorului prin actele sale de 

violenţă, insultele sale grave ori alte acte ilegale sau imorale ale sale. 

În ipoteza erorii privind această calitate specială a victimei, atunci 

când făptuitorul consideră eronat că lipseşte de viaţă persoana care i-a 

provocat starea de afect prin actele sale de violenţă, insultele sale 

grave ori alte acte ilegale sau imorale ale sale, răspunderea se va 

aplica în baza art. 27 şi 146 Cod penal.  

În cazul pluralităţii de victime, care împreună au provocat apariţia 

stării de afect, calificarea se va face potrivit art. 146 Cod penal o 

singură dată, dacă lipsirea de viaţă a tuturor victimelor este cuprinsă 

de intenţia unică a făptuitorului. Alta trebuie să fie calificarea dacă, de 

rând cu persoanele care au provocat afectul, a fost lipsită de viaţă o 
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persoană care nu are nicio legătură cu provocarea afectului iar 

făptuitorul este conştient de aceasta. În aşa caz, cele săvârşite se 

califică potrivit regulilor concursului de infracţiuni, conform art. 145 

şi art. 146 din Codul penal [2] 
Soluţia propusă este una imperfectă sub aspectul asigurării echităţii 

în aplicarea pedepsei: se poate întâmpla ca pedeapsa pentru infracţiun-
nea consumată de omor săvârşit în stare de afect, aplicată într-o speţă 
concretă să fie mai mare decât pedeapsa pentru tentativa la această in-
fracţiune aplicată într-o altă speţă. În legătură cu aceasta, putem spune 
că criteriile generale de individualizare a pedepsei fixate în art. 75 Cod 
penal presupun aplicarea unei pedepse echitabile. 

Chiar dacă în condiţiile lipsei unei categorii alternative de pedeap-
să în sancţiunea art. 146 Cod penal, această sarcină pare a fi dificilă, 
regula elementară de proporţionalizare a pedepsei ar trebui să fie ur-
mătoarea: tratamentul sancţionar pentru lipsirea de viaţă a mai multor 
persoane trebuie să fie mai aspru decât tratamentul sancţionar pentru 
mai puţine persoane. Excepţie pot constitui situaţiile când există mai 
multe circumstanţe atenuante prevăzute la art. 76 Cod penal, când 
funcţionează condiţiile prevăzute de art. 79 Cod penal „Aplicarea 
pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege” [3]. 

Dacă făptuitorul ar manifesta intenţie nedeterminată sau intenţie 
determinată alternativă, ori ar fi oportună doar calificarea conform art. 
146 Cod penal (fără referire la art. 27 Cod penal) în cazul producerii 
parţiale a rezultatului infracţional. Calitativ diferită este situaţia când 
făptuitorul manifestă intenţie determinată, nu una abstractă. El doreşte 
producerea acestui unic rezultat, nu a unui rezultat din mai multe. 
Tocmai de aceea producerea rezultatului nu în parametrii reprezentaţi 
de către făptuitor implică soluţia de calificare potrivit art. 27 şi 146 
Cod penal. Deşi această soluţie nu este perfectă, orice altă soluţie ar fi 
contrară principiului legalităţii, vulnerabilităţii şi contestabilă. 

Autorul N.I. Zagarodnikov susţine că omorul intenţionat, comis de 
către o persoană care anterior a mai săvârşit un omor în stare de afect, 
nu se consideră ca fiind comis în mod repetat. În acest caz, legea are 
ca punct de reper caracterul deosebit, diferit al tipului de omor şi nu 
corelează cu tipurile generale care ar stabili răspunderea pentru omor 
intenţionat comis în mod repetat. 

În concluzie menţionăm, calificarea se face în funcţie de rezultatul 

infracţional care se produce în realitate, în ipoteza: 



 133 

 Intenţie nedeterminată (când făptuitorul nu are o reprezentare 

precisă cu privire la numărul potenţialelor victime, dorind să lipsească 

de viaţă mai multe dintre acestea). 

 Intenţii determinate alternative (când făptuitorul prevede 

posibilitatea aproximativ egală, de producere a două rezultate 

infracţionale: a) moartea unei singure persoane; b) moartea a două 

persoane; 

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art. 146 Cod penal are 

următoarea structură: 

1) Fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea sau inacţiunea de 

lipsire de viaţă a unei persoane; 

2) Urmările prejudiciabile sub formă de moarte cerebrală a 

victimei; 

3) Legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă şi urmările 

prejudiciabile; 

4) Circumstanţele săvârşirii infracţiunii: starea de afect este 

provocată de acte de violenţă sau de insulte grave ori de alte acte 

ilegale sau imorale ale victimei. 

Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie [4], drept 

cauze ale apariţiei stării de afect legiuitorul numeşte următoarele acte 

ilegale sau imorale ale victimei: 

 Acte de violenţă prin care se înţelege cauzarea unei alte persoa-

ne, intenţionat şi ilegal, a unui prejudiciu fizic, contrar voinţei acestei 

persoane sau în pofida voinţei acesteia. După gradul de intensitate, 

actele de violenţă pot evolua de la violenţă nepericuloasă pentru viaţa 

şi sănătatea persoanei până la omorul intenţionat. Cerinţa obligatorie 

este ca actele de violenţă să aibă un caracter ilegal.  

 Insulte grave prin care se are în vedere cuvintele sau faptele 

injurioase (presupunând înjosirea cu intenţie sau din imprudenţă a 

onoarei şi demnităţii sub aspectul afectării sentimentelor naţionale, re-

ligioase, sexuale de rudenie etc.), care depăşesc un anumit prag de 

gravitate. În general, insultele pot adopta forme din cele mai variate: 

cuvinte de ocară, care adoptă de obicei o formă licenţioasă; gesturi ci-

nice; pălmuire; ş.a. Este estimativă catalogarea insultelor ca fiind gra-

ve. Această catalogare se face în funcţie de circumstanţele concrete ale 

cazului, care, privite cumulativ, pot ajuta la determinarea gravităţii 

insultelor. Printre aceste circumstanţe se enumeră: 1) nivelul de 
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moralitate a mediului social din care face parte făptuitorul omorului 

săvârşit în stare de afect; 2) particularităţile situaţionale şi de persona-

litate care caracterizează făptuitorul omorului săvârşit în stare de afect; 

3) statutul social al făptuitorului omorului săvârşit în stare de afect; 

4) ambianţa în care au fost proferate insultele etc. Numai după analiza 

tuturor acestor circumstanţe se va putea răspunde la întrebarea dacă 

făptuitorul a perceput ca fiind grave insultele proferate la adresa lui; 

 Alte acte ilegale prin care se înţeleg faptele (acţiunile sau inac-

ţiunile) interzise de normele de drept (inclusiv de normele penale), 

altele decât actele de violenţă şi insultele grave, săvârşite cu intenţie 

sau din imprudenţă, pe calea acţiunii sau inacţiunii (de ex., amenin-

ţarea cu violenţa, calomnia, refuzul achitării unei datorii ş.a.). 

 Alte acte imorale prin care se înţeleg faptele, acţiunile sau 

inacţiunile, care contravin normelor morale dominante la moment în 

societate (de ex., trădarea, infidelitatea ş.a.). 

Infracţiunea prevăzută de art.146 Cod penal este o infracţiune 

materială. Ea se consideră consumată din momentul producerii morţii 

cerebrale a victimei.  

Latura subiectivă a infracţiunii analizate se caracterizează în 

primul rând prin intenţie directă sau indirectă.  

Semnul obligatoriu al laturii subiective a infracţiunii prevăzute de art. 

146 Cod penal este starea emoţională a făptuitorului, şi anume, starea de 

afect. Prin stare de afect, în sensul art. 146 Cod penal se înţelege starea 

psihică ce se caracterizează printr-o emoţie intensă, de scurtă durată (de la 

câteva secunde până la câteva minute), legată de activitatea instinctivă şi 

de reflexele necondiţionate. Pentru constatarea stării de afect, este 

obligatorie dispunerea şi efectuarea unei expertize psihologice. 

Potrivit art.23 CP, persoana care a săvârşit o infracţiune ca urmare 

a unei tulburări psihice, constatată prin expertiza medicală efectuată în 

modul stabilit, din cauza căreia nu îşi putea da seama pe deplin de 

caracterul şi legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin, 

este pasibilă de responsabilitate penală redusă, iar instanţa de judecată 

la stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranţă va ţine cont de 

tulburarea psihică existentă, însă nu se va exclude răspunderea penală.  

Ţinem să subliniem că în cazul acestei infracţiuni, legiuitorul deja 

a luat în consideraţie responsabilitatea penală redusă, stabilind o 

pedeapsă corespunzătoare. 
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Omorul se consideră săvârşit în stare de afect numai dacă starea de 

afect, cât şi intenţia de a săvârşi omorul au survenit într-un timp foarte 

scurt sau pe neaşteptate.  

Expresia ,,survenită în mod subit”, utilizată în dispoziţia art. 146 

Cod penal, presupune că nu este obligatoriu să lipsească sau să fie 

foarte scurtă distanţa în timp dintre cauza de apariţie a stării de afect şi 

omorul săvârşit în stare de afect. Această stare poate surveni şi în 

urma reflectării făptuitorului asupra unor factori derivaţi vizând aceste 

acte ale victimei, reflectare care se prezintă în una din formele 

următoare:  

1) Depănarea în memorie a amintirilor legate de actele ilegale sau 

imorale ale victimei; 

2) Conştientizarea tardivă a rezultatelor actelor ilegale sau imorale 

ale victimei; 

3) Aflarea tardivă a informaţiei despre actele ilegale sau imorale 

ale victimei. 

Este esenţial ca intenţia de a lipsi de viaţă victima să apară în mod 

subit în stare de afect, provocată de actele ilegale sau imorale ale 

victimei. Dacă intenţia de a lipsi de viaţă victima, survenită în mod 

subit în stare de afect, a fost realizată nu imediat, dar după scurgerea 

unui anumit interval de timp, după ce starea de afect se consumase, nu 

vom fi în prezenţa omorului săvârşit în stare de afect. 

Nu se exclude posibilitatea tentativei la omorul săvârşit în stare de 

afect. Când caracterul acţiunii sau inacţiunii făptuitorului mărturiseşte 

despre intenţia directă de omor în stare de afect, dar moartea victimei 

nu s-a produs din cauze independente de voinţa făptuitorului, 

calificarea urmând a fi efectuată în baza art. 27 şi 146 Cod penal [5]. 

Subiectul infracţiunii de omor în stare de afect este persoana fizică 

responsabilă, care la momentul comiterii faptei a atins vârsta de 16 

ani.  

Dacă în fapta persoanei cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani sunt 

prezente atât semnele omorului săvârşit în stare de afect, cât şi 

semnele infracţiunii specificate la alin. (2) art. 145 Cod penal, nu 

există temeiuri pentru a o atrage la răspundere penală. 

În unele cazuri, omorul săvârşit în stare de afect poate presupune 

prezenţa unor circumstanţe agravante prevăzute la alin. (2) art. 145 

Cod penal. În acord cu regula de calificare de la lit. a) art. 117 Cod 
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penal, în asemenea cazuri răspunderea se va aplica numai conform art. 

146 Cod penal. 
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INSOLVABILITATEA INTENŢIONATĂ 

Cristina JOSANU 

Art. 15 al Legii cu privire la insolvabilitate [1] prevede că, în cazul 
insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a 
membrilor organului executiv sau al altor persoane care au dreptul de 
a da indicaţii obligatorii pentru debitor, ori care pot influenţa în alt 
mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă 
răspundere subsidiară faţă de creditori în măsura în care bunurile 
debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor. 

În vederea completării acestei prevederi, legiuitorul a introdus art. 
252 în Codul penal [2], sub denumirea de „insolvabilitate intenţiona-
tă” care în alin.(1) prevede fapta de insolvabilitate intenţionată ce a 
cauzat creditorului daune în proporţii mari. 

Potrivit art. 5 din Legea insolvabilităţii, starea de insolvabilitate 
este constatată doar printr-un act judecătoresc, astfel apare întrebarea: 
cum este posibil ca făptuitorul să creeze starea de insolvabilitate? 
Răspunsul la această întrebare îl oferă Maria Zolyneak [3], care sus-
ţine că printre tipurile nenormative de intenţie infracţională se numără: 

– intenţia iniţială ce apare atunci când făptuitorul a prevăzut re-

zultatul faptei sale până a începe executarea acesteia; 

– intenţia supravenită ce apare în situaţia în care, în timpul exe-

cutării unei fapte infracţionale, făptuitorul prevede un alt rezultat decât 

cel iniţial – datorită condiţiilor în care a comis fapta şi se decide să îl 

producă şi pe acesta. 

http://oaji.net/articles/2015/2053-1432103454.pdf
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Din acest punct de vedere, în ipoteza săvârşirii, pe parcursul unei 

perioade relativ îndelungate, cu intenţie unică a două sau mai multor 

acte infracţionale identice, nu este exclus ca iniţial, înainte de consta-

tarea judecătorească a stării de insolvabilitate, făptuitorul să intenţio-

neze să comită una dintre infracţiunile prevăzute de art. 190, 191, 327, 

335, 360, 361 sau altele din Codul penal al RM. Pe parcursul săvârşirii 

uneia dintre aceste infracţiuni, înrăutăţirea stării economico-financiare 

a debitorului poate condiţiona prevederea insolvabilităţii de către făp-

tuitor. La rândul său, această anticipare a evoluţiei evenimentelor, ce 

urmează să se producă, este cea care prefigurează supravenirea, trans-

formarea intenţiei infracţionale. Această transformare se produce după 

constatarea judecătorească a stării de insolvabilitate, însă până la 

consumarea ultimului act infracţional. Anume în prezenţa intenţiei 

supravenite îşi descoperă relevanţa situaţia de prevedere a insolvabi-

lităţii, privită ca una dintre ipotezele sub care se prezintă ambianţa 

infracţiunilor prevăzute la art. 252 Cod penal [4].  

Art. 248 al Legii insolvabilităţii prevede: dacă în cadrul procesului 

de insolvabilitate sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă 

apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administrato-

rului insolvabilităţii/lichidatorului, instanţa de insolvabilitate poate 

dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate 

de membrii organelor lui de conducere şi/sau supraveghere, precum şi 

de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una din ur-

mătoarele acţiuni: 

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; 

b) desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub aco-

perirea debitorului;  

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascun-

derea) unei părţi din activul debitorului;  

d) procurarea de fonduri pentru debitor la preţuri exagerate;  

e) ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, pre-

cum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a docu-

mentelor de constituire şi a ştampilei; 

f) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în 

mod vădit la incapacitate de plată;  

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăţilor, de a se plăti cu 

preferinţă unui creditor în dauna celorlalţi creditori;  
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h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate 

conform prevederilor art. 14 al legii insolvabilităţii; 

i) comiterea altor acţiuni care au adus daune proprietăţii debitorului. 

Obiectul juridic special al infracţiunii, prevăzute de alin.(1) 

art.252 Cod penal, îl formează relaţiile cu privire la corectitudinea 

onorării de către debitor a obligaţiilor în faţa creditorilor.  

Obiectul material al infracţiunii analizate îl reprezintă după caz:  

– bunurile care fac parte din pasivul debitorului (care sunt datorate 

creditorilor); 

– bunurile care fac parte din activul creditorilor; 

– orice act de evidenţă contabilă sau statistică privind activitatea 

economică a debitorlui; 

Victima infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 252 Cod penal este 

creditorul. Potrivit art. 2 al Legii insolvabilităţii, creditor este persoana 

fizică sau persoana juridică, deţinător al unui drept de creanţă asupra 

patrimoniului debitorului, care poate face dovada creanţei sale faţă de 

acest patrimoniu în condiţiile legii insolvabilităţii. 

Latura obiectivă a infracţiunii specificate la alin. (1) art. 252 Cod 

penal are următoarea structură: 

– fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea sau inacţiunea 

desemnată prin sintagma ,,insolvabilitate intenţionată”; 

– urmările prejudiciabile sub formă de daune în proporţii mari; 

– legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările preju-

diciabile; 

– ambianţa infracţiunii: a) desfăşurarea procedurii de restructurare 

sau a procedurii falimentului; b) situaţia de prevedere a insolvabilităţii. 

Modalităţile faptice alternative ale faptei prejudiciabile prevăzute 

de alin. (1) art. 252 Cod penal sunt:  

a) Crearea insolvabilităţii, ceea ce reprezintă aducerea la starea de 

insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice, care desfăşoară 

activitate de întreprinzător, anterior solvabile. 

b) Agravarea insolvabilităţii prin care se înţelege aducerea într-o 

stare mai gravă de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice, 

care desfăşoară activitate de întreprinzător deja aflată în stare de 

insolvabilitate [5].  

Formele concrete comisive sau omisive sub care pot evolua crearea 

sau agravarea insolvabilităţii sunt:  
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1) tăinuirea sau înstrăinarea bunurilor care fac parte din activul sau 

pasivul debitorului;  

2) tăinuirea, distrugerea sau falsificarea oricărui act de evidenţă 

contabilă sau statistică privind activitatea economică a debitorului;  

3) neoperarea înscrierilor necesare în documentele contabile;  

4) tăinuirea de către administratorul provizoriu, de administratorul 

insolvabilităţii sau de lichidator a informaţiei privind cui, când şi sub 

ce formă a fost transmisă o parte din bunurile debitorului şi altă infor-

maţie care are importanţă pentru creditori;  

5) neprezentarea la cererea administratorului provizoriu, adminis-

tratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului a bunurilor aflate la 

debitor în folosinţă sau la păstrare;  

6) neprezentarea la cererea administratorului provizoriu, adminis-

tratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului a documentelor contabile. 

Pentru a putea forma acţiunea sau inacţiunea de creare sau agravare 

a insolvabilităţii, formele arătate mai sus se dublează una pe alta, for-

mând combinaţii de o asemenea natură, încât orice influenţă directă sau 

indirectă asupra unui bun este însoţită de o influenţare directă asupra 

suportului de informaţie şi, implicit, asupra informaţiei privind bunul 

respectiv prin nimicirea sau denaturarea informaţiei probante [6]. 

Un semn obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii specificate la 

alin. (1) art. 252 Cod penal este ambianţa infracţiunii, care presupune 

două ipoteze alternative: 1) desfăşurarea procedurii de restructurare sau 

a procedurii falimentului; 2) situaţia de prevedere a insolvabilităţii. 

Infracţiunea prevăzută de alin. (1) art. 252 Cod penal este una ma-

terială. Ea se consideră consumată din momentul producerii daunelor 

în proporţii mari. În ipoteza infracţiunii analizate, este esenţial ca mă-

rimea daunelor să nu depăşească 5.000 u.c., în caz contrar, aplicabil va 

fi alin. (2) art. 252 Cod penal. Dacă fapta nu implică producerea unor 

asemenea urmări prejudiciabile, răspunderea poate fi aplicată conform 

art. 288 din Codul contravenţional [7]. 

Subiectul infracţiunii prevăzute de alin.(1) art.252 Cod penal este 

persoana fizică responsabilă care la momentul comiterii faptei a atins 

vârsta de 16 ani. În afară de aceasta, subiectul trebuie să mai aibă 

câteva calităţi speciale:  

1) persoana cu funcţie de răspundere, angajată într-o societate neco-

mercială debitoare; 
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2) persoana care gestionează o organizaţie comercială (cu excepţia 

băncii), obştească sau altă organizaţie nestatală care este debitoare; 

3) întreprinzător individual care este debitor. 

Atunci când subiectul special nu este întreprinzător individual, el 

are, de cele mai dese ori, calitatea de: 1) conducător (unipersonal sau 

ca membru colegial de conducere); 2) contabil-şef, şef al serviciului 

contabil, director financiar contabil; 3) alt factor de decizie din cadrul 

întreprinderii sau alt subiect colectiv instituţional care desfăşoară 

activitatea de întreprinzător; 4) factor de decizie care administrează 

patrimoniul debitorului sau care răspunde pentru ţinerea actelor de 

evidenţă privind activitatea economică a debitorului (inclusiv 

documentele contabile ale acestuia) sau care răspunde de gestionarea 

informaţiei care are importanţă deosebită pentru creditori.  

În orice caz, subiectul infracţiunii prevăzute de alin. (1) art. 252 

Cod penal este debitor sau reprezentant al debitorului. Prin ,,debitor” 

înţelegându-se orice persoană care are datorii la plata creanţelor sca-

dente, inclusiv a creanţelor fiscale împotriva căreia a fost depus în ins-

tanţa de judecată o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate.  

Persoana juridică nu poate fi subiect al infracţiunii de insolvabilitate. 
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UNELE PROBLEME PRIVIND INTERPRETAREA  

ŞI APLICAREA ACŢIUNILOR DE HULIGANISM 

Ion LUNCA 

Huliganismul este o acţiune de tulburare a ordinii publice şi mora-

lei exprimată prin manifestări brutale care denotă lipsă de cuviinţă, 

bun simţ şi de respect faţă de relaţiile sociale cu privire la cinstea, 

demnitatea, integritatea corporală, sănătatea sau libertatea psihică a 

persoanei. Potrivit statisticilor în Republica Moldova numărul cazuri-

lor de huliganism în ultimii ani se cifrează la 1.323 – în anul 2014; 

1.478 – în anul 2015; 347 – în luna martie 2016. 

Este de reţinut că fapta de huliganism este sancţionată atât de 

Codul contravenţional al Republicii Moldova, în vigoare din 31 mai 

2009, cât şi de Codul penal al Republicii Moldova, în vigoare din 12 

iunie 2003. Interpretării oficiale a infracţiunii de huliganism, prevăzu-

tă de art.287 CP RM, îi este consacrată Hotărârea Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale 

de huliganism” nr.4 din 19.06.2006 (în continuare Hotărârea Plenului 

nr.4/2006) [1]. Deşi scopul acestei hotărâri este aplicarea corectă şi 

uniformă a legislaţiei ce vizează examinarea cauzelor despre huliga-

nism, prin caracterul său extrem de vag, nu reuşeşte decât într-o mă-

sură foarte redusă să contribuie la eforturile de interpretare şi aplicare 

în practică a infracţiunii de huliganism prevăzută de art.287 CP RM. 

Aceasta este tot mai distonantă în raport cu legea penală în vigoare, 

mai ales având în vedere remanierile operate în legea penală prin 

adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii pentru 

modificarea şi completarea Codului penal al Republici Moldova 

nr.277-XVI din 18 decembrie 2008 (în continuare Legea nr.277-XVI), 

în vigoare din 24 mai 2009 [2]. În articolul de faţă, interesul nostru va 

fi focalizat pe analiza problemelor de calificare corectă a infracţiunii 

de huliganism prevăzută de art.287 CP RM. Pornind de la trebuinţele 

prioritare ale practicii judiciare şi ale celei de urmărire penală, ne-am 

propus drept scop de a stărui asupra aspectelor problematice, nedorite 

care invocă neclarităţi şi care au pronunţate conotaţii practice. 

O primă întrebare pe care ţinem să o abordăm în prezentul 

studiu este: infracţiunea de huliganism prevăzută de art.287 CP RM 
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poate forma concurs ideal cu infracţiunile prevăzute de art.145, 151, 

152 CP RM ?  

Am adresat această întrebare, fiindcă nu putem agrea soluţia de 

recalificare din următoarea speţă: I.S. a fost condamnat în baza lit.e) 

alin.(2) art.152 Cod penal. Procesul penal în baza lit.b) alin.(2) 

art.287 Cod penal, a fost încetat pe motiv că există alte circumstanţe 

care exclud sau condiţionează pornirea urmăririi penale şi tragerea 

la răspunderea penală. I.S., aflându-se împreună cu D.V. pe una din 

străzile s. Văsieni, r-nul Ialoveni, fiind ambii în stare de ebrietate 

alcoolică, fără motive întemeiate, l-au agresat pe D.I., aplicându-i 

multiple lovituri cu mâinile şi picioarele pe diferite părţi ale corpului 

cauzându-i vătămări corporale medii. Împotriva sentinţei a declarat 

apel acuzatorul de stat, care a solicitat pronunţarea unei hotărâri de 

condamnare conform învinuirii formulate prin rechizitoriu, 

argumentând că în speţă este prezent concursul ideal de infracţiuni. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău, apelul procurorului a fost 

admis, casată parţial sentinţa şi pronunţă o nouă hotărâre potrivit 

modului stabilit pentru prima instanţă, prin care I.S. a fost condamnat 

în baza lit.b) alin.(2) art.287 Cod penal. Instanţa de apel în decizia 

adoptată a conchis că, instanţa de fond formal a aplicat prevederile 

pct.6) alin.(1) art.391 Cod de procedură penală. Astfel, probele 

acumulate pe deplin confirmă vinovăţia lui S.I. în comiterea 

huliganismului săvârşit de două persoane, iar în acţiunile inculpatului 

se întruneşte concursul ideal de infracţiuni. Împotriva deciziei 

instanţei de apel a declarat recurs ordinar avocatul V.S. în numele 

condamnatului, care a solicitat casarea acesteia cu menţinerea 

sentinţei. Prin decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 

din 12 noiembrie 2014, s-a dispus inadmisibilitatea recursului ordinar 

declarat, ca fiind vădit neîntemeiat. Colegiul penal a conchis, că în 

speţă se atestă prezenţa concursului ideal de infracţiuni, calificarea 

conform practicii judiciare făcându-se atât în baza art.287 Cod penal, 

cât şi în baza art.152 Cod penal, deoarece prin acţiunile 

prejudiciabile săvârşite de S.I. s-a atentat la două obiecte diferite: la 

viaţa şi sănătatea persoanei, precum şi la ordinea publică [3]. 

Privim critic varianta de recalificare a sentinţei instanţei de fond de 

către Curtea de Apel şi menţinută de Colegiul penal al Curţii Supreme 

de Justiţie. În opinia noastră, este inadmisibil reţinerea la calificare a 
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concursului ideal de infracţiuni în acţiunile lui I.S. în baza lit.e) 

alin.(2) art.152 şi lit.b) alin.(2) art.287 CP RM. Considerând condiţiile 

speţei exemplificate, conchidem că făptuitorul I.S. a comis nu o 

singură acţiune, dar mai multe. Or, sintagma aplicându-i multiple 

lovituri ne vorbeşte incontestabil despre prezenţa a mai multor acţiuni 

şi nu una singură, cum este în cazul concursului ideal de infracţiuni. 

Pentru a fi în prezenţa concursului ideal de infracţiuni, este suficientă 

comiterea de către făptuitor a unei singure acţiuni (inacţiuni) care 

potrivit Codului penal cuprinde elementele a cel puţin două infracţiuni 

prevăzute de partea specială a Codului penal (subl. ne aparţine). 
În continuarea gândului privind concursul ideal dintre infracţiunea 

de huliganism prevăzută de art.287 CP RM, pe de o parte, şi 
infracţiunile prevăzute de art.145, 151, 152 CP RM, pe de altă parte, 
I.Tanoviceanu opinează că sub raport subiectiv există pluralitate de 
rezoluţiuni, iar sub raport obiectiv o pluralitate de elemente materiale, 
şi că vor fi atâtea infracţiuni câte elemente se vor realiza din 
împerecherea elementelor imateriale şi materiale [4]. Pentru a fi în 
prezenţa concursului ideal de infracţiuni, pe lângă condiţiile de 
existenţă doar a unei singure acţiuni sau inacţiuni infracţionale şi 
comiterea a cel puţin două infracţiuni din partea specială a Codului 
penal, mai este necesar ca acţiunea sau inacţiunea infracţională comisă 
să înglobeze în totalitate normele infracţionale comise (subl. ne 
aparţine). Acceptarea unei asemenea variante de calificare ar însemna 
ignorarea normei cu caracter de principiu privind neadmiterea tragerii 
la răspundere penală de două ori pentru una şi aceeaşi faptă prevăzută 
la alin.(2) art.7 CP RM. Fiind aplicată o singură dată, violenţa nu 
poate fi socotită de două ori la calificare, prima dată pentru comiterea 
infracţiunilor prevăzute de art. 145, 151, 152 CP RM, iar a doua oară 
ca expresie a infracţiunii de huliganism. 

Un alt argument, în continuarea gândului, privind inexistenţa 
concursului ideal dintre infracţiunea de huliganism, pe de o parte, şi 
art.145, 151, 152 CP RM, pe de altă parte, este că în dispoziţia art.287 
CP RM pentru desemnarea uneia din modalităţile acţiunii adiacente 
din cadrul infracţiunii de huliganism, făptuitorul recurge la aplicarea 
violenţei. Prin urmare, opinăm că în speţa ilustrată instanţele ierarhic 
superioare neglijează principiul neadmiterii dublei incriminări pentru 
una şi aceeaşi faptă conform prevederilor lit.e) alin.(2) art.152 şi lit.b) 
alin.(2) art.287 CP RM.  
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În susţinerea opiniei date, facem referire la prevederile art.4 al 

Protocolului 7 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, încheiată la Roma la 4 

noiembrie 1950 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea 

Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997 [5], care reţine că 

„Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile 

aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja 

achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi 

procedurii penale ale acestui stat”. Astfel, dreptul de a nu fi judecat 

sau pedepsit de două ori, garantat prin Protocolul 7 al Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului, este unul absolut, iar statele-membre 

nu pot admite nici o derogare de la această prevedere legală în temeiul 

art.15 al Convenţiei. 

Referințe: 

1. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/ [Accesat 27.04.2016]. 

2. Monitorul Oficial al RM, nr.41-44 art.120 din 24.02.2009. 

3. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 28 ianuarie 

2016, Dosarul nr.4-1re-36/2016. 

Disponibil:http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=3321 
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4. TANOVICEANU, I. Tratat de drept penal şi procedură penală. Vol.II. 
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5. Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.54-55 art.502 din 21.08.1997. 

 

UNELE REFLECŢII PRIVIND ADOPTAREA  

LEGII nr. 326 DIN 23.12.2013 

Ion LUNCA 

La 23.12.2013, Codul penal al Republicii Moldova a fost supus 

unor amendamente ca urmare a adoptării de către Parlamentul 

Republicii Moldova a Legii nr.326 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (în continuare – Legea nr.326/2013) [1]. Potrivit 

pct.12 de la art. III al Legii nr.326/2013, după art.3301 CP RM a fost 

introdus un articol nou având următorul cuprins: 

„ Articolul 3302. Îmbogăţirea ilicită  

(1) Deţinerea de către o persoană cu funcţie de răspundere sau 

de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terţi, 

a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depăşeşte substanţial 

http://jurisprudenta.csj.md/
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=3321
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mijloacele dobândite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu 

aveau cum să fie obţinute licit se pedepseşte cu amendă în mărime de 

la 6.000 la 8.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 

ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 

15 ani. 

 (2) Aceleaşi acţiuni săvârşite de o persoană cu funcţie de demni-

tate publică se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8.000 la 10.000 

unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele 

cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani”. 

În continuare, ne vom focusa atenţia asupra importanţei incrimi-

nării îmbogăţirii ilicite în legea penală a Republicii Moldova. Alin.(1) 

art.8 al Constituţiei prevede: ,,Republica Moldova se obligă să 

respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este 

parte (subl. ne aparţine), să-şi respecte relaţiile cu alte state pe 

principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional”. 

În Nota informativă la proiectul care stă la baza adoptării legii 

menţionate supra, sunt elucidate motivele incriminării faptei de 

îmbogăţire ilicită: „Art.20 din Convenţia ONU împotriva corupţiei 

recomandă statelor semnatare să adopte infracţiunea de îmbogăţire 

ilicită. Pentru a duce la îndeplinire aceste obligaţii intermediare, 

„Statele sunt îndemnate să aibă în vedere adoptarea” măsurii în cauză. 

În prezent mai multe state au optat pentru includerea în legislaţia 

naţională penală a unei asemenea componenţe de infracţiuni printre 

care Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Peru şi Venezuela, 

Hong Kong etc.  

La nivel european, o asemenea componenţă de infracţiune se 

regăseşte în legislaţia Ucrainei şi a Lituaniei. În contextul creării 

climatului „zero toleranţă” faţă de corupţie s-a considerat drept 

necesară aplicarea unor măsuri legislative în sensul art.20 din 

Convenţie prin includerea în Codul penal a unei noi componenţe de 

infracţiune art.3302 ,,Îmbogăţirea ilicită”” [2]. 

Astfel, în urma adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova 

a Legii nr.158-XVI din 06.07.2007 [3] pentru ratificarea Convenţiei 

Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, legiuitorul nostru 

şi-a asumat responsabilitatea de a adopta măsuri legislative ce atribuie 
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caracterul de infracţiune, în cazul îmbogăţirii ilicite substanţiale de 

către o persoană publică, iar această îmbogăţire nu poate fi justificată 

rezonabil în raport cu veniturile sale legitime obţinute. Prin urmare, 

conchidem că completarea Codului penal cu infracţiunea de îmbogă-

ţire ilicită la articolul 3302 constituie nu altceva decât respectarea 

angajamentelor asumate în plan internaţional de către Republica 

Moldova. 

Îmbogăţirea ilicită este un flagel important al corupţiei care trebuie 

combătut şi prevenit eficient de către organele competente ale statului. 

Aceasta constituie o ameninţare la adresa principiilor statului de drept, 

democraţiei şi drepturilor omului, subminează principiile bunei admi-

nistrări, echităţii şi justiţiei sociale, denaturează concurenţa, împiedică 

dezvoltarea economică şi periclitează stabilitatea instituţiilor democra-

tice şi fundamentul moral al societăţii. Flagelul corupţiei înregistrează 

accente pronunţate în statele cu democraţii neconsolidate. Corupţia 

este unul din cele mai complexe fenomene care perturbează dezvol-

tarea celor mai importante domenii de activitate a statului. 

Incriminarea în Codul penal a acţiunilor de îmbogăţire ilicită 

potrivit Legii nr.326/2013 a stârnit mai multe controverse în rândurile 

justiţiabililor. În conformitate cu sesizarea Avocatului parlamentar 

către Curtea Constituţională nr.60a/2014 din 3 decembrie 2014 se 

invocă că „modificările şi completările aduse Codului penal şi Codu-

lui de procedură penală prin art.III pct.3, 4 şi 12, precum şi prin 

art.IV pct.1 şi 2 din Legea nr.326 din 23 decembrie 2013 sunt afectate 

de neconstituţionalitate” [4], întrucât ar contraveni prevederilor art.1; 

4; 8; 16; 21; 22; 46; 54; 127 din Constituţie. 

Totuşi, conform Hotărârii Curţii Constituţionale din 16 aprilie 

2015, a fost respinsă ca nefondată sesizarea Avocatului parlamentar 

pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal şi 

Codul de procedură penală privind confiscarea extinsă şi îmbogăţirea 

ilicită şi recunoscute ca fiind constituţionale prevederile art. 98 

alin.(2) lit. e), art. 1061 şi 3302 din Codul penal al Republicii Moldova 

[5]. Astfel, Curtea reiterează că, prin prisma normelor constituţionale, 

sarcina probei urmează a fi atribuită exclusiv organelor statului.  

În pofida avantajelor potenţiale ale sistemului stabilit prin Legea 

nr.326/2013, această lege nu a operat într-un mod sistematic de la 

adoptare. Este de remarcat faptul că până în prezent nu există nicio 
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sentinţă de condamnare în baza indicilor componenţelor de infracţiuni 

prevăzute de art. 3302 CP RM. Probabil, aceasta se datorează faptului 

că varianta de incriminare a îmbogăţirii ilicite este una neclară, iar din 

acest motiv se înregistrează deficienţe practice.  

În raportul Comisiei juridice numiri şi imunităţi a Parlamentului 

Republicii Moldova la proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative nr.425 din 29 octombrie 2013 se 

menţionează printre altele că „termenul de «mod substanţial» folosit 

de autor este unul ambiguu, susceptibil de interpretare discreţionară. 

Această prevedere va permite instanţei, la stabilirea existenţei 

condiţiilor pentru aplicarea confiscării speciale, să aprecieze în mod 

discreţionar dacă valoarea bunurilor dobândite de persoana 

condamnată depăşeşte în mod substanţial veniturile dobândite licit”.  

Aceeaşi obiecţie fiind înaintată şi de către Direcţia general-juridică 

a Secretariatului Parlamentului la proiectul care stă la baza adoptării 

Legii nr.326/2013. Salutăm aceste obiecţii şi considerăm că necesită a 

fi luate în considerare întru îmbunătăţirea calitativă a prevederilor art. 

3302 din Codul penal al Republicii Moldova. 

 În concluzie este de remarcat faptul că adoptarea Legii 

nr.326/2013 de către Parlamentul Republicii Moldova era necesară nu 

doar din considerentul armonizării legislaţiei Republicii Moldova la 

standardele internaţionale, dar şi ca un mijloc eficient de combatere a 

corupţiei. Totuşi infracţiunile de îmbogăţire ilicită incriminată prin 

art.3302 CP RM înregistrează dificultăţi de aplicare în practică. 

Referinţe: 

1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.47-48 din 25.02.2014, în 

vigoare 25.02.2014. 

2. Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative http://parlament.md/ProcesulLegislativ/ Proiectede-

actelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx. 

3. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.103-106/451 din 20.07.2007. 

4. http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=323&l=ro.  

5. Hotărârea Curţii Constituţionale nr.6 din 16 aprilie 2015 pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură 

penală, http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid-

=533&l=ro. 
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CONFISCAREA SPECIALĂ ŞI CONFISCAREA  

EXTINSĂ ÎN CODUL PENAL  

Vladislav MANEA 

Confiscarea reprezintă o sancţiune aplicată proprietarului pentru 

săvârşirea unei infracţiuni penale în conformitate cu normele Codului 

penal sau a unei contravenţii administrative. Dar în toate cazurile o 

asemenea confiscare se efectuează numai potrivit legii. Măsura 

confiscării este reglementată constituţional doar în cazul săvârşirii 

unor infracţiuni sau contravenţii, adică în situaţii constatate, în 

condiţiile legii, ca reprezentând fapte cu un anumit grad de pericol 

social. Legea penală a Republicii Moldova cunoaşte două tipuri de 

confiscare: specială şi extinsă.  

Confiscarea specială constă în trecerea silită şi gratuită în 

proprietatea statului a anumitor lucruri ce aparţin persoanei care a 

săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, a căror deţinere de către 

făptuitor, datorită naturii lor ori datorită legăturii acestora cu fapta, 

prezintă pericolul săvârşirii unor noi fapte prevăzute de legea penală. 

Confiscarea specială este o sancţiune de drept penal şi constă în 

scoaterea forţată din patrimoniul celor care le deţin şi trecerea în 

patrimoniul statului a lucrurilor anume determinate prin lege. Măsura 

confiscării speciale luându-se cu privire la anumite lucruri are caracter 

„in rem” şi produce efecte faţă de orice persoană la care s-ar găsi 

lucrurile confiscate, care va trebui să le predea organelor competente.  

Cauza care determină luarea măsurii de siguranţă a confiscării 

speciale o reprezintă starea de pericol ce decurge din deţinerea unor 

lucruri care au legătură cu săvârşirea infracţiunii ori care ar putea fi 

folosite la săvârşirea de fapte prevăzute de legea penală în viitor.  

În conformitate cu alin.(1) art.106 CP RM, confiscarea specială 

constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a 

bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvârşirea 

infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. În cazul în care bunurile 

utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni nu mai 

există sau nu se găsesc, se confiscă contravaloarea acestora. Potrivit 

alin.(2) art.106 CP RM, sunt supuse confiscării speciale bunurile: 

rezultate din fapta prevăzută de Codul penal, precum şi orice venituri 

de la aceste bunuri, cu excepţia bunurilor şi veniturilor care urmează a 
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fi restituite proprietarului legal; folosite sau destinate pentru săvârşirea 

unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului; date pentru a determina 

săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; dobândi-

te prin săvârşirea infracţiunii, dacă nu urmează a fi restituite persoanei 

vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubirea acesteia; deţinute 

contrar dispoziţiilor legale; convertite sau transformate, parţial sau 

integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la 

aceste bunuri; folosite sau destinate pentru finanţarea terorismului.  

Suplimentar măsurii de siguranţă „confiscarea specială” (art. 106 

din Codul penal), prin Legea nr. 326 din 23 decembrie 2013, Codul 

penal a fost completat cu art.1061 CP RM, prin care a fost instituită 

„confiscarea extinsă”. În timp ce confiscarea specială constă în 

trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor 

(inclusiv a valorilor valutare), utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau 

rezultate din infracţiuni, atunci confiscării extinse îi sunt supuse şi alte 

bunuri, care, deşi nu au fost utilizate la săvârşirea infracţiunilor, însă 

provenienţa acestora rezultă din activităţi infracţionale. 

Prevederile relevante din Directiva 2014/42/UE privind îngheţarea 

şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în 

Uniunea Europeană, adoptată la 3 aprilie 2014, sunt următoarele 

(Confiscarea extinsă (art.5)): Statele-membre adoptă măsurile 

necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parţială, a 

bunurilor unei persoane condamnate ca urmare a săvârşirii unei 

infracţiuni care este susceptibilă să genereze, în mod direct sau 

indirect, beneficii economice, atunci când, în baza circumstanţelor 

cauzei, inclusiv a elementelor de fapt şi a probelor disponibile, cum ar 

fi faptul că valoarea bunurilor este disproporţionată în raport cu 

venitul legal al persoanei condamnate, o instanţă consideră că 

bunurile în cauză au fost obţinute din activităţi infracţionale [2]. 

Trebuie menţionat că prevederile art.1061 CP RM privind confisca-

rea extinsă sunt conforme standardelor Uniunii Europene în materie, 

în acest sens fiind relevantă Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului 

Uniunii Europene din 24 februarie 2005 privind confiscarea produ-

selor, a instrumentelor si a bunurilor având legătură cu infractiunea 

[1], care are ca scop să garanteze că toate statele-membre dispun de 

norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură 

cu infracţiunea şi în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa 
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bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune 

având legătură cu criminalitatea.  

În sensul legii penale, se permite confiscarea bunurilor provenite 

din activităţi infracţionale care nu au legătură directă cu infracţiunea 

pentru care persoana este condamnată, mai exact, nu este dovedită le-

gătura nemijlocită între infracţiunea care conduce la condamnare şi 

bunurile care sunt confiscate. Conceptul „confiscare extinsă” permite 

confiscarea bunurilor provenite din infracţiuni, fară a fi necesară dove-

direa pentru fiecare bun în parte a legăturii nemijlocite existente între 

infracţiunea care conduce la condamnare şi bunul confiscat. Preluarea 

în dreptul intern a confiscării extinse presupune reglementarea acelor 

cazuri exprese şi limitativ prevăzute, în care desfăşurarea de către o 

persoană în mod constant pe o anumită perioadă de timp de activităţi 

cu caracter infracţional de o gravitate sporită, cumulată cu lipsa altor 

venituri licite, este considerată ca fiind în probatoriu suficient pentru a 

permite instanţei să constate caracterul ilicit al veniturilor obţinute pe 

perioada derulării activităţilor cu caracter infracţional [5].  

Stabilirea în lege, cu precizie, a limitei de 5 ani anterior comiterii in-

fracţiunii constituie o premisă importantă pentru formarea unei jurispru-

denţe unitare, pentru evitarea divergenţelor în interpretarea perioadei pe 

care instanţele judecătoreşti o iau în considerare pentru a stabili existenţa 

unei disproporţii vădite între valoarea bunurilor dobândite de persoana 

condamnată şi veniturile obţinute de aceasta în mod licit. Fixarea acestor 

limite de timp are, concomitent, rolul de a facilita probarea existenţei unei 

disproporţii vădite între valoarea bunurilor dobândite de persoana 

condamnată şi veniturile obţinute de aceasta în mod licit [3]. 

Referindu-ne la stabilirea corelaţiei dintre dispoziţiile privind con-

fiscarea extinsă şi cele care reglementează confiscarea specială, vom 

menţiona că în cazul confiscării speciale este suficientă condiţia comi-

terii unei fapte prevăzute de legea penală, ceea ce înseamnă că între 

cele două există o corelaţie de tipul specie-gen. Condamnarea infrac-

torului este o condiţie pentru incidenţa confiscării extinse, în timp ce 

în cazul confiscării speciale această condiţie lipseşte, măsura putând fi 

dispusă chiar şi în unele dintre cazurile în care fapta în concret nu este 

infracţiune [4].  

Condamnarea pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile concrete 

este o cerinţă pentru confiscarea extinsă, ceea ce face ca această 
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măsură să aibă o sferă de incidenţă mai restrânsă decât măsura 

confiscării speciale, care se poate lua, indiferent de natura faptei 

prevăzute de legea penală săvârşită. Dacă nu ar fi existat dispoziţiile 

privind confiscarea extinsă, în toate cazurile în care o persoană 

condamnată ar fi dobândit bunuri din activităţi infracţionale, acestea 

urmau să fie confiscate, indiferent de perioada de timp în care au fost 

dobândite. În cazul ambelor măsuri de siguranţă – confiscarea specială 

şi confiscarea extinsă – prin luarea acestora trebuie să fie înlăturată o 

stare de pericol şi să se preîntâmpine săvârşirea de noi fapte prevăzute 

de legea penală.  

Măsura confiscării extinse are ca obiect numai „bunuri care provin 

din săvârşirea anumitor infracţiuni”, în timp ce măsura confiscării 

speciale are ca obiect „bunuri destinate, folosite sau rezultate din 

infracţiuni sau din simple fapte prevăzute de legea penală”.  
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UNELE PRECIZĂRI PRIVIND CONFISCAREA EXTINSĂ 

Vladislav MANEA 

Pentru a descuraja activităţile de criminalitate organizată, este 

esenţial ca infractorii să fie deposedaţi de produsele infracţiunii. În 

acest sens, confiscarea şi recuperarea activelor deţinute de infractori 

constituie un mod eficient în combaterea criminalităţii organizate. 

Confiscarea împiedică utilizarea averilor infractorilor ca sursă de 

finanţare pentru alte activităţi cu caracter infracţional, îndepărtând 

pericolul de a corupe societatea. Astfel, Convenţia privind spălarea 

banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite 

din activitatea infracţională din 8 decembrie 1990 [1], în vigoare 

pentru Republica Moldova din 1 septembrie 2002, instituie obligaţia 

statelor de a adopta măsuri legislative şi de altă natură, considerate 

necesare pentru a permite confiscarea instrumentelor şi a veniturilor 

provenite din activitatea infracţională sau a bunurilor, valoarea cărora 

corespunde acestor venituri. 

Prin Legea nr. 326 din 23 decembrie 2013 au fost operate o serie de 

modificări în Codul penal şi Codul de procedură penală prin regle-

mentarea confiscării extinse, ca măsură de siguranţă. În legea penală a 

Republicii Moldova a fost introdusă norma privind confiscarea extinsă. 

Natura juridică a confiscării extinse face ca măsura de siguranţă anali-

zată să fie considerată sancţiune de drept penal. Confiscarea extinsă nu 

intră în contradicţie cu prezumpţia dobândirii licite a bunurilor. 

Caracterul licit al dobândirii se prezumă [5, p.107-127]. Potrivit 

art.46 alin.(3) din Constituţie, averea dobândită licit nu poate fi 

confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Prevederea care 

instituie prezumţia caracterului licit al dobândirii proprietăţii 

constituie un element fundamental al art. 46 din Constituţie, care, în 

ansamblu cu celelalte prevederi ale aceluiaşi articol, are menirea de a 

garanta dreptul la proprietate privată şi la protecţia acesteia. Prezumţia 

dată, asigurând securitatea juridică şi legalitatea proprietăţii persoanei, 

presupune responsabilitatea autorităţilor de a prezenta probe care ar 

demonstra ilegalitatea dobândirii bunurilor. Această prezumţie se 

întemeiază pe principiul general potrivit căruia orice act sau fapt 

juridic este prezumat licit până la proba contrarie, impunând, în ceea 

ce priveşte averea unei persoane, ca dobândirea ilicită a acesteia să fie 
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dovedită. Prezumţia constituţională atribuie sarcina probei exclusiv 

organelor statului. Sarcina probei urmează a fi atribuită exclusiv 

organelor statului. Potrivit principiilor de drept procesual penal, 

nimeni nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia, sarcina 

probaţiunii revenind acuzării, iar situaţia de dubiu este interpretată 

în favoarea celui acuzat (in dubio pro reo) [3]. Regula in dubio pro 

reo constituie un complement al prezumţiei nevinovăţiei, un principiu 

instituţional, reflectând modul în care principiul aflării adevărului, 

consacrat în dreptul procesual penal, se regăseşte în materia 

probaţiunii. Conform art.46 din Constituţie, şi nu afectează principiul 

prezumţiei nevinovăţiei, ca parte componentă a dreptului la un proces 

echitabil, în măsura în care prezumţia dobândirii licite a bunurilor este 

răsturnată prin probe de organele statului. 

Măsura de siguranţă analizată poate fi dispusă numai dacă sunt 

realizate cumulativ următoarele condiţii: 1) calitatea de infractor a 

făptuitorului (nu în toate cazurile în care o faptă este infracţiune, 

persoana care a comis-o este condamnată; printre situaţiile care 

împiedică pronunţarea unei hotărâri de condamnare, faţă de o 

persoană care a săvârşit o infracţiune, trebuie incluse şi cauzele care 

înlătură răspunderea penală. Spre exemplu, prescripţia răspunderii 

penale; 2) condamnarea infractorului; 3) Condamnarea pentru săvârşi-

rea uneia dintre infracţiunile enumerate limitative în conformitate cu 

alin.(1) art.1061 CP RM în cazul în care persoana este condamnată 

pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la art.158, 165, 206, 2081, 

2082, 217-2174, 218-220, 236-240, 243, 248-253, 256, 2603, 2604, 

279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324-329, 3302, 332-3351 CP RM; 

4) fapta a fost comisă din interes material; 5) valoarea bunurilor 

dobândite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte şi după 

săvârşirea infracţiunii, până la data adoptării sentinţei, depăşeşte 

substanţial veniturile dobândite licit de aceasta; 6) convingerea 

instanţei că bunurile supuse confiscării extinse provin din infracţiuni 

de natura celor pentru care este condamnat infractorul; 7) prin 

dispunerea măsurii de siguranţă să fie înlăturată o stare de pericol şi să 

se preîntâmpine săvârşirea de noi fapte prevăzute de legea penală. 

Confiscarea extinsă se dispune dacă instanţa are convingerea că 

bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Este vorba 

despre convingerea instanţei că bunurile supuse confiscării extinse 
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provin din comiterea unei infracţiuni care se regăseşte în mod necesar 

printre cele pentru care îl condamnă pe infractor. Potrivit art.3 alin.(3) 

din Decizia-cadru 2005/212/JAI, instanţa naţională trebuie să fie 

„convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile 

respective sunt rezultatul unor activităţi infracţionale similare 

desfăşurate de persoana condamnată”. Comparând cele două 

prevederi, M.-A. Hotca ajunge la concluzia că legislaţia internă 

vorbeşte despre „convingerea instanţei”, în timp ce în Decizia-cadru 

este folosită sintagma „convinsă pe deplin”. „Convingerea” noastră, 

„bazată pe argumente”, este că între cele două prevederi analizate 

sunt diferenţe de conţinut, având în vedere că părerea instanţei se 

poate forma în două moduri: pe bază de probe sau pe altceva. De 

asemenea, deşi s-ar putea spune că expresia „convinsă pe de plin” are 

un înţeles redundant sau superfluu, din punct de vedere juridic, ea 

înseamnă că la dosarul cauzei sunt (trebuie să fie) probe „mai presus de 

orice îndoială” că bunurile respective sunt rezultatul unor activităţi 

infracţionale similare desfăşurate de persoana condamnată [4]. Art.3 

alin.(3) din Decizia-cadru 2005/212/JAI statuează, de fapt, că instanţa 

trebuie să se „convingă” pe baza unor probe administrate, care să cree-

ze certitudine în ceea ce priveşte originea infracţională a bunurilor [2]. 

Confiscarea extinsă se dispune dacă valoarea bunurilor dobândite 

de persoana condamnată timp de 5 ani înainte şi după săvârşirea 

infracţiunii, până la data adoptării sentinţei, depăşeşte substanţial 

veniturile dobândite licit de aceasta. Stabilirea termenului de 5 ani are 

drept scop evitarea abuzurilor şi divergenţelor de interpretare a peri-

oadei pe care instanţele judecătoreşti urmează să o ia în consideraţie 

pentru a stabili existenţa unei disproporţii între valoarea bunurilor 

dobândite de persoana condamnată şi veniturile licite obţinute de către 

aceasta. Totodată, nu se va aplica nicio pedeapsă mai aspră decât cea 

care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos. Acest 

principiu derivă din cel al legalităţii, care reprezintă o caracteristică a 

statului de drept. În materie penală se aplică principiul lex retro not 

agit, potrivit căruia legea nu are putere retroactivă, şi principiul mitior 

lex, principiu, potrivit căruia în cazul situaţiilor determinate de 

succesiunea legilor penale se va aplica legea penală mai favorabilă. 

Orice circumstanţă duce la înrăutăţirea situaţiei persoanei, fără a se 

limita doar la mărimea şi categoria pedepsei aplicate. Prin urmare, 
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prevederile art.1061 din Codul penal nu pot fi aplicate retroactiv cu 

privire la confiscarea bunurilor dobândite înainte de intrarea acestora 

în vigoare. Dispunerea măsurii confiscării extinse pentru bunurile 

dobândite înainte de intrarea în vigoare a legii ar duce la încălcarea 

principiului constituţional al neretroactivităţii legii. Astfel, având la 

bază principiul neretroactivităţii legii penale, pot fi confiscate doar 

bunurile dobândite după intrarea în vigoare a legii (25 februarie 2014). 
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MONITORIZAREA ELECTRONICĂ – METODĂ NOUĂ  

DE REALIZARE A PROBAŢIUNII PENALE 

Daniel MARTIN 

Problema supraaglomerării penitenciarelor şi excesul de condam-

nări privative de libertate au fost şi rămâne a fi de o actualitate deo-

sebită, chiar şi acum, în secolul XXI pentru mai multe state europene, 

iar Republica Moldova nefiind o excepţie pozitivă în acest sens. 

Din păcate, în ultima perioadă de timp, se înregistrează o sporire a 

numărului populaţiei penitenciare în Republica Moldova. Astfel, 

potrivit datelor statistice ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare, 

la 1 aprilie 2016 în penitenciarele RM se aflau 6.359 condamnaţi, în 

comparaţie cu 5.834 la 1 aprilie 2015. În aşa mod, se atestă o sporire 

de 525 de condamnaţi în doar 1 an de zile [1].  

Problema se acutizează atunci când în penitenciare ispăşesc pe-

deapsa persoanele condamnate pentru infracţiuni de o gravitate redusă 

(infracţiuni uşoare sau mai puţin grave). Potrivit aceleiaşi surse statis-

tice, numărul condamnaţilor la data de 1 aprilie 2016 pentru infrac-

ţiuni uşoare a constituit 383 de persoane, iar pentru infracţiuni mai pu-

ţin grave – 915 persoane. În total, cei condamnaţi la închisoare pentru 

infracţiuni uşoare şi mai puţin grave constituie 1.298 de persoane, 

ceea ce reprezintă 20% din numărul total de persoane condamnate la 

închisoare. În viziunea noastră, aceasta reprezintă o pondere destul de 

mare în raport cu numărul total de condamnaţi la închisoare. 

Creşterea populaţiei penitenciare devine o problemă nu doar de sis-

tem, ci şi de imagine a Republicii Moldova pe arena internaţională. 

Mai mult, întreţinerea populaţiei penitenciare reprezintă o povară grea 

pentru bugetul statului, fapt deloc de neglijat, mai ales în situaţia de 

criză economică cu care se confruntă actuala guvernare. 

Toate acestea au făcut ca autorităţile naţionale să întreprindă mă-

suri radicale în vederea reducerii populaţiei penitenciare şi armonizării 

legislaţiei naţionale, dar mai cu seamă a practicii judiciare, la stan-

dardele internaţionale. 

În acest sens, prin Legea nr.138 din 03.12.2015 pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative [2] a suferit modificări esenţiale 

instituţia probaţiunii, fiind introdusă o nouă metodă de realizare a 

acesteia – monitorizarea electronică. 
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În general, probaţiunea reprezintă o instituţie relativ nouă în siste-

mul legislativ al Republicii Moldova şi a fost introdusă prin Legea nr. 

8/XVI din 14.02.2008 cu privire la probaţiune [3]. 

Reieşind din art. 2 al Legii sus-indicate, probaţiunea reprezintă o 

evaluare psihosocială, control al persoanelor aflate în conflict cu legea 

penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor eliberate din locu-

rile de detenţie, pentru preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni. 

Introducerea monitorizării electronice este chemată să sporească 

eficienţa instituţiei probaţiunii. Se aşteaptă că această instituţie, pe de 

o parte, va încuraja instanţele judecătoreşti de a folosi mai des institu-

ţia condamnării cu suspendarea condiţionată a pedepsei sau de elibe-

rare condiţionată înainte de executare în privinţa persoanelor care au 

comis infracţiuni de o gravitate redusă, iar pe de altă parte, va spori 

încrederea societăţii în siguranţa populaţiei, în măsura în care cei 

liberaţi condiţionat de pedeapsă vor fi supuşi unei supravegheri spori-

te, fapt ce va împiedica considerabil încălcarea condiţiilor de executa-

re a acestor măsuri. 

Modificările legislative propuse sunt în concordanţă cu un şir de 

acte şi standarde internaţionale, precum şi mai multe recomandări ale 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. 

Un loc deosebit între aceste acte îl ocupă Recomandarea Comitetu-

lui de Miniştri CM/Rec (2014)4 către statele membre privind monito-

rizarea electronică, adoptată de Comitetul de Miniştri la 19 februarie 

2014 la a 1192-a şedinţă a Miniştrilor-Adjuncţi [4]. 

Această recomandare, inter alia, specifică că monitorizarea elec-

tronică folosită în cadrul procesului de justiţie penală poate ajuta la 

reducerea recurgerii la privarea de libertate, asigurând în acelaşi timp 

o supraveghere eficientă a suspecţilor şi infractorilor în cadrul 

comunităţii, ajutând astfel la prevenirea infracţiunilor. 

Considerând recomandarea în cauză, monitorizarea electronică 

include diferite forme de supraveghere prin intermediul cărora se 

monitorizează locaţia, mişcarea şi comportamentul specific 

persoanelor din cadrul procesului de justiţie penală. Formele de 

monitorizare electronică se bazează pe unde radio, tehnologie de 

urmărire prin satelit sau biometrică şi cuprind un dispozitiv ataşat 

persoanei respective care se monitorizează la distanţă. 
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În aşa mod, monitorizarea electronică reprezintă folosirea realiză-

rilor tehnologiilor moderne în vederea prevenirii şi combaterii crimi-

nalităţii. 
În general, monitorizarea electronică, în funcţie de jurisdicţiile na-

ţionale, poate fi utilizată în mai multe modalităţi: fie la faza de ur-
mărire penală sau de judecare a cauzei în calitate de măsură pre-
ventivă, fie ca şi mod distinct de pedeapsă, fie ca şi mod de eliberare 
de pedeapsă sau de supraveghere a persoanelor eliberate din detenţie 
(pct. II al Recomandarea Comitetului de Miniştri CM/Rec (2014)4). 

În Republica Moldova, potrivit prevederilor art.210 al Legii cu 
privire la probaţiune, monitorizarea electronică constă în suprave-
gherea prin utilaje electronice a persoanei eliberate de pedeapsa penală 
care poate fi aplicată la stabilirea unor obligaţii sau restricţii.  

În conformitate cu alin. (6) art. 90 CP al RM, persoanelor condam-
nate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei li se poate sta-
bili, inter alia, monitorizarea electronică, iar în acord cu prevederile 
alin. (2) art. 91 CP al RM, această obligaţie poate fi dispusă şi în pri-
vinţa persoanelor liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen. 

În aşa mod, în Republica Moldova monitorizarea electronică nu 
este promovată ca o măsură de pedeapsă, ci ca o modalitate de 
asigurare a respectării obligaţiilor inerente probaţiunii. 

Această măsură, în principal, se utilizează în cadrul instituţiei libe-
rării de pedeapsă penală (condamnarea cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei şi liberării condiţionate de pedeapsă înainte de 
termen). 

Totuşi, acest gen de supraveghere poate fi utilizat şi în alte faze ale 
realizării justiţiei penale, atât la etapa urmăririi penale sau judecării 
cauzei penale, cât şi la etapa de executare a pedepsei. 

Astfel, potrivit alin. (4), pct. 1), art. 188 Cod de procedură penală 
al RM, persoana arestată la domiciliu poate fi supusă obligaţiei de a 
menţine în stare de funcţionare mijloacele electronice de control şi de 
a le purta permanent. Deşi respectivul act legislativ nu foloseşte ter-
menul ,,monitorizare electronică”, prin prisma acestor prevederi lega-
le, faţă de preveniţii care se află sub arest la domiciliu, ca şi una din 
modalităţi de supraveghere a obligaţiilor sale, poate fi folosită mo-
nitorizarea electronică. 

Pe de altă parte, potrivit alin. (7), art. 2711 Cod de executare al RM, 

monitorizarea electronică poate fi aplicată şi condamnaţilor care exe-
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cută pedeapsa închisorii şi care se deplasează fără escortă sau însoţire 

şi/sau celor care se deplasează pe o durată scurtă de timp în afara 

penitenciarului. 
Conform stipulărilor art. 2711 Cod de executare al RM, monitori-

zarea electronică se realizează prin sisteme GPS, prin utilaj telefonic 
fix sau mobil, iar persoanei monitorizate i se instalează brăţară spe-
cială la picior sau la mână. Persoanei monitorizate electronic i se 
stabilesc: a) zona de deplasare; b) zona şi/sau locul unde este interzis 
să se deplaseze; c) perioada de timp în care i se interzice de a părăsi 
domiciliul sau reşedinţa (alin. (4), art. 2711 Cod de executare al RM). 

Monitorizarea electronică a persoanelor se asigură de organele de 
probaţiune care, în caz de încălcare repetată a obligaţiilor în cadrul 
sistemului de monitorizare, înaintează un demers în instanţa de 
judecată privind anularea liberării de pedeapsă şi pentru trimiterea 
persoanei în penitenciar. 

Pentru cei arestaţi la domiciliu, în privinţa cărora se realizează 
monitorizarea electronică şi care încalcă condiţiile impuse, demersul 
de înlocuire a arestului la domiciliu cu arest preventiv se înaintează de 
către procuror. Potrivit jurisdicţiilor unor state, persoana supusă 
monitorizării electronice poate fi obligată să contribuie la costurile 
utilizării dispozitivelor de monitorizare. În alte state – monitorizarea 
electronică şi costurile legate de realizarea acesteia sunt suportate în 
exclusivitate de stat. 

În Republica Moldova cheltuielile pentru exploatarea şi întreţi-
nerea utilajului electronic sunt suportate de bugetul de stat (alin. (8) 
art. 2711 Cod de executare al RM). 

Cu referire la cheltuielile legate de exploatarea şi întreţinerea 
utilajului destinat monitorizării electronice a persoanelor, acestea sunt 
diferite de la ţară la ţară. 

În conformitate cu Nota informativă a Ministerului Justiţiei al 
Republicii Moldova la proiectul de lege privind modificarea şi comp-
letarea unor acte legislative prin care a şi fost introdusă monitorizarea 
electronică [5], Republica Moldova tinde spre modelul cu cheltuieli 
rezonabile legate de realizarea monitorizării şi preconizează aproxima-
tiv 5 Euro/monitorizare/zi, ceea ce include costul de închiriere a echi-
pamentului. 

Oricum, cheltuielile legate de realizarea monitorizării electronice a 

persoanelor sunt net inferioare celor legate de întreţinerea condam-
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naţilor în penitenciar, la care se adaugă, inclusiv alte efectele negative 

ale detenţiei (desocializarea condamnaţilor, influenţa negativă asupra 

familiilor acestora etc.). 

Având în vedere faptul că monitorizarea electronică reprezintă o 

metodă absolut nouă de profilaxie şi combatere a criminalităţii, şi 

implică inovaţii tehnologice, este necesară o anumită adaptare la ea 

atât din partea societăţii în general, cât şi din partea celor care vor 

aplica aceste practici şi celor care vor monitoriza condamnaţii. În acest 

sens, introducerea monitorizării electronice va fi efectuată treptat, pe 

baza proiectelor-pilot. 

Se pare că monitorizarea electronică utilizată în cadrul probaţiunii 

se arată a fi o formă eficientă de supraveghere a realizării obligaţiilor 

din partea condamnaţilor şi ar trebui să prindă priză şi să ia amploare 

în jurisprudenţa Republicii Moldova. 

Cu siguranţă, ea ar trebui să contribuie nu doar la reducerea 

populaţiei penitenciare, ci şi la eficientizarea mecanismului de 

realizare a justiţiei penale în raport cu cei care au comis infracţiuni de 

o periculozitate redusă şi nu merită izolarea de societate.  

Referinţe: 

1. http://www.penitenciar.gov.md/ro/statistica [Accesat la 04.05.2016]. 

2. Monitorul Oficial al RM, nr.361-369/675 din 31.12.2015. 

3. Monitorul Oficial al RM, nr.103-105/389 din 13.06.2008. 

4. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Rec(2014)4%20in%20R

omanian.pdf [Accesat la 04.05.2016]. 

5. http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizion

al/coordonare/2015/NI_LEGEA_PROBATIUNII.pdf [Accesat la 

04.05.2016]. 

 

NATURA JURIDICĂ A URMĂRILOR PREJUDICIABILE 

SPECIFICE INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA art.327 CP RM 

Viorel MORARI 

Interpretând ad litteram dispoziţia art.327 CP RM, rezultă că 

urmările prejudiciabile ale abuzului de putere sau abuzului de serviciu 

se produc în dauna unui interes public sau în dauna unui drept şi 

interes privat. Cu alte cuvinte, drept obiecte ale daunei cauzate prin in-

fracţiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu apar interesele pub-

lice sau drepturile şi interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice 

http://www.penitenciar.gov.md/ro/statistica
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Rec(2014)4%20in%20Romanian.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Rec(2014)4%20in%20Romanian.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2015/NI_LEGEA_PROBATIUNII.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2015/NI_LEGEA_PROBATIUNII.pdf
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sau juridice şi, de vreme ce acestea suportă o lezare efectivă, folosirea 

situaţiei de serviciu este comisă într-un mod care contravine obiectelor 

asupra cărora se îndreaptă activitatea prejudiciabilă propriu-zisă. 

În altă ordine de idei, infracţiunea de abuz de putere sau abuz de 

serviciu cunoaşte două categorii de urmări prejudiciabile. Prima cate-

gorie este imprimată în conţinutul constitutiv de bază al infracţiunii, 

iar cealaltă conţinutului constitutiv agravat. Astfel, în varianta-tip a 

infracţiunii (alin.(1) art.327 CP RM), consecinţa infracţională este 

desemnată prin enunţul „daune în proporţii considerabile intereselor 

publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 

fizice sau juridice”, iar în varianta agravată a infracţiunii (lit.c) 

alin.(2) art.327 CP RM) prin sintagma „urmări grave”. Dat fiind 

faptul că legiuitorul trece sub tăcere natura prejudiciului cauzat, ne 

punem întrebarea dacă cele două categorii de urmări pot avea o natură 

patrimonială, respectiv nepatrimonială? 

O interpretare sistemică însă a art.126 şi art.327 CP RM, ne permi-

te să constatăm că urmările prejudiciabile prevăzute la alin.(1) art.327 

CP RM, precum şi cele de la lit.c) alin.(2) art.327 CP RM pot avea 

atât o natură patrimonială, cât şi nepatrimonială. Din economia 

alin.(2) art.126 CP RM, deducem că subiecţii oficiali de aplicare în 

concret a legii penale, la aprecierea caracterului considerabil al daunei 

patrimoniale cauzată de către persoana publică, respectiv persoana cu 

funcţie de demnitate publică, ca efect al comiterii abuzului de putere 

sau abuzului de serviciu, se vor conduce de următoarele criterii: valoa-

rea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea mate-

rială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circums-

tanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei.  

Luând în calcul dimensiunea graduală a prejudiciului patrimonial, 

dauna în proporţii considerabile (alin.(1) art.327 CP RM) se situează 

la mijlocul celor două extreme: între o daună obişnuită şi o daună în 

proporţii mari. Deci, rezultă logic că daunele considerabile cu caracter 

patrimonial specifice infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.327 CP RM 

nu dispun de o limită inferioară orientativă, ci doar de o limită 

maximă cuantificabilă. Astfel, dacă în urma comiterii abuzului de 

putere sau abuzului de serviciu s-a cauzat o daună patrimonială ce 

depăşeşte 2.500 u.c., atunci cele comise alcătuiesc elementele 

constitutive ale infracţiunii prevăzute la lit.c) alin.(2) art.327 CP, 
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deoarece prin infracţiune s-au cauzat urmări grave. În concluzie, în 

sensul lit.c) alin.(2) art.327 CP RM, la urmări grave având o natură 

patrimonială putem raporta: daunele manifestate în proporţii mari şi 

cele în proporţii deosebit de mari (alin.(1) art.126 CP RM). Ne 

convingem despre cele invocate, analizând următoarea speţă: V.L. a 

fost recunoscut vinovat în săvârşirea infracţiunii prevăzute la lit.c) 

alin.(2) art.327 CP, întrucât activând în calitate de director al 

Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultura Ecologică a 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la 29 martie 2007, a emis şi a 

semnat ordinul nr.18-C, dispunând acordarea pentru sine a unui 

supliment lunar în mărime de 3.308 lei pe tot parcursul anului 2007, 

iar la 10 ianuarie 2008 a semnat ordinul nr.1-C, prin care a dispus 

acordarea pentru sine a unui supliment lunar în mărime de 4.800 lei 

pe tot parcursul anului 2008, pentru majorarea volumului de lucrări 

din contul mijloacelor extrabugetare la nivelul retribuirii muncii. 

Astfel, pentru perioada anilor 2007-2008, V.L. a primit neîntemeiat 

suplimente salariale în sumă totală de 105.738 lei [1]. 

Dacă dauna cauzată de către persoana publică, respectiv persoana 

cu funcţie de demnitate publică ca efect al comiterii abuzului de putere 

sau abuzului de serviciu este de natură nepatrimonială, la aprecierea 

caracterului considerabil al acesteia, ne conducem de criteriul prevăzut 

la alin.(2) art.126 CP RM, şi anume: gradul lezării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. Conform acestui criteriu, titular 

al daunei nepatrimoniale considerabile este în exclusivitate o persoană 

fizică, nu şi una juridică. În acelaşi timp, singurul criteriu pe care ni-l 

sugerează legiuitorul la aprecierea daunei nepatrimoniale ca fiind 

considerabilă – gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, este insuficient pentru a nu intra în conflict cu principiul 

legaltăţii incriminării; or, s-a şi remarcat că în acest caz, există 

pericolul instaurării arbitrarului din partea subiecţilor abilitaţi cu 

aplicarea legii penale, dar şi pericolul real ca Republica Moldova să 

fie condamnată pentru încălcarea art.7 din Convenţia Europeană, 

întrucât dispoziţia penală analizată nu dispune de calitatea cerută în 

temeiul Convenţiei: să fie clară şi previzibilă [2, p.236]. Iată de ce 

propunem ca, cel puţin printr-o Hotărâre explicativă a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, să se reţină următoarele: 

„La aprecierea caracterului considerabil al daunei nepatrimoniale 
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cauzate interesului public, instanţele de judecată vor ţine cont de 

anumiţi factori, precum: statutul şi poziţia oficială a persoanei care a 

comis fapta; durata activităţii infracţionale a făptuitorului; caracterul 

sistematic sau unitar al activităţii infracţionale; numărul de persoane 

afectate de actele nejustificate sau ilegale ori deciziile adoptate şi 

amprenta lor la nivel local, naţional sau internaţional; nivelul autorită-

ţilor ale căror reputaţie a fost afectată; gradul de lezare a credibilităţii 

autorităţii sau instituţiei în care activează făptuitorul; impactul ingerin-

ţei în funcţionarea normală a autorităţii de stat şi tipul acestei ingerinţe 

etc.” La examinarea acestei întrebări, trebuie să se ţină seama de faptul 

că, uneori, un act şi consecinţa infracţională pot fi inseparabile (de 

exemplu, activităţile ilegale ale unei persoane publice constituie, în 

acelaşi timp, deprecierea reputaţiei unei autorităţi publice). 

Pentru a rezolva problema întinderii urmării grave, ca de altfel al 

daunei considerabile într-un caz individual, este necesar să se ia în 

considerare cât de periculoasă este fapta comisă, având în vedere 

sensul general al justiţiei şi conştientizarea juridică a societăţii, pre-

cum şi impactul afectării interesului legal protejat. Considerăm că în 

sensul lit.c) alin.(2) art.327 CP RM, la urmări grave având o natură 

nepatrimonială se raportează: sistarea activităţii unei autorităţi, a unei 

instituţii ori întreprinderi; survenirea insolvabilităţii unei întreprinderi 

ori lichidarea acesteia; sinuciderea sau tentativa de sinucidere a victi-

mei sau apropiaţilor ei; survenirea decesului victimei; inundarea spa-

ţiilor în care locuiesc persoane; provocarea unor accidente în transpor-

tul de persoane; provocarea prăbuşirii clădirilor şi construcţiilor locui-

te; provocarea alunecărilor de teren; pieirea în masă a animalelor; pro-

vocarea ruperii barajelor; provocarea unor contagieri; provocarea ava-

riilor, catastrofelor; provocarea unui dezastru ecologic sau social etc. 

O altă problemă care rezultă din practică este cea potrivit căreia 

uneori reprezentantul părţii vătămate (statul, unitatea administrativ-

teritorială) neagă caracterul considerabil al daunei cauzat interesului 

public ori infirmă urmările grave provocate ca rezultat al folosirii 

situaţiei de serviciu de către persoana publică, respectiv persoana cu 

funcţie de demnitate publică. Condiderăm că în asemenea situaţii, 

instanţa trebuie să cerceteze probele administrate de către acuzatorul 

de stat care infirmă alegaţiile respective şi, dacă se va confirma 

caracterul considerabil al daunei cauzate interesului public, instanţa va 
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emite o sentinţă de condamnare, indiferent de poziţia reprezentantului 

părţii vătămate. Doar în cazul lezării drepturilor şi intereselor private (ale 

persooanei fizice sau juridice), se va ţine cont de poziţia părţii vătămate 

referitor la aprecierea caracterului considerabil al daunei cauzate. 

Referinţe: 
1. Sentinţa Judecătoriei Botanica, mun.Chişinău din 20 decembrie 2011. 

Dosarul nr.1-438/2011. [Accesat 03.02.2016] Disponibil: instante.justice. 

md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/jb.php 

2. EŞANU, A. Viziune critică asupra semnelor estimative ce desemnează 

urmările prejudiciabile ale infracţiunilor prevăzute la art.327 şi art.328 CP 

RM. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul 

„Rolul ştiinţei şi educaţiei în implementarea Acordului de Asociere la 

Uniunea Europeană”, eveniment dedicat aniversării a 60 de ani ai 

academicianului Valeriu Canţer: Chişinău, 5 februarie 2015. Iaşi: 

Vasiliana '98, 2015, p.234-239.  

 

FUNDAMENTAREA JURIDICĂ A CRIMINALIZĂRII FAPTEI 

DE DISTRUGERE SAU DETERIORARE INTENŢIONATĂ  

A BUNURILOR (art.197 CP RM) 

Ludmila NEGRITU 

Procesul de criminalizare a unei conduite umane, altfel zis, de 

incriminare a unei fapte sociale periculoase, presupune aplicarea unor 

reguli, procedee şi metode de tehnică legislativă penală prin care se 

creează la nivel oficial un sistem de norme juridice ce vizează 

interdicţii şi abstenţiuni imperative de la anumite acţiuni ori inacţiuni 

prescrise de legea penală. 

Criteriile ce stau la baza criminalizării faptelor relevante din punct 

de vedere penal, in concreto, transgresiunile vădite şi semnificative de 

la normele sociale şi legale regulatoare, rezidă în configurarea 

pericolului social abstract (generic), prin identificarea obiectului 

juridic generic şi special, estimarea amplitudinii marjelor potenţiale 

ale lezării valorilor sociale, incidenţa şi frecvenţa conduitei antisociale 

cu periculozitate majoră, profiling-ul făptuitorului şi victimei, 

circumstanţele de fapt în care se săvârşeşte actul de conduită, toate 

acestea stabilite pe baze fenomenologice şi empirice. 

Evaluarea pericolului social abstract al infracţiunii de distrugere 

sau deteriorare intenţionată a bunurilor, consemnată la art.197 CP RM, 
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presupune prioritar decelarea eventualelor valori sociale, relaţii so-

ciale, asupra cărora se atentează prin infracţiunea menţionată. Relaţiile 

sociale întotdeauna se formează în raport cu o anumită valoare, care 

este un produs al activităţii umane – materială sau spirituală. Relaţiile 

sociale au, în mod imuabil, un caracter valoric [1, p.29]. 

În sensul criminalizării, abstractizarea pericolului social este nece-

sară pentru a stabili necesitatea amplificării controlului şi apărării so-

ciale de pe poziţii de reglementare socială, civilă, pe poziţie de regle-

mentare penală. Din perspectiva relevării semnificaţiei juridico-penale 

a infracţiunii de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor şi a 

fundamentării incriminării respectivei fapte, este important de a pune 

în relief conţinutul obiectului juridic special. Acesta este format din 

relaţiile sociale cu privire la substanţa, integritatea şi potenţialul de 

utilizare a bunurilor [2, p.76], element derivat din obiectul juridic 

generic al categoriei infracţionale apartenente, cel din urmă fiind 

constituit din relaţiile sociale cu privire la patrimoniu. 

Bunurile, atât mobile, cât şi imobile [3, p.980], în calitate de obiec-

te materiale ale infracţiunii analizate, imanente proprietăţii, dar şi 

cuantumul prejudiciului cauzat acesteia, justifică protecţia penală 

împotriva distrugerii sau deteriorării intenţionate a bunurilor. În 

formularea doctrinei engleze, proprietatea este o instituţie socială şi 

legală ce guvernează utilizarea, controlul bunurilor şi alocarea ele-

mentelor de bunăstare socială [4, p.3]. 

Apărarea penală a patrimoniului, în sensul îngust al acestuia, 

proprietatea sau nemijlocit apărarea stării de fapt a bunurilor, 

contribuie la valorificarea drepturilor patrimoniale ale persoanelor şi 

încurajează participarea la raporturile patrimoniale, astfel garantând 

dezvoltarea social-economică a societăţii, a pieţei libere şi a statului de 

drept, a Republicii Moldova per ansamblu. 

Proprietatea este o valoare socială fundamentală protejată atât prin 

intermediul instrumentelor legislative naţionale, cât şi internaţionale. 

Astfel, Constituţia Republicii Moldova [5] prevede printre altele, în 

alin.(1) şi (2) art.127 că: „Statul ocroteşte proprietatea” şi corespunză-

tor: „Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele 

solicitate de titularul de proprietate, dacă acestea nu vin în contradicţie 

cu interesele societăţii”. De asemenea, art.1 al Protocolului nr.1 la 

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
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Fundamentale [6], statuează următoarele: „Orice persoană fizică sau 

juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi 

lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în 

condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului 

internaţional”. Inter alia, Convenţia Europeană constituie, potrivit 

Hotărârii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind inter-

pretarea art.4 alin.(2) al Constituţiei Republicii Moldova [7], o parte 

componentă a sistemului legislativ intern şi, respectiv, prevederile ei 

trebuie aplicate direct ca oricare lege a Republicii Moldova. Într-un 

spaţiu de libertate, securitate şi justiţie [8], cum este considerată 

Uniunea Europeană, proprietatea este o valoare socială fundamentală 

care asigură cele trei deziderate proclamate.  

Societatea mereu a fost preocupată de fundamentarea unei protecţii 

penale solide a proprietăţii, fie ea privată sau publică, individuală sau 

colectivă, mai cu seamă, odată cu apariţia proprietăţii private. Norme 

privind defensio proprietas le regăsim în cele mai vechi izvoare 

codificate, pornind de la Codul lui Hammurabi (anii 1700 î. Hr.), 

Legea celor XII Table până în prezent păstrându-şi principialitatea de-

a lungul evoluţiei reglementărilor inerente apărării relaţiilor sociale 

patrimoniale. 

Instituirea răspunderii penale pentru infracţiunea de distrugere sau 

deteriorare intenţionată a bunurilor urmăreşte, în egală măsură, tutela 

penală a proprietăţii, a dreptului de proprietate, ca parte componentă a 

patrimoniului persoanei şi a dezmembrămintelor acestuia jus abutendi, 

jus utendi şi jus possidendi, acoperind întregul spectru de relaţii 

sociale, indispensabil de a fi protejate pentru dezvoltarea proprietăţii, 

garantării protecţiei rezultatelor activităţii umane, securităţii sociale şi 

ordinii publice. 

Pericolul social abstract al infracţiunii prevăzute la art.197 CP RM 

este conturat de posibilitatea atentării, în mod adiacent, şi asupra altor 

categorii de relaţii sociale, ce derivă din valori sociale fundamentale, 

altele decât patrimoniale, pro exemplo lit.d) alin. (2) art. 197 CP RM – 

viaţa persoanei. 

În acelaşi context, amplitudinea marjelor de lezare a valorilor 

sociale prin infracţiunea de distrugere menţionată este mare, deoarece 

printr-o singură acţiune infracţională pot fi atinse atât integritatea şi 

existenţa fizică a bunului, cât în subsidiar viaţa, ca valoare socială 
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absolută, sănătatea, securitatea publică, ordinea publică, inviolabilita-

tea domiciliului ş.a., în principal, făcând trimitere la modalitatea 

normativă prevăzută la lit.a) alin. (2) art.197 CP RM. 

Incidenţa şi frecvenţa infracţiunilor contra patrimoniului, reflectată 

teritorial şi în dinamică, înregistrează o evoluţie pozitivă, având în 

vedere datele statistice pentru anii 2010-2014 [9], ceea ce presupune 

necesitatea perseverării pe planul preventiv-combativ. 

Pericolul social generic al infracţiunii respective este determinat şi 

de eventuala imposibilitate financiară a făptuitorului de a compensa 

prejudiciul cauzat prin distrugere sau deteriorare de bunuri, ceea ce 

reclamă intervenţia legii penale cu garanţiile inerente acesteia, pentru 

o satisfacţie efectivă a victimei, realizată ca efect al condamnării 

făptuitorului. Din altă perspectivă, normele prin care se incriminează 

infracţiunea în cauză, au un rol preventiv în coraport cu alte modalităţi 

infracţionale de distrugere mai periculoase [11, p.116], cum ar fi: 

ecocidul (art.136 CP RM), actul terorist (art.278 CP RM), diversiunea 

(art.343 CP RM) ş.a. 
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ANALIZA LATURII SUBIECTIVE  

A INFRACŢIUNII DE HULIGANISM 

Nicolae ROŞCA 

În teoria dreptului penal, una din cele mai discutabile întrebări este 

latura subiectivă a huliganismului. Unii savanţi consideră că 

huliganismul poate fi săvârşit numai cu intenţie directă, alţii nu exclud 

posibilitatea săvârşirii acestei infracţiuni şi din intenţie indirectă.  

Dacă e să ne referim la săvârşirea infracţiunii de huliganism prin 

intenţie directă, atunci vom observa că persoana, săvârşind acţiunile 

huliganice, este conştientă de caracterul lor social periculos, prevede 

că, în consecinţă, survin urmări dăunătoare (va fi încălcată 

grosolan ordinea publică, cauzată paguba materială) şi totuşi 

doreşte să le comită. Nu putem să nu împărtăşim ideea celor care nu 

exclud posibilitatea săvârşirii infracţiunii de huliganism şi din intenţie 

indirectă. În acest caz, vinovatul este conştient de caracterul 

prejudiciabil al acţiunilor sale, prevede că prin aceste acţiuni el încalcă 

grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra 

persoanelor sau de ameninţare cu aplicarea unei asemenea violenţe şi 

deşi nu doreşte, dar conştient admite aceste urmări. 

În opinia autorului Ivan Macari, latura subiectivă a 

huliganismului se caracterizează printr-o formă de vinovăţie 

complexă: vinovăţie intenţionată referitor la acţiunile huliganice, şi 

anume, intenţie directă sau indirectă, iar referitor la urmările 

prejudiciabile vinovăţia poate fi din imprudenţă, care poate fi 

exprimată prin neglijenţă criminală sau încrederea în sine exagerată. 

În afară de aceasta, fapta se caracterizează printr-un motiv specific – 

din intenţii huliganice [4, p. 328].  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/12%20JUS/JUS01/JUS01.asp
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/12%20JUS/JUS01/JUS01.asp
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Intenţiile huliganice prezintă tendinţa făţişă a făptuitorului 
de a-şi contrapune comportamentul său intereselor sociale, deseori – 
din dorinţa de a-şi manifesta grosolan forţa, cruzimea, bravura, 
cinismul şi din alte intenţii josnice. 

Raliindu-mă poziţiei autorilor S.Brînza, V.Stati, motivele infrac-
ţiunii de huliganism sunt inerente. Drept urmare, cei abilitaţi cu ap-
licarea legii penale ar trebui să înţeleagă: stabilirea motivului infrac-
ţiunii se impune, în fiecare caz concret, ca un element necesar 
pentru calificarea faptei, chiar dacă legiuitorul nu circumstanţiază 
expres care este acel motiv. Cunoaşterea motivului infracţiunii ser-
veşte totdeauna la determinarea periculozităţii. Este deci o sarcină 
permanentă a organelor de urmărire penală şi a instanţelor jude-
cătoreşti de a stabili motivul în fiecare caz de infracţiune (inclusiv, 
în fiecare caz de infracţiune de huliganism) [3, p. 690-691]. 

Un semn obligatoriu al huliganismului, care îl deosebeşte de alte 
infracţiuni, este prezenţa unor motive huliganice deosebite (convin-
geri, îndemnuri, impulsuri). 

N.I. Korjanschi defineşte noţiunea ,,motive huliganice” în felul 
următor: năzuinţa de autoafirmare, de autoexprimare a personalităţii 
unui om prost educat, cu o cultură scăzută, caracterizat printr-un 
egoism nestăpânit [6, p.7]. 

Unii autori consideră huliganismul drept infracţiune fără motive, 
deoarece adeseori huliganii acţionează fără niciun pretext. 

În această ordine de idei, nu putem să nu ne alăturăm poziţiei 
G.B. Junuşova: ,,Nu poate fi admisă posibilitatea de a raporta huli-
ganismul la infracţiunile săvârşite fără motiv. Or, nu există conduită 
umană care să nu fie motivată” [7, p.10]. Deşi motivul nu este 
indicat în textul legii penale ca semn obligatoriu al laturii subiective 
a infracţiunii de huliganism, el decurge din însăşi esenţa acestei 
infracţiuni.  

Fără îndoială, motivele huliganismului se deosebesc mult de 
motivele obişnuite ale celorlalte infracţiuni, înţelese de toţi, fiindcă 
în unele cazuri ele au un caracter absolut absurd, ridicol, ceea ce dă 
naştere, la prima vedere, închipuirii de lipsă de motiv al infracţiunii 
analizate. De exemplu, un minor de 17 ani şi-a omorât cu toporul o 
vecină în vârstă de 70 de ani, pe motivul că el a dorit să vadă 
personal cum moare un om. În acest caz, motivele huliganice sunt 
specifice, însă acestea nu pot servi drept bază pentru a le nega 
complet [ 5, p.422]. 
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Totodată, după autorul A.I. Raroga, drept temei în comiterea in-

fracţiunii de huliganism pot servi diferite motive neînsemnate, cum 

ar fi: partea vătămată nu i-a dat huliganului să fumeze, întâmplător 

l-a împins, nu i-a cedat locul în rând etc. 

Dacă aceleaşi fapte sunt comise într-un loc public, dar în baza 

unor neînţelegeri anterioare, atunci ele vor putea fi calificate ca 

huliganism, doar dacă făptuitorul are intenţie directă de a încălca 

ordinea publică [ 8, p.199]. 

Prin latura subiectivă, huliganismul se raportă la tipurile de 

infracţiuni intenţionate. Acţiunile care prin conţinutul lor se 

deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită, încălcând 

grosolan ordinea publică prin natura lor nu pot fi decât intenţionate. De 

aceea nici nu există răspunderea pentru huliganism din imprudenţă. 

Huliganismul fiind o infracţiune intenţionată, este un produs al 

conştiinţei volitive a activităţii conştiente a vinovatului. Anume în 

aspectul dat, nu e necesar a analiza motivele şi scopurile comportării 

infracţionale. 

Stabilirea adecvată a motivelor şi scopurilor comportării 

infracţionale are o importanţă mare pentru delimitarea huliganismului 

de alte componenţe înrudite; la fel are importanţă pentru stabilirea 

gradului de pericol social al personalităţii vinovatului. Infractorul 

tinde spre aceea ca prin acţiunile huliganice să se „evidenţieze”, să 

se deosebească într-un mod oarecare, să se manifeste ca un „erou” , 

căruia îi sunt indiferente regulile sociale. 

Huliganul poate să-şi găsească satisfacţie, precum şi o mândrie în 

aceea că el poate obliga pe cineva să-1 „respecte”, poate provoca o 

senzaţie prin însăşi metoda acţiunilor huliganice, „produce o impre-

sie”, şi i-a „uimit” pe alţii, că el atrage atenţia şi se face vestit în 

văzul celor din jur, mai ales în compania tovarăşilor de chefuri. 

E nevoie de menţionat faptul că motivele huliganice deseori pot fi 

însoţite de alte motive ca: gelozia, răzbunarea, invidia etc. Motivele 

însoţitoare pot fi astfel numite, deoarece ele nu stau la baza imboldului 

huliganic fiind, în cel mai bun caz, catalizator în desfăşurarea 

acţiunilor huliganice. 

 Huliganismul poate fi comis cu un anumit scop numai în caz 

dacă infracţiunea se comite cu intenţie directă. Insă existenţa scopului 

nu este element obligatoriu pentru componenţa huliganismului. 
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Rareori când careva dintre infractori poate lămuri scopul acţiunilor 

sale. În timpul examinării cazurilor penale cu privire la huliganism la 

întrebarea despre scopul infracţiunii huliganice, huliganii răspund cam 

în felul următor: „am fost beat, nimic nu-mi amintesc...” , „dar de ce 

s-a uitat la mine cu ironie”, „pur şi simplu am încălcat şi-i tot”. 

Scopul infracţiunii constituie acel rezultat, pe care infractorul 

doreşte să-1 atingă: săvârşind huliganismul din intenţie directă, 

vinovatul tinde să încalce ordinea publică, să-şi exprime dezacordul faţă 

de unii membri ai societăţii, astfel încât acţiunile acestuia de multe ori 

sunt însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de 

ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.  

Particularităţile menţionate ale formelor vinovăţiei, a motivului şi 

scopului, constituie specificul laturii subiective a huliganismului. 
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UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND CONTRABANDA  

CU SUBSTANŢE NARCOTICE ŞI PSIHOTROPE 

Aurel Octavian PASAT 

Ab initio, consemnăm că potrivit legii penale a Republicii Moldo-

va, legiuitorul, în calitate de tehnică legislativă, a recurs la metoda in-

dicării exprese a obiectului material/imaterial în conţinutul textului 

normei de incriminare. În general, obiectul material/imaterial al in-

fracţiunilor de contrabandă diferă de la alineat la alineat. Spre 

exemplu, obiectul material al contrabandei prevăzute la alin.(1) 

art.248 CP RM diferă de obiectul material al infracţiunii prevăzute la 

alin.(2) art.248 CP RM. Incriminând contrabanda, legiuitorul n-a putut 

să nu diferenţieze faptele de trecere a unor obiecte specifice, cum sunt 

drogurile, armamentul şi muniţiile, valorile culturale etc., în funcţie de 

gradul diferit de pericol social al acestora [1, p.82]. Într-adevăr, 

surprindem poziţia legiuitorului de a stabili diferenţiat răspunderea 

penală pentru comiterea contrabandei cu anumite entităţi. 

Unele probleme de încadrare suscită ipoteza în care în calitate de 

obiect material al contrabandei apar substanţele narcotice sau 

psihotrope. Consemnăm că prin substanţă narcotică şi psihotropă se 

înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică şi preparatul 

conţinând o astfel de substanţă, care provoacă dereglări psihice şi 

dependenţă fizică la consumul lor abuziv. Lista substanţelor narcotice 

şi psihotrope o regăsim în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, 

nr.79 din 23.01.2006 [2], prin care a fost aprobată Lista substanţelor 

narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe 

depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora. 

În cele mai dese cazuri, atunci când în calitate de entitate trecută 

peste frontiera vamală a Republici Moldova apare substanţa narcotică 

sau psihotropă, cele comise sunt calificate atât potrivit normei de la 

alin.(2) art.248 CP RM, cât şi potrivit uneia din normele din partea 

specială a Codului penal care incriminează faptele ce atentează în 

principal asupra relaţiilor sociale cu privire la circulaţia legală a 

substanţelor narcotice, psihotrope (de ex., art.217, 2171 CP RM). În 

acest caz, este necesar ca pe lângă acţiunea de trecere a numitelor 

entităţi peste frontiera vamală să fie prezentă cel puţin una din faptele 

prejudiciabile prevăzute la art.217 sau 2171 CP RM. Iată un exemplu 
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din practica judiciară când cele comise au fost calificate potrivit 

regulilor concursului de infracţiuni: prin sentinţa Judecătoriei 

Ungheni din 25 iulie 2014, G.M. a fost condamnat în baza alin.(2) 

art.217 CP RM şi în baza art.27, alin.(2) art.248 CP RM. Instanţa de 

fond a constatat că la 15 martie 2014, aproximativ la ora 16.30, G.M., 

urmărind scopul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice fără scop 

de înstrăinare, aflându-se în mun.Bălţi, în circumstanţe nestabilite de 

către organul de urmărire penală, a intrat în posesia a două pacheţele 

cu masă vegetală de culoare verde, pe care le-a păstrat asupra sa şi 

care, la 16 martie 2014, aproximativ la ora 21.35, la pista de control 

ieşire autoturisme a postului vamal Sculeni, în urma controlului fizic 

al bagajului personal al lui G.M., au fost depistate în geanta acestuia 

[3]. Soluţii similare au fost luate şi în alte cauze penale [4]. 

O asemenea soluţie de încadrare este desprinsă din pct.13 al Hotă-

rârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu pri-

vire la practica judiciară de aplicare a legislaţiei penale ce reglemen-

tează circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor 

şi a precursorilor”, nr.2 din 26.12.2011 (în continuare – Hotărârea 

Plenului CSJ nr.2/2011) [5], în acord cu care „în cazul în care, 

concomitent cu contrabanda, persoana săvârşeşte şi alte infracţiuni, de 

exemplu, infracţiuni legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, 

psihotrope, acţiunile vinovatului trebuie calificate în concurs”. 

O soluţie de încadrare similară propune R.Sobieţki. Astfel, potrivit 

acestuia, calificarea se va face prin concurs, în corespundere cu art.217, 

2171 CP RM, dacă, pe lângă semnele prevăzute de art.248 CP RM, adică 

trecerea peste frontiera vamală prin eludarea controlului vamal sau 

tăinuirea de el, ascunderea în locuri special pregătite sau adaptate în acest 

scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de 

identificare vamală, prin nedeclarare sau declarare neautentică, conţin şi 

semnele prevăzute de art.217, 2171 CP RM [6, p.177]. 

Totuşi, la încadrarea juridico-penală a celor comise trezesc semne 

de întrebare acţiunile făptuitorului legate de transportarea substanţelor 

narcotice şi/sau psihotrope peste frontiera vamală a Republicii 

Moldova, avându-se în vedere că, pe de o parte, potrivit DEX-ului [7, 

p.1109], unul din sensurile pe care-l comportă cuvântul „trecere” din 

dispoziţia normei de la art.248 CP RM este „transportare”, iar, pe de 

altă parte, transportarea substanţelor narcotice şi/sau psihotrope 
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constituie una din acţiunile prejudiciabile alternative din cadrul 

normelor de la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171 CP RM. 

Pentru identificarea soluţiei de încadrare, vom apela la 

interpretarea judiciară oficială în materie. Astfel, potrivit pct.4.13. din 

Hotărârea Plenului CSJ nr.2/2011, „acţiunile legate de transportarea 

ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor peste 

frontiera vamală a Republicii Moldova urmează a fi calificate în baza 

unui concurs ideal de infracţiuni prevăzute de alin.(2) art.248 CP RM, 

indiferent de proporţiile în care a fost comisă, şi, după caz, de art.217 

sau de art.2171 CP RM.” În opinia noastră, transportarea substanţelor 

narcotice şi psihotrope peste frontiera vamală a Republicii Moldova 

trebuie calificată doar potrivit alin.(2) art.248 CP RM, nefiind 

necesară încadrarea suplimentară potrivit art.217 sau 2171 CP RM. Or, 

potrivit aceleiaşi Hotărâri a Plenului Curţii Supreme de Justiţie, 

„transportarea de substanţe narcotice, psihotrope sau analoage ale lor 

presupune deplasarea acestora dintr-un loc în altul, inclusiv în limitele 

uneia şi aceleiaşi localităţi, săvârşită cu utilizarea oricărui tip de 

transport sau a unui obiect utilizat ca mijloc de transport, indiferent de 

locul păstrării substanţelor strămutate, în interiorul teritoriului vamal 

al Republicii Moldova (subl. ne aparţine.). Deci, transportarea peste 

frontiera vamală a substanţelor narcotice sau psihotrope constituie nu 

altceva decât trecerea peste frontiera vamală a acestora, în sensul 

normei de la alin.(2) art.248 CP RM. 

Totodată, dacă făptuitorul transportă respectivele substanţe în 

interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova, după care le trece 

ilegal peste frontiera vamală a Republicii Moldova, cele săvârşite 

necesită a fi încadrate atât potrivit normei de la alin.(2) art.248 CP 

RM, cât şi potrivit celei de la art.217 sau, după caz, art.2171 CP RM. 

Însă, în această ipoteză, nu vom fi în prezenţa concursului ideal de 

infracţiuni, ci a celui real. Or, potrivit alin.(4) art.33 CP RM, 

concursul ideal există atunci când persoana săvârşeşte o acţiune 

(inacţiune) care întruneşte elemente a mai multor infracţiuni. În speţă, 

nu printr-o singură acţiune, ci prin mai multe acţiuni sunt săvârşite 

faptele infracţionale prevăzute la alin.(2) art.248 CP RM, şi art.217 

sau, după caz, art.2171 CP RM (transportarea în interiorul teritoriului 

vamal al Republicii Moldova şi trecerea peste frontiera vamală a 

Republicii Moldova). 
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În aceeaşi ordine de idei, consemnăm că, potrivit pct.4.13. din 

Hotărârea Plenului CSJ nr.2/2011, „în cazul transportării precursorilor 

peste frontiera vamală a Republicii Moldova, fapta urmează a fi 

încadrată în prevederile alin.(1) sau alin.(5) art.248 CP RM, cu 

condiţia că valoarea acestora supusă transportării constituie proporţii 

mari sau, respectiv, deosebit de mari; în caz contrar, fapta urmează a fi 

încadrată în prevederile art.2172 CP RM”. Susţinem recomandarea 

indicată în partea ce vizează calificarea celor comise potrivit normei 

de la alin.(1) sau alin.(5) art.248 CP RM în cazul trecerii precursorilor 

peste frontiera vamală a Republicii Moldova, deoarece precursorii nu 

se încadrează în niciuna din categoriile entităţilor materiale cu calităţi 

speciale prevăzute la alin.(2) art.248 CP RM.  
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NOŢIUNILE „DOCUMENTUL OFICIAL” ŞI „ACTUL 

PUBLIC” ÎN INTERPRETAREA INSTANŢELOR 

JUDECĂTOREŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Cristina PÎRŢAC 

Codul penal al Republicii Moldova nu defineşte noţiunile „docu-
mentul oficial” şi „actul public” în art.332 şi 361 Cod penal. Această 
lacună generează interpretări practice neuniforme, care într-un final 
generează deficienţe de aplicare a legii penale. 

Doctrina de specialitate [1] conferă certitudine în definirea noţiunii 
„documentul oficial”, identificându-l drept un document ce conţine 
informaţii elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate 
de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile 
legii de către alţi subiecţi de drept, atestă fapte având relevanţă 
juridică şi circulă în cadrul unui sistem de înregistrare, evidenţă strictă 
şi control al circulaţiei.  

Chiar dacă termenul „oficial” conduce la ideea unui act al unei 
persoane de drept public, în cazul infracţiunilor ce se referă la falsul în 
actele publice este vorba şi despre actele întocmite şi de către persoane 
private, dar care sunt adresate unei persoane de drept public, 
înregistrate de către aceasta şi care produc efecte juridice de natură să 
afecteze unele relaţii juridice. 

Definiţiile enunţate sunt apropiate celor reglementate de Consiliul 
Europei în Recomandarea privind accesul la documentele publice Rec 
(2002)2 [2], care identifică documentele publice ca fiind informaţiile 
înregistrate, elaborate, primite sau deţinute de autorităţile publice, ce 
au legătură cu funcţia administrativă, fixate pe orice suport, de 
definiţie fiind acoperite atât documentele unei autorităţi, cât şi cele ce 
provin de la terţi şi care au fost primite de autoritate. 

Prin similitudine se caracterizează şi unele definiţii formulate în 
Legea privind accesul la informaţie, care specifică la art. 6 alin. (1) şi 
(2) similar doctrinei şi recomandării, noţiunea de ,,informaţii oficiale” 
conţinută pe aceleaşi suporturi enunţate.  

Însă noţiunea dată de reglementarea legală în cauză nu este 
aplicabilă legislaţiei penale, din moment ce vizează dreptul de liber 
acces la informaţie, pe când legea penală reprimă actele de fals în 
actele publice care ar putea avea impact asupra relaţiilor sociale din 
sfera publică sau privată. 
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Principiul legalităţii procesului penal, consfinţit în alin.(9) art.7 din 

Codul de procedură penală, stabileşte că deciziile Colegiului penal al 

Curţii Supreme de Justiţie, pronunţate ca urmare a examinării 

recursului, în interesul legii sunt obligatorii pentru instanţele de 

judecată în măsura în care situaţia de fapt şi de drept pe cauză rămâne 

cea care a existat la soluţionarea recursului. 

În vederea excluderii diferenţelor de interpretare, în scopul 

unificării şi uniformizării practicii judiciare, Curtea Supremă de 

Justiţie a emis o decizie obligatorie ca urmare a examinării recursului 

în interesul legii [3], prin care aparent elimină discrepanţele de 

interpretare, statuând că documentul oficial este acel emanat de la o 

autoritate publică sau provenit de la un terţ, dar prezentat autorităţilor 

publice.  

Documentele care emană de la particulari se consideră oficiale, 

dacă sunt supuse procedurii de autentificare, sau sunt prezentate 

persoanei de drept public, în legătură cu soluţionarea problemei 

derivate din documentele primite. Punerea la dispoziţia autorităţilor a 

documentelor private conferă convertirea acestora în documente 

publice, deci evoluţia în obiect material al infracţiunilor prevăzute de 

art. 332 şi 361 Cod penal. 

Interpretarea doctrinară, oficială internaţională (şi parţial cea naţio-

nală), dar şi cea jurisprudenţială a noţiunilor „document oficial” şi „act 

public” urma să elimine discrepanţele de interpretare în cadrul instru-

mentării, dar şi al judecării cauzelor penale în baza art. 332 şi art. 361 

Cod penal. Cu toate acestea, practica conţine interpretări improprii.  

Astfel lui L.V. i s-a incriminat de către acuzatorul de stat că, în 

perioada anilor 2013 până la 25 iunie 2015, ştiind cu certitudine că nu 

este veteran al acţiunilor de lupte şi nu are dreptul la înlesniri şi 

privilegii, a prezentat datele de identitate şi fotografia sa lui K.V., care 

i-a confecţionat legitimaţia Asociaţiei Veteranilor Războaielor şi 

Conflictelor Armate Locale din Republica Moldova, legitimaţie, pe 

care a recepţionat-o şi care conform raportului de expertiză este falsă. 

Prin sentinţa instanţei din 27 aprilie 2016 [4], L.V. a fost achitat pe 

motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii prevăzute de art. 

361 alin. (2) lit. b) Cod penal al Republicii Moldova.  

Instanţa a statuat că comiterea unei fapte, chiar şi prejudiciabile, nu 

generează răspunderea penală, or pentru existenţa ei, este necesară înt-
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runirea cumulativă a tuturor elementelor constitutive, la caz fiind ab-

sent documentul oficial fals, or legitimaţia pe numele lui L.V. nu este 

un document oficial, or lipseşte momentul convertirii lui prin punerea 

la dispoziţia organelor sau a persoanelor oficiale în condiţiile legii.  
În altă speţă, acuzatorul de stat i-a incriminat lui B.A. că, în anul 

2015, nefiind beneficiar al dreptului de circulaţie gratuită cu transpor-
tul urban potrivit deciziei autorităţii locale, a prezentat datele de 
identitate şi fotografia sa lui K.V., care i-a confecţionat abonamentul 
anual pentru călătoria în transportul urban în raza municipiului 
Chişinău, abonament ce a fost ridicat în urma percheziţiilor efectuate 
în locuinţa lui K.V. în cadrul altei cauze penale.  

Prin sentinţa instanţei de fond din 24 decembrie 2015 [5], B.A. 
învinuit în baza art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal al Republicii 
Moldova a fost achitat pe motiv că fapta nu a fost săvârşită de 
inculpat. Instanţa a constatat că abonamentul anual de călătorie este un 
document oficial fals, însă a considerat nedovedită existenţa în 
acţiunile lui B.A. a acţiunii de confecţionare a documentului oficial 
fals ca componentă a laturii obiective. 

Într-un alt caz similar cu precedentul, deja lui L.P i s-a incriminat 
că în anul 2015, nefiind beneficiar al dreptului de circulaţie gratuită cu 
transportul urban potrivit deciziei autorităţii locale, a prezentat datele 
de identitate şi fotografia sa lui K.V., care i-a confecţionat abona-
mentul anual pentru călătoria în transportul urban în raza municipiului 
Chişinău, abonament ce a fost ridicat în urma percheziţiilor efectuate 
în locuinţa lui K.V. în cadrul altei cauze penale.  

Prin sentinţa instanţei de fond din 15 februarie 2016 [6], L.P. a fost 
recunoscut vinovat pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.361 
alin. (2) lit. b) Cod penal al Republicii Moldova – confecţionarea, de-
ţinerea şi vânzarea documentelor oficiale false, care acordă drepturi şi 
condamnat la pedeapsă sub forma muncii neremunerate. De această 
dată, instanţa a identificat abonamentul pentru călătorie drept docu-
ment oficial. 

Prezentarea unor asemenea soluţii judecătoreşti nu reprezintă 
aprecierea legalităţii lor, ci evidenţierea discrepanţei de interpretare a 
noţiunii de „document oficial” sau „act public” în soluţii ce prezintă 
similitudine de subiect, obiect şi componente ale laturii obiective. 

Remediul excluderii unei astfel de deficienţe îl reprezintă cel 

legislativ, prin introducerea definiţiei legale pentru documentul oficial 
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în Codul penal, capitolul XIII „Înţelesul unor termeni sau expresii în 

prezentul cod”, similar legislaţiei penale a României, care defineşte la 

art.175, 176 şi 178 din Codul penal [7] noţiunile „înscrisul oficial”, 

„subiectul emitent” şi „public”. 
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EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE 

Dorin POPESCU 

Cercetând legislaţia unor ţări, observăm că circumstanţele 

atenuante şi agravante au efecte asupra răspunderii şi pedepsei penale 

strict reglementate prin lege, în unele cazuri acestea fiind obligatorii, 

iar în alte cazuri, a ţine cont de ele la aplicarea pedepsei, fiind un drept 

al instanţei de judecată. Aşa de exemplu, art.65 CP al Elveţiei, în cazul 

prezenţei circumstanţelor atenuante legale, prevede schimbarea 

obligatorie a pedepsei, în strictă conformitate cu legea, iar art. 66 CP 

al Elveţiei prevede că în cazul în care legea stipulează atenuarea 

pedepsei la aprecierea instanţei, judecătorul nu este legat de categoria 

şi mărimea pedepsei care este prevăzută pentru infracţiunea comisă, 

însă este legat de minimul general stabilit de lege pentru pedeapsa 
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aplicată. Totodată, CP al Elveţiei în art. 67; 68, prevede o înăsprire a 

pedepsei în cazul recidivei şi, respectiv, în cazul cumulului faptelor 

infracţionale sau al sancţiunilor normelor juridico-penale [1]. În CP al 

Spaniei în art. 66, sunt stabilite reguli stricte de aplicare a pedepsei în 

corespundere cu prezenţa sau absenţa circumstanţelor atenuante şi 

agravante [2]. În CP al României, în art. 76, sunt stabilite în mod 

concret efectele circumstanţelor atenuante, care sunt obligatorii pentru 

instanţa de judecată, ca de exemplu: „În cazul în care există 

circumstanţe atenuante, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă, 

după cum urmează: a) când minimul special al pedepsei închisorii este 

de 10 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar 

nu mai jos de trei ani; b) când minimul special al pedepsei închisorii 

este de 5 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, 

dar nu mai jos de un an” etc.. În art. 77 CP al României este stabilită 

schimbarea obligatorie a pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa 

închisorii de la 10 la 25 de ani, dacă există circumstanţe atenuante [3]. 

În art. 62 CP al Federaţiei Ruse, este prevăzută o atenuare obligatorie 

a pedepsei, şi anume, în cazul în care există circumstanţele atenuante 

prevăzute în punctele „и” (autodenunţarea, contribuirea activă la 

descoperirea infracţiunii, denunţarea altor participanţi la infracţiune, şi 

căutarea bunurilor dobândite în urma infracţiunii) şi „к” (acordarea 

ajutorului medical şi a altui ajutor părţii vătămate imediat după 

săvârşirea infracţiunii, restituirea benevolă a pagubei materiale şi 

morale, pricinuite ca rezultat al săvârşirii infracţiunii, alte acţiuni 

îndreptate spre repararea daunei pricinuite părţii vătămate), ale alin. 

(1), art.61 al prezentului Cod, iar circumstanţele agravante lipsesc, 

termenul sau mărimea pedepsei nu pot depăşi trei pătrimi din termenul 

sau mărimea maximă a celei mai aspre categorii de pedeapsă, 

prevăzute de articolul respectiv al părţii speciale a prezentului Cod [4]. 

La stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei vinovatului, instanţa de 

judecată trebuie să aprecieze gradul de influenţă al circumstanţelor 

atenuante şi agravante asupra pedepsei penale, considerând atât 

criteriul cantitativ, cât şi criteriul calitativ.  

Aşa, alin. (1) art. 78 CP RM, stipulează că în cazul în care instanţa 

de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii, 

pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează la lit. 

a), b) şi c) al acestui alineat. Deci, sintagma „pedeapsa principală se 
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reduce sau se schimbă” impune un caracter obligatoriu al atenuării 

pedepsei principale, şi anume, în cazul în care există circumstanţe 

atenuante, instanţa de judecată în mod obligatoriu o reduce sau o 

schimbă. Însă, în continuare, legislatorul stabilind cazurile de reducere 

a pedepsei principale la lit. a) şi b) al acestui alineat, utilizează 

cuvântul „poate”. Astfel, la lit. a) alin. (1) art. 78 CP RM este 

prevăzut: dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul 

corespunzător din partea specială (în continuare – PS) a prezentului 

cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă până la acest 

minim. La rândul său, la lit. b) alin. (1) art. 78 CP RM este prevăzut: 

dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî până la limita de jos. În 

aşa mod, legislatorul deja omite caracterul obligatoriu al atenuării 

pedepsei principale şi stabileşte doar dreptul instanţei de judecată de a 

reduce pedeapsa respectivă. Deci, în urma acestei analize, conchidem 

că alin. (1) art. 78 CP conţine prevederi contradictorii, care de fapt 

înlătură efectele obligatorii ale circumstanţelor atenuante.  

În acelaşi timp, dacă suprapunem şi comparăm alin. (1) art. 78 CP 

RM şi alin. (1) art. 75 CP RM, observăm că instanţa de judecată poate 

aplica o pedeapsă mai aproape de limita minimală a sancţiunii PS a 

prezentului cod, ţinând cont de circumstanţele atenuante, precum şi de 

alte temeiuri de individualizare a pedepsei, anume în temeiul alin. (1) 

art. 75 CP RM, indiferent de aceea, dacă minimul pedepsei cu 

închisoare prevăzut la articolul corespunzător din PS a prezentului cod 

este mai mic sau mai mare de 10 ani, fie că este vorba despre amendă. 

La rândul său, schimbarea pedepsei în cazul prezenţei 

circumstanţelor atenuante, este prevăzută la lit. c) art. 78 CP RM, care 

stabileşte: dacă pentru infracţiunea săvârşită se prevede detenţiune pe 

viaţă, aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani. În aşa 

mod, datorită sintagmei „se înlocuieşte”, rezultă caracterul obligatoriu 

al acestei norme. Însă acest fapt vine în contradicţie cu sancţiunile 

normelor PS ale CP RM, deoarece cercetând toate sancţiunile care 

conţin pedeapsa detenţiune pe viaţă, observăm că ele conţin şi pedepse 

alternative, adică pe lângă detenţiune pe viaţă, prevăd în mod obliga-

toriu pedeapsa cu închisoare, limita maximală a căreia este, de regulă, 

de 20 de ani. De aceea, în cazul în care pentru infracţiunea săvârşită 

norma PS prevede detenţiune pe viaţă, aceasta nu se înlocuieşte şi nu 

se schimbă cu închisoare, dar pur şi simplu nu se aplică, ci este vorba 



 182 

doar despre aplicarea pedepsei alternative – închisoarea, în limitele 

prevăzute de sancţiunea normei respective a PS a CP RM (de 

exemplu: alin. (2) art. 135; alin. (3) art. 137; alin. (2) art.139; alin. (2) 

art. 143; alin. (2) art. 145; alin. (2) art. 284 CP RM etc.).  

O altă problemă generată lit. c) art. 78 CP RM constă în situaţia 

paradoxală care apare când comparăm norma dată cu norma prevăzută 

la alin. (4) art. 79 CP RM, conform căreia nu se aplică o pedeapsă mai 

blândă decât cea prevăzută de lege persoanelor adulte în cazul 

aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau în cazul recidivei de 

infracţiuni, deşi există circumstanţe excepţionale ale cauzei, la care se 

atribuie inclusiv circumstanţele atenuante. Cu alte cuvinte, paradoxul 

constă în aceea că în cazul în care există circumstanţe atenuante 

simple (nu excepţionale), iar pentru infracţiunea săvârşită se prevede 

detenţiune pe viaţă, aceasta nu se aplică, ci pedeapsa alternativă – 

închisoarea. Iar în cazul în care deşi există circumstanţe atenuante 

excepţionale prevăzute de art. 79 CP RM, care au o pondere mai mare, 

în comparaţie cu circumstanţele atenuante simple şi care micşorează 

esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, pedeapsa-detenţiune pe 

viaţă poate fi aplicată. În opinia noastră, o asemenea prevedere legală 

nu este corectă.  

Ce ţine de efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepsei 

complementare, ele sunt reglementate de alin. (2) art. 78 CP RM. 

Conform acestei norme, în cazul în care instanţa de judecată constată 

circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii, pedeapsa comple-

mentară, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, poate fi 

înlăturată. Aici, la fel ca şi în cazul pedepsei principale, observăm că 

legislatorul utilizează cuvântul „poate”, ceea ce vădeşte anume dreptul 

instanţei de judecată de a înlătura pedeapsa complementară şi, 

respectiv, exclude oarecare efecte strict obligatorii ale circumstanţelor 

atenuante asupra acestei categorii de pedepse. În acelaşi timp, 

legislatorul nu menţionează la ce cazuri se referă norma dată: la 

cazurile în care aplicarea pedepsei complementare este obligatorie sau 

şi la cazurile în care aplicarea pedepsei complementare nu este 

obligatorie. În opinia noastră, norma dată se referă la cazul când 

norma PS a CP prevede pedeapsa complementară obligatorie, ceea ce 

înseamnă că în cazul în care există circumstanţe atenuante, pedeapsa 

complementară obligatorie se înlătură. Or, în cazul când norma PS a 
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CP prevede o pedeapsă complementară, aplicarea căreia nu este 

obligatorie, atunci instanţa de judecată poate să nu o aplice pornind de 

la prevederile art. 75 CP RM, în baza propriei convingeri (art. 26 CPP  

RM) şi nu în baza efectelor pe care le au în cazul dat circumstanţele 

atenuante. Totodată, suprapunând şi comparând alin. (2) art. 78 CP 

RM cu alin. (1) art. 79 CP RM, constatăm că pedeapsa complementară 

obligatorie poate să fie înlăturată şi în cazul când există circumstanţe 

excepţionale ale cauzei care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a 

consecinţelor ei. În acelaşi timp, alin. (5) art. 78 CP RM, prevede în 

mod expres aplicarea pedepsei conform prevederilor art.79 CP RM, 

dacă există circumstanţe atenuante excepţionale. 

Astfel, conchidem că mecanismul influenţei circumstanţelor ate-

nuante asupra pedepsei penale se exprimă prin influenţa lor asupra 

gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau asupra pericolului social al 

persoanei vinovatului, precum şi prin efectele pe care aceste circums-

tanţe le au la stabilirea pedepsei. 
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PREVIZIBILITATEA ÎN MATERIE PENALĂ  

ÎN JURISPRUDENŢA EUROPEANĂ 

Maria STRULEA 

Previzibilitatea în materie penală, ca şi un criteriu al principiului 

legalităţii în dreptul penal, este consacrată atât în jurisprudenţa 

naţională, cât şi la nivel european. În general, legalitatea legii penale 

constituie o garanţie împotriva arbitrarului, pe care trebuie să o ofere 

statul destinatarului legii penale. Acest principiu îşi are aplicare fiind 

înrămat în limitele drepturilor şi libertăţilor fundamentale ca o aplicare 

transversală a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a 
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jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene.  

Previzibilitatea penală a evoluat de la interpretarea beccariană 

potrivit căreia „puterea de a interpreta legile penale nu poate fi 

conferită […] judecătorilor, din raţiunea că ei nu sunt legiuitor [1, 

p.66]”. Evoluţia jurisprudenţei europene a fost însă în favoarea unui 

rol mai dinamic al judecătorului în interpretarea legii penale, după 

cum se menţionează în cauza S.W. şi C.R. c. Regatului Unit din 1995, 

unde Curtea a insistat asupra susţinerii pe care trebuie să o ofere 

instanţa justiţiabilului pentru a-i permite să cunoască care acţiuni şi 

omisiuni sunt susceptibile să angajeze răspunderea sa [2, §33]. Mai 

mult decât atât, în cauza Cantoni c. Franţei din 1996, Curtea a ţinut să 

explice că deşi deseori există o doză de confuzie la limita de 

incriminare penală şi de definire a infracţiunilor, îi revine instanţei 

rolul de a explica suficient sensul normei penale, astfel „rolul de 

adjudecare învestit în instanţele de judecată este tocmai pentru a risipi 

aceste îndoieli de interpretare care rămân, ţinând cont de schimbările 

din practica de zi cu zi” [3, §32]. Previzibilitatea normei penale, prin 

urmare, nu poate constitui doar sarcina exclusivă a legiuitorului, fapt 

care rezultă din complexitatea normei penale. Un argument plauzibil 

în acest sens l-a oferit jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii 

Moldova după care „pornind de la faptul că legea penală este o lex 

stricta, trebuie de evidenţiat că aceasta nu poate să abunde în texte 

incriminatoare sau explicative. Spre deosebire de alte legi, legea 

penală trebuie interpretată prin aplicarea coroborată a interpretării 

gramaticale cu cea teleologică, care îşi propune lămurirea înţelesului 

normei juridice pornind de la finalitatea acesteia. În pofida exactităţii 

sale, dreptul penal, exprimat printr-o lex certa, este o ramură de drept 

sensibilă anume din cauza excesului de text normativ necesar a fi 

supus interpretării (îndeosebi în cazul obiectului juridic, fie al laturii 

subiective a componenţei de infracţiune), inclusiv în baza normelor de 

trimitere sau de blanchetă” [4, §38, 39]. 

Deşi adoptarea legilor, iar în conformitate cu art. 72 din Constituţie 

şi a incriminării faptelor şi reglementării pedepselor lor corelative 

constituie prerogativele legiuitorului, totuşi „orice reglementare 

urmează a fi în limitele principiilor statuate în sistemul de drept în 

vigoare şi să se subscrie principiului preeminenţei dreptului” [5, §88]. 
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Astfel, previzibilitatea legii penale care se asigură atât prin 

accesibilitate fizică expresie a publicării oficiale a normei penale, cât 

şi prin aspectul intelectiv, expresie a clarităţii şi preciziei normei 

penale, trebuie să fie asigurată nu doar de legiuitor, dar şi de instanţă. 

Aceasta din urmă intervine cu competenţă în asigurarea previzibilităţii 

doar la etapa aplicării normei penale. Or, „Atunci când un act este 

privit ca infracţiune, judecătorul poate să precizeze elementele 

constitutive ale infracţiunii, dar nu să le modifice, în detrimentul 

acuzatului, iar modul în care el va defini aceste elemente constitutive 

trebuie să fie previzibil pentru orice persoană consultată de un 

specialist (cauza X. vs Regatul Unit din 7 mai 1982).” Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a estimat că exigenţa clarităţii poate 

fi întrunită graţie jurisprudenţei, deoarece este dificil a se elabora legi 

de o înaltă precizie [6, §39]. 

Așadar, trebuie înţeles că previzibilitatea legii penale prioritar este 

asigurată de legiuitor, instanţei revenindu-i rolul de aplicare a legii 

prin utilizarea metodelor interpretative. În acest sens, legiuitorul nu 

deţine dreptul absolut în a reglementa materia penală, dar este ţinut de 

anumite limite care îl responsabilizează pentru a asigura 

previzibilitatea legii penale, care trebuie să fie accesibilă şi clară, în 

primul rând, destinatarului său.  

 Prin urmare, nerespectarea principiului legalităţii ar însemna, de 

asemenea, nerespectarea principiului constituţional al statului de 

drept, care deşi nu este expres un principiu de drept penal, totuşi este 

un principiu constituţional. Acest principiu instituie faţă de legislator 

şi faţă de alţi subiecţi ai procesului legislativ mai multe cerinţe, inter 

alia, este necesar să fie clar definită încălcarea din lege, pentru care 

legea instituie răspundere; instituind limitări legale şi responsabilităţi 

pentru încălcarea legii, este necesar să se ţină cont de cerinţa de 

rezonabilitate, precum şi de principiul proporţionalităţii, în 

conformitate cu care măsura legală stabilită trebuie să fie necesară 

într-o societate democratică şi care este potrivită cu obiectivele 

legitime de importanţă universală (trebuie să existe o balanţă între 

scop şi mijloace), acestea nu pot restrânge drepturile 

persoanei mai mult decât este necesar pentru a atinge aceste scopuri, 

deoarece dacă aceste măsuri legale sunt legate de sancţiuni pentru 

încălcarea legii, atunci aceste sancţiuni trebuie să fie proporţionate cu 
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încălcarea care a avut loc; dacă în cadrul reglementării juridice a 

relaţiilor sociale este necesar să se ţină cont de cerinţele legalităţii 

naturale care, inter alia, include necesitatea de a asigura egalitatea 

persoanelor în faţa legii, a instanţei judecătoreşti şi a instituţiilor de 

stat şi a persoanelor cu funcţii de răspundere [7, pct.9]. 

Astfel, jurisprudenţa europeană (a Curţii Europene a Drepturilor 

Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene) subordonează 

exerciţiul competenţei represive, dreptului justiţiabilului la 

previzibilitatea legii penale. Aceasta poate exista sub două forme: 

previzibilitatea sincronică, care constă în a putea prevedea 

consecinţele juridice ale actelor sale pornind de la dreptul existent; şi 

previzibilitatea diacronică, care cuprinde, de altfel, posibilitatea de a 

prevedea evoluţiile dreptului [8, p. 6]. 

În acelaşi timp, previzibilitatea normei penale trebuie să excludă 

interpretarea sa extensivă, or, cu cât interpretarea se extinde, cu atât 

previzibilitatea normei penale se reduce, iar respectarea principiului 

legalităţii legii penale este mai puţin asigurată. 
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RESPECTAREA PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII  

LA INCRIMINAREA CANTITĂŢII DROGURILOR  

ÎN LEGEA PENALĂ 

Maria STRULEA 

În majoritatea statelor europene, atragerea la răspundere pentru circu-

laţia ilegală a substanţelor narcotice depinde de un şir de factori, dar cri-

teriul legat de cantitatea substanţei aflate în posesie joacă rolul decisiv. 

Statele ratificante ale Convenţiei ONU din 1988 contra traficului 

ilicit de substanţe narcotice şi substanţe psihotrope incriminează 

posesia substanţelor narcotice pentru uz personal, care sunt distincte 

de alte infracţiuni mai grave, cum ar fi posesia în scop de 

comercializare sau alte fapte de circulaţie ilegală. Totuşi, cele mai 

dese ori, este dificil de a stabili intenţia făptuitorului, iar în aceste 

cazuri cantitatea substanţelor narcotice implicate devine un indicator. 

Delimitarea cantităţii substanţelor respective poate avea un şir de 

consecinţe importante pentru persoana pasibilă de răspundere penală. 

Or, delimitarea incorectă poate distorsiona principiul legalităţii, 

deoarece un prag scăzut care delimitează utilizarea pentru uz personal 

şi trafic poate duce la condamnarea utilizatorilor drept traficanţi, iar un 

prag înalt ar permite dealerilor să îşi continue afacerile, fără prea mult 

deranj. În cazul în care se aplică limite rezonabile, vânzarea în stradă 

poate continua cu cantităţi mai mici decât limitele stabilite pentru a 

evita urmărirea penală pentru trafic de droguri. Claritatea legii este 

principiul legal de bază care ghidează destinatarii ei, dar este necesar a 

ţine cont de faptul că în Europa există cca 400 de diferite substanţe 

aflate în circuit controlat, iar stabilirea delimitărilor pentru fiecare 

dintre acestea, sau cel puţin pentru elementul activ, se poate dovedi 

greu de aplicat la nivel naţional [1, p. 15]. 

Pornind de la importanţa precitată a „cantităţii” drogurilor, Curtea 

Constituţională a exercitat controlul constituţionalităţii Hotărârii 

Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006 prin care se aprobă lista 

substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care le conţin, precum 

şi cantităţile acestora aflate în trafic ilicit. Problema ridicată viza 

faptul dacă ar fi lezat principiul preeminenţei dreptului atât timp cât 

norma juridico-penală de la art. 1341 Cod penal nu definea cantitatea 

drogurilor nici expres, nici prin norma de referinţă.  
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Ab initio, ţinem să ne expunem asupra reglementărilor de drept 

comparat în materia cantităţii drogurilor şi a influenţei acesteia asupra 

calificării infracţiunii şi ierarhiei izvoarelor de drept în care acestea 

sunt inserate. 

Dată fiind diferenţa dintre droguri, numărul impunător al acestora, 

concentrarea diferită a substanţelor active şi datorită necesităţii de a le 

descrie utilizând formulele chimice, se pare că este imposibil sau, cel 

puţin, inadecvat, de a stabili cantităţile specifice nemijlocit în lege.  

Analiza prevederilor legislative în statele europene, în ceea ce 

priveşte reglementarea în acte normative a cantităţilor de substanţe 

narcotice, reliefează ierarhia diferită a acestora: de la lege penală, până 

la acte ministeriale. Deşi, în virtutea principiului legalităţii, incrimina-

rea circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice şi psihotrope în toate 

statele se face în baza legii penale (indiferent de faptul unde ar fi 

incorporată în legi speciale sau în coduri penale), actul prin care se 

reglementează delimitarea cantităţilor acestora se face diferit: de la 

legi (Grecia – Legea cu privire la droguri; Italia – Legea cu privire la 

droguri; Olanda – Legea cu privire la circulaţia opiului), până la acte 

inferioare legii (Austria – Ordonanţa Ministerului Muncii, Sănătăţii şi 

Bunăstării în colaborare cu Ministerul Justiţiei; Portugalia – Act 

normativ subordonat Legii cu privire la droguri) sau chiar reguli 

uniforme stabilite de către instanţele de judecată, fie apreciere lăsată la 

discreţia instanţelor de judecată (Franţa, Germania, Irlanda, Spania, 

Suedia, Marea Britanie) [2, p.16]. 

Raţionamentul pentru care în unele state stabilirea cantităţii drogu-

rilor se lasă la discreţia instanţei ar fi determinată de faptul că încadra-

rea juridică a faptei şi stabilirea pedepsei potrivit cantităţii reprezintă 

element al procesului de individualizare a pedepsei penale. Respectiva 

logică este de urmat pentru statele care acceptă că potrivit Convenţiei 

ONU din 1988, pentru calificarea infracţiunii, cel mai important ele-

ment îl constituie intenţia făptaşului, timp în care cantitatea este plasa-

tă pe un loc secund. În consecinţă, în statele semnatare ale Convenţiei 

din 1988, principiile care stau la baza incriminării faptelor sunt identi-

ce, exprimate prin pericolul drogurilor, diferă doar aplicarea acestora. 
Referitor la definirea „cantităţii” drogurilor, legislaţiile preiau 

diferite criterii: fie în funcţie de valoarea monetară, fie doza zilnică 
utilizată, fie gramajul substanţelor utilizate [3, p.20]. Legislaţia 
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Republicii Moldova în materia contracarării drogurilor identifică 
criteriul cantităţii substanţei active. Respectiva deducţie reiese din 
Hotărârea Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006, după care cantităţile 
mici, mari sau deosebit de mari ale substanţelor narcotice sau 
psihotrope corespund cantităţilor calculate ale aceloraşi substanţe 
enumerate în prezenta Listă. Din prevederea expusă, reiese că orice 
cantitate incriminată trebuie să vizeze strict substanţa corelativă din 
Lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 2006. Drept 
urmare, modificările introduse prin Hotărârea Guvernului nr. 853 din 
21.09.2010, nu ni se par a fi în spiritul Hotărârii Guvernului nr. 79. 
Or, dacă definiţia cantităţilor de substanţe narcotice şi psihotrope până 
la modificare presupunea substanţa concretă, cu calcularea substanţei 
uscate indicată în Lista precitată, atunci definiţia cantităţii actualmente 
în vigoare constă din amestecuri ale unor substanţe limitate în circuit 
civil (cum sunt drogurile) cu alte adaosuri (preparate medicamentoase, 
acizi, glucoză, crohmală, făină etc.) [4], care nu sunt restricţionate în 
circuitul legal. Raţiunea atragerii la răspundere pentru circulaţie ilega-
lă a substanţelor narcotice sau psihotrope o constituie periculozitatea 
substanţei active de origine naturală sau sintetică, recomandată inclusiv 
de Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor, care provoacă 
dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul lor abuziv. Atragerea 
la răspundere pentru circulaţia ilegală a drogurilor trebuie să vizeze doar 
obiectul material interzis prin Hotărârea Guvernului nr. 79, de aceea 
chiar şi amestecul acestora cu alte substanţe, fără schimbarea 
denumirii substanţei, este contrară principiului preeminenţei dreptului.  

Invocând principiul legalităţii în legea penală, Curtea Constituţio-
nală a Republicii Moldova a evidenţiat că „În pofida exactităţii sale, 
dreptul penal, exprimat printr-o lex certa, este o ramură de drept sensi-
bilă anume din cauza excesului de text normativ necesar a fi supus in-
terpretării (îndeosebi în cazul obiectului juridic, fie al laturii subiective 
a componenţei de infracţiune), inclusiv în baza normelor de trimitere 
sau de blanchetă. Principiul legalităţii, în sens formal, stabileşte în 
principal raporturile dintre norme şi actele de aplicabilitate a acestora, 
trebuind astfel să se deosebească normele de regulile ce vizează apli-
cabilitatea lor” [5, §39, 40]. 
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IMUNITATEA DE JURISDICŢIE PENALĂ: 

EXCEPŢIE DE LA PRINCIPIILE APLICĂRII LEGII  

PENALE ÎN SPAŢIU 

Veaceslav TIMOTIN 

În general, prin ,,imunitate” înţelegem o stare de care se bucură o 

persoană în temeiul unei reguli de drept, de a beneficia de anumite 

prerogative sau scutiri, pentru a putea îndeplini o sarcină sau a-şi 

exercita un drept [1, p. 502]. 

O derogare indirectă de la principiile aplicării legii penale în spaţiu 

o reprezintă existenţa instituţiei imunităţii de jurisdicţie penală. 

Imunitatea de jurisdicţie penală constă în neaplicarea legii penale 

infracţiunilor săvârşite de anumite categorii de persoane. 

Dacă atribuim imunitatea de jurisdicţie penală la principiile aplică-

rii legii penale în spaţiu, atunci atunci pornind de la prevederile alin. 

(4) art.11 CP RM, vedem că aceasta constituie o excepţie de la princi-

piul teritorialităţii legii penale. Astfel, sub incidenţa legii penale nu 

cad infracţiunile săvârşite de reprezentanţii diplomatici ai statelor 

străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele interna-

ţionale, nu sunt supuse jurisdicţiei penale a Republicii Moldova. 

În aşa mod, textul legii se referă la cazurile când legea penală a 

Republicii Moldova nu poate fi aplicată în virtutea unei calităţi 

http://eldd.emcdda.eu.int/databases/eldd_comparative_analyses.cfm
http://eldd.emcdda.eu.int/databases/eldd_comparative_analyses.cfm
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speciale a persoanei respective. Sub acest aspect, legea noastră penală 

are în vedere două categorii de persoane: 

1) reprezentanţii diplomatici ai statelor străine; 

2) alte persoane, care, în conformitate cu tratatele internaţionale, nu 

sunt supuse jurisdicţiei penale a Republicii Moldova. 

Prima categorie de persoane s-au bucurat de imunitate de 

jurisdicţie penală încă din cele mai vechi timpuri, de pe timpul 

romanilor, care considerau persoana solilor sacră şi inviolabilă [2, 

p.55]. În toate orânduirile sociale, trimişii ţărilor s-au bucurat de 

inviolabilitate personală spre a fi protejaţi de orice ameninţări sau 

presiuni, care ar fi împiedicat îndeplinirea misiunii lor. În decursul 

timpului, imunitatea penală a reprezentanţilor diplomatici a fost 

justificată în diferite moduri. Până la începutul sec.XX a fost 

dominantă teoria extrateritorialităţii, formulată de H.Grotius, potrivit 

căreia reprezentantul diplomatic ar trebui socotit că se află pe teritoriul 

ţării sale, indiferent de ţara unde a fost acreditat. O altă teorie a fost 

aceea a reprezentării, considerându-se că trimisul diplomatic 

reprezentând pe şeful statului, care nu este supus niciunei jurisdicţii, 

se bucură de acelaşi privilegiu. În literatură s-a mai expus şi teoria 

funcţiei, potrivit căreia funcţiile reprezentantului diplomatic determină 

acordarea şi conţinutul imunităţii. În realitate, imunitatea acordată 

reprezentantului diplomatic îşi are originea în principiul egalităţii 

suverane a statelor, în baza căruia statele îşi fac concesii reciproce 

privind dreptul lor de jurisdicţie pentru a-şi putea realiza interesele. 

Prin aceste concesii se asigură de către statele-părţi, reciproc, 

libertatea de acţiune a perosnalului diplomatic [3, p.132]. 

Imunitatea diplomatică este considerată un principiu de drept 

internaţional în baza căruia anumite categorii de oficiali ai unui stat 

străin nu sunt supuse jurisdicţiei statului pe teritoriul căruia îşi exercită 

atribuţiile [4, p. 235]. 

Pe plan internaţional, această situaţie este reglementată de 

Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, adoptată la 

18 aprilie 1961, unde în art.29 se menţionează că persoana agentului 

diplomatic este inviolabilă şi nu poate fi supusă niciunei forme de 

arestare sau detenţiune. Statul acreditar îl tratează cu respectul care i 

se cuvine şi ia toate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica orice 

atingere adusă persoanei, libertăţii şi demnităţii sale. Art.31 din 
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aceeaşi Convenţie stipulează că agentul diplomatic se bucură de 

imunitate de jurisdicţie penală a statului acreditar. 

Potrivit prevederilor Convenţiei, se bucură de imunitate de 

jurisdicţie, în afară de agentul diplomatic, specificat în art.31, şi alte 

categorii de persoane, specificate în art.37 din aceeaşi Convenţie. 

Sub aspect procedural, imunitatea de jurisdicţie penală nu înseam-

nă imunitate de răspundere penală ori o înlăturare a ei, întrucât răspun-

derea penală există şi este inevitabilă, dar ea urmează să fie realizată 

de către autorităţile statului acreditant [4, p. 236]. 

Imunitatea de jurisdicţie apare ca o derogare de la principiul terito-

rialităţii, dar în acealaşi timp se poate vorbi şi despre o derogare de la 

principiile realităţii şi universalităţii legii penale. De exemplu, unui 

diplomat străin, chiar dacă anterior primirii acestei funcţii în ţara 

noastră a săvârşit o infracţiune în condiţiile aplicării principiilor 

realităţii şi universalităţii, nu i se vor putea aplica rigorile legii noastre 

penale, beneficiind de imunitatea de jurisdicţie [5, p.41]. 

Imunitatea de jurisdicţie însă nu înseamnă că unui reprezentant 

diplomatic îi este permis să comită infracţiuni. Dacă acesta săvârşeşte 

o faptă penală, se poate lua măsura declarării diplomatului persona 

non grata, iar drept urmare, se poate cere rechemarea lui de către sta-

tul de reşedinţă. Trebuie menţionat că, deşi Republica Moldova nu-l 

poate trage la răspundere penală pe un eventual diplomat al unui stat 

străin, are totuşi posibilitatea de a-l declara persona non grata şi a-i 

cere să părăsească ţara, solicitând statului de origine judecarea sa 

pentru faptele comise în ţară. 

Un alt instrument internaţional care face referire la imunitatea de 

jurisdicţie a unor categorii de persoane este Convenţia de la Viena cu 

privire la relaţiile consulare din 24 aprilie 1963 (art.43). În acest caz 

însă imunitatea este una relativă şi nu absolută, deoarece funcţionarii 

sau angajaţii consulari pot beneficia de imunitate de jurisdicţie numai 

pentru fapte săvârşite în exercitarea funcţiilor lor consulare, cu unele 

excepţii. 

A doua categorie de persoane, care se bucură de imunitate de juris-

dicţie penală, sunt alte persoane prevăzute de tratatele internaţionale. 

La această categorie se atribuie, în primul rând, şefii statelor străine 

[6]. Când se află în ţara noastră sau în tranzit pe teritoriul ţării noastre, 

aceştia se bucură de imunitate de jurisdicţie deplină.  Aceleaşi reguli 
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se aplică şi persoanelor care îi însoţesc. De imunitate diplomatică se 

bucură şi şefii de guverne, misiunile diplomatice temporare (ad-hoc), 

persoanele care fac parte din echipajele vaselor militare, echipajul 

aeronavelor militare străine aflate în aeroportul Republicii Moldova. 

În practica internaţională se mai obişnuieşte ca, şi în cazul 

echipajelor vaselor de comerţ sau a aeronavelor de acest fel, să se 

aplice legea penală a pavilionului pentru faptele privind activitatea 

interioară, dacă comandantul vasului sau al aeronavei nu a făcut apel 

la autorităţile ţării gazdă [5, p. 42]. 

În cadrul tratatelor şi convenţiilor internaţionale, statele părţi pot 

stabili şi alte categorii de persoane care beneficiază de imunitate de 

jurisdicţie, de exemplu, Memorandumul de înţelegere între Guvernul 

Republcii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu 

privire la misiunea Comisiei Europene de asistenţă la frontieră în 

Republica Moldova şi în Ucraina din 7 octombrie 2005, Acordul de 

cooperare între Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi 

Guvernul Republicii Moldova din 2 decembrie 1998 ş.a. 
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PROCEDURA LEGALĂ DE JUDECARE  

A RECURSULUI ÎN ANULARE ŞI APLICAREA  

ARBITRARĂ A EI ÎN PRACTICA JUDICIARĂ 

Gheorghe ULIANOVSCHI, Irina ULIANOVSCHI 

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie a format o practică 
judiciară conform căreia judecă constant recursurile în anulare 
împotriva hotărârilor judecătoreşti irevocabile după epuizarea căilor 
ordinare de atac, fără citarea părţilor la proces [1]. 

În opinia noastră, această practică judiciară este arbitrară şi încalcă 
drepturile garantate de Constituţie ale părţii care a declarat recurs în 
anulare sau în privinţa căreia acesta a fost declarat.  

Astfel, conform art.119 din Constituţie, împotriva hotărârilor 
judecătoreşti părţile pot exercita căile de atac în condiţiile legii, iar 
art.26 din Constituţie garantează dreptul lor în tot cursul procesului să 
fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu.  

Parlamentul, în art. 457 alin. (2) CPP, a legiferat procedura de ju-
decare a recursului în anulare de către Colegiul penal al Curţii Supre-
me de Justiţie, potrivit căreia la judecarea recursului în anulare partici-
pă Procurorul General sau procurorii învestiţi de el şi apărătorul părţii 
care a declarat recurs în anulare sau în privinţa căreia acesta a fost 
declarat. În cazul în care partea, în privinţa căreia a fost declarat recurs 
în anulare, nu are apărător ales, Curtea Supremă de Justiţie solicită 
coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asis-
tenţă Juridică Gratuită de Stat desemnarea unui avocat care acordă 
asistenţă juridică garantată de stat.  

Astfel, în acord deplin cu dispoziţiile Constituţiei menţionate 
supra, legiuitorul în art. 457 alin.(2) CPP a prevăzut expres că la jude-
carea recursului în anulare participarea apărătorului părţii care a decla-
rat recurs în anulare sau în privinţa căreia acesta a fost declarat este 
obligatoriu.  

Respectiv, neglijarea dispoziţiilor legale ale art.457 alin. (2) CPP şi 
judecarea recursului în anulare, fără citarea părţilor la proces, 
constituie cu certitudine o încălcare flagrantă a drepturilor părţii care a 
declarat recurs în anulare sau în privinţa căreia acesta a fost declarat, 
garantate de art. 26 şi 119 din Constituţie.  

Plus la cele menţionate, prin practica judiciară de judecare a 

recursurilor în anulare, fără citarea părţilor la proces,  Colegiul penal 
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al Curţii Supreme de Justiţie de iure şi de facto a modificat procedura 

legală de judecare a recursului în anulare prevăzută de art. 457 alin. 

(2) CPP, stabilind la discreţia sa o altă procedură de judecare a 

recursului în anulare.  

Sub acest aspect al problemei puse în discuţie, Curtea 

Constituţională în hotărârea „Cu privire la interpretarea art. 20 din 

Constituţia R.M.” nr. 16 din 28 mai 1998 cu referire la dispoziţiile 

art. 20 şi 115 alin.(4) din Constituţie, a menţionat că stabilirea 

competenţei instanţelor judecătoreşti, a procedurii de examinare a 

litigiilor, precum şi a căilor de atac face obiectul unor legi organice şi 

constituie competenţa exclusivă a Parlamentului.  

Neglijarea acestor dispoziţii constituţionale şi stabilirea 

competenţei instanţelor judecătoreşti de către orice altă autoritate 

publică, oricare ar fi locul ei în sistemul autorităţilor publice, fie chiar 

şi de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie printr-o hotărâre cu 

caracter de recomandare, constituie o ingerinţă în activitatea 

legislativului şi intră în contradicţie cu art. 6 din Constituţie.  

În baza acestor interpretări, Curtea Constituţională a hotărât că „în 

termenii art. 20 şi 115 alin. (4) din Constituţie «instanţa judecăto-

rească competentă» este instanţa legal abilitată cu dreptul de a solu-

ţiona cauze concrete, competenţa, locul ei în ierarhia instanţelor jude-

cătoreşti şi procedura de judecată fiind stabilite de legislator prin 

lege organică” [2]. 

Şi Curtea EDO în jurisprudenţa sa de interpretare a art. 6 din Con-

venţia EDO a statuat că „…organizarea sistemului judiciar şi al juris-

dicţiei penale nu poate fi lăsată la discreţia autorităţilor judiciare…” 

şi nici nu trebuie să „…depindă de discreţia executivului, dar ca 

aceasta să fie reglementată printr-o lege care emană de la 

Parlament” [3]. 

Din acest punct de vedere, considerăm că modificarea procedurii 

legale de judecare a recursului în anulare, prevăzută de art. 457 alin. 

(2) CPP de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie 

constituie o ingerinţă în activitatea legislativului şi intră în contradicţie 

cu art. 6 din Constituţie ce asigură separarea puterilor în Republica 

Moldova. Drept consecinţă a acestei practici judiciare arbitrare, se 

încalcă dreptul părţii care a declarat recurs în anulare sau în privinţa 

căreia acesta a fost declarat la o instanţă judecătorească competentă să 
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asigure participarea apărătorului său la judecarea recursului în anulare 

şi de a-şi realiza dreptul la apărare garantat de art. 20, 26 şi 119 din 

Constituţie, art. 457 CPP şi art. 6 din Convenţia EDO  

În fine, pe cât se pare, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie 

a modificat procedura de judecare a recursului în anulare, prevăzută de 

art. 457 alin. (2) CPP şi judecă recursurile în anulare fără citarea 

părţilor la proces prin analogie cu procedura de judecare a recursului 

ordinar împotriva hotărârilor instanţelor de apel, prevăzută în art. 433 

alin. (1) CPP în redacţia actuală.  

Considerăm că şi în această ipoteză practica Colegiului penal al 

Curţii Supreme de Justiţie de judecare a recursului în anulare, fără 

citarea părţilor la proces, este neconstituţională chiar din motivul că 

înseşi dispoziţiile art. 433 alin. (1) CPP contravin Constituţiei.  

Astfel art. 433 alin. (1) CPP în redacţia iniţială a CPP prevedea că 

la judecarea recursului împotriva deciziei instanţei de apel admis în 

principiu participă numai procurorul şi avocaţii admişi de Curtea 

Supremă de Justiţie, în modul prevăzut de lege, pentru a practica acest 

gen de activitate şi care reprezintă participanţii în cauza dată, ale căror 

interese sunt atinse prin argumentele invocate în recurs [4]. 

Curtea Constituţională prin Hotărârea nr.16 din 19 iulie 2005 a 

declarat neconstituţionale aceste prevederi ale art. 433 alin. (1) CPP în 

redacţia iniţială a CPP din motivul că ele contravin art.15, 20, 26, 54 

din Constituţie, precum şi art. 11 alin. (1) din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, art. 6 din Convenţia EDO şi art. 14 alin. (3) lit. d) 

din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice [5]. 

Parlamentul s-a conformat cu această hotărâre a Curţii 

Constituţionale şi prin Legea nr. 248-XVI din 21 octombrie 2005 a 

modificat art.433 alin. (1) CPP stabilind că la judecarea recursului 

ordinar împotriva hotărârilor instanţelor de apel participă procurorul şi 

persoanele indicate la art. 401 CPP, ale căror interese sunt atinse prin 

argumentele invocate în recurs [6]. 

Însă ulterior, Parlamentul, prin Legea nr. 46 din 27 martie 2014, 

din nou a modificat dispoziţiile art. 433 alin. (1) CPP şi a stabilit că 

recursul ordinar se judecă fără citarea părţilor la proces. În raport cu 

art. 433 alin. (1) în redacţia iniţială a CPP, declarat neconstituţional de 

către Curtea Constituţională prin Hotărârea nr. 16 din 19 iulie 2005, 

menţionată supra, dispoziţiile art.433 alin. (1) CPP în redacţia actuală, 
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în general exclud subiecţii indicaţi în art. 401 CPP cu drept de a 

declara recurs ordinar împotriva hotărârilor instanţelor de apel, de a 

participa la judecarea recursurilor ordinare în intanţa de recurs.  

De aceea dispoziţiile art. 433 alin. (1) CPP în redacţia actuală 

contravin în mod flagrant Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 16 din 

19 iulie 2005 menţionată mai sus în care Curtea Constituţională a 

declarat neconstituţionale dispoziţiile art. 433 alin. (1) CPP în redacţia 

iniţială a CPP şi, respectiv, contravin art.15, 20, 26, 54 din Constituţie, 

precum şi art.11 alin. (1) din Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, art.6 din Convenţia EDO şi art.14 alin. (3) lit. d) din Pactul 

Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Or, Curtea 

Constituţională în Hotărârea nr.33 din 10.10.2013 privind interpre-

tarea art.140 din Constituţie a statuat că hotărârea prin care se declară 

neconstituţionalitatea unor norme/acte are nu numai putere de lege, ci 

şi este obligatorie prin considerentele pe care se sprijină pentru toate 

organele constituţionale ale Republicii Moldova, astfel încât noi 

norme/acte cu acelaşi conţinut nu mai pot fi adoptate din nou [7]. 

Așadar, şi în ipoteza că Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie 

judecă recursurile în anulare fără citarea părţilor la proces, prin 

analogie cu procedura de judecare a recursurilor ordinare prevăzută de 

art. 433 alin.(1) CPP în redacţia actuală, este neconstituţională din 

motivul că însuşi art. 433 alin.(1) CPP contravine Constituţiei.  
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FUNDAMENTAREA CRIMINALIZĂRII TORTURII, 

TRATAMENTULUI INUMAN SAU DEGRADANT DREPT 

INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII UMANE  

Daniela URSU 

Demersul ştiinţific întreprins este destinat identificării raţiunilor 

legiuitorului Republicii Moldova de a disloca faptele de tortură, 

tratament inuman sau degradant în capitolul III al părţii speciale a 

Codului penal – „Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii 

persoanei”. Această preocupare este dictată îndeosebi de diferenţele 

care se impun, în latura amplasării într-un anumit capitol, între 

actualul model incriminator în materie şi cel care a operat până la 

intervenţia Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012 [1], prin 

aceasta revenindu-se la concepţia anterioară de categorisire a torturii, 

adică cea consacrată în legea penală în redacţia din 1961. 

De remarcat că, atât la nivel jurisprudenţial european [2, §33], cât 

şi la nivel doctrinar [3, p.23], se consideră că scopul principal al art.3 

din Convenţia Europeană rezidă în protejarea demnităţii şi integrităţii 

fizice umane. În acelaşi timp, protecţia art.3 se extinde peste mai 

multe tipuri de atentate asupra demnităţii umane şi integrităţii fizice. 

Aceasta deoarece dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor şi 

pedepselor inumane şi degradante constituie terenul unde CtEDO a 

procedat la succesive interpretări şi la elaborarea unor concepte cu 

caracter de principiu pornind de la gradele de afectare ale demnităţii 

persoanei. Astfel de exemplu, în cauzele Ribitsch c. Austriei [4, §38], 

Assenov şi alţii c. Bulgariei [5, §94], Pantea c. României [6, §180], 

Saviţchi c. Republicii Moldova [7, §64], Feodorov c. Republicii 

Moldova [8, §56], Buhaniuc c. Republicii Moldova [9, §33] etc., 

instanţa europeană a ridicat la rang de principiu faptul că „în ceea ce 

priveşte o persoană lipsită de libertate, orice recurgere la forţă fizică, 

pe care propriul comportament al acesteia n-a făcut-o strict necesară, 

afectează demnitatea umană (subl. ne aparţine) şi constituie, în 

principiu, o violare a dreptului garantat de art.3 din Convenţie”. Mai 

mult ca atât, recurgerea la forţă lezează demnitatea umană, indiferent 

dacă victima a suferit sau nu un efect fizic sever sau de lungă durată. 

În concret, în cauza Tyrer c. Regatului Unit [10, §33], CtEDO a 
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statuat că deşi reclamantul nu a suferit vreun efect fizic sever sau de 

lungă durată, pedeapsa aplicată (trei lovituri cu o nuia de mesteacăn 

peste posterior, bucăţi de nuia rupându-se după prima lovitură, 

reclamantul fiind impus să-şi dea pantalonii şi lenjeria în jos, să stea 

aplecat deasupra mesei, fiind ţinut de doi poliţişti, în timp ce un al 

treilea îi administra pedeapsa; loviturile de nuia doar au zgâriat pielea 

persoanei, provocându-i o durere de o săptămână şi jumătate după 

incident) – prin care persoana a fost tratată ca un obiect în puterea 

autorităţilor – constituia o atingere la demnitatea şi integritatea sa 

fizică, întrucât reclamantului i-au fost cauzate vătămări corporale 

semnificative şi umilinţă, care au atins nivelul de gravitate al 

tratamentului şi pedepsei degradante în sensul art.3 din Convenţie. 

Pe lângă recurgerea la forţă fizică faţă de o persoană care se află în 

custodia statului, demnitatea persoanei este lezată şi în cazul 

discriminării, oricare ar fi ea. Astfel de exemplu, în §113 al Hotărârii 

din 12 iulie 2005, în cauza Moldovan şi alţii c. României (Nr.2) [11], 

instanţa europeană a reţinut că discriminarea etnică la care reclamanţii 

au fost supuşi în mod public prin modul de soluţionare a petiţiilor 

acestora de către autorităţi, precum şi condiţiile locative ale 

reclamanţilor aduc atingere demnităţii lor umane, constituind, în 

lumina circumstanţelor cauzei, tratamente degradante în sensul art.3 

din Convenţie. De altfel, şi fosta Comisie a estimat în cauza Patel 

(Asiatiques d'Afrique Orientale) c. Regatului Unit [12, p.215], că 

discriminarea rasială la care au fost supuşi reclamanţii prin aplicarea 

legislaţiei referitoare la imigrare constituie o afectare a demnităţii 

umane, care, în împrejurările speţei (expulzarea în masă a asiaticilor 

din Africa de Est, dintre care unora, chiar dacă deţineau un paşaport 

britanic valabil, li s-a refuzat rezidenţa în Regatul Unit) a condus la un 

tratament degradant, în sensul art.3 din Convenţie. Chiar pornind de la 

interpretările pe care le dă instanţa europeană tratamentului degradant, 

putem să ne dăm seama că, de fiecare dată, un asemenea tratament 

constituie un afront special la demnitatea umană, întrucât provoacă 

fiinţei umane un sentiment de frică, suferinţă şi inferioritate, umilind-o 

şi înjosind-o. Iată de ce, ne alăturăm opiniei potrivit căreia, 

tratamentele degradante au în vedere acele atingeri grave ale 

demnităţii umane, dovedindu-se de natură să coboare statutul social al 

unei persoane, situaţia sau reputaţia ei putând fi considerată a constitui 



 200 

un asemenea tratament, în sensul art.3 din Convenţie, dacă ea atinge 

un anumit grad de gravitate [13, p.32]. 

În aceeaşi ordine de idei, potrivit jurisprudenţei CtEDO, 

demnitatea umană este lezată şi atunci când persoana este supusă unui 

tratament medical forţat, dacă acesta nu se dovedeşte a fi de o 

necesitate terapeutică. Deşi rămâne încă un teren slab explorat de 

Curte, nu putem să omitem constatarea pe care o face instanţa 

europeană la acest subiect. Ne referim la cauza Gorobeţ c. Republicii 

Moldova [14, §41, 42, 52], potrivit căreia reclamantul a pretins că 

detenţia sa şi tratamentul psihiatric forţat ce i-a fost aplicat în 

staţionarul de psihiatrie i-au cauzat suferinţe mentale severe, care 

constituie un tratament inuman şi degradant. În circumstanţele acestei 

cauze, Curtea nu a văzut niciun motiv pentru a nu fi de acord cu 

reclamantul şi a observat că nu s-a demonstrat faptul că a existat o 

necesitate medicală pentru a-l supune pe reclamant unui tratament 

psihiatric şi, prin urmare, supunerea lui unui tratament psihiatric a fost 

ilegală şi arbitrară. Mai mult, Curtea a observat că tratamentul medical 

a fost de o durată considerabilă de patruzeci şi una de zile şi că pe 

durata detenţiei sale reclamantul nu a avut contact cu lumea 

exterioară. În opinia Curţii, asemenea tratament ilegal şi arbitrar i-ar fi 

putut trezi reclamantului cel puţin sentimentul de frică, agonie şi 

inferioritate, motiv din care Curtea a decis că tratamentul psihiatric la 

care a fost supus reclamantul a constituit, cel puţin, un tratament 

degradant, în sensul art. 3 al Convenţiei. 

Astfel, pornind de la jurisprudenţa europeană, dar şi de la 

materialitatea faptelor de tortură, tratament inuman sau degradant pe 

care le desprindem din ordinea juridică a Republicii Moldova, precum 

şi din câmpul de aplicare al acestora, am putut remarca că numitele 

conduite acoperă diverse modalităţi prin care se lezează grav 

demnitatea umană, acestea constând în: recurgerea la forţa fizică a 

persoanelor private de libertate; instituirea ori aplicarea unor pedepse 

corporale instituţionalizate; uzul de tratament discriminatoriu; 

aplicarea tratamentului medical forţat etc. Din aceste raţiuni, 

incriminarea torturii, tratamentului inuman sau degradant în capitolul 

III al părţii speciale a Codului penal al Republicii Moldova reprezintă 

cea mai potrivită soluţie legislativă bazată pe interpretarea sistemică a 

legii penale. Pe cale de consecinţă, de lege lata, nu există niciun 
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impediment în susţinerea faptului că valoarea socială protejată în plan 

principal prin incriminarea de la art.1661 CP RM este reprezentată de 

demnitatea persoanei. 
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К РАЗЪЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЙ «ДЕФЕКТ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» И «ДОБРОСОВЕСТНАЯ 

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 

Лилия ГЫРЛА 

Существующая судебная практика в области рассмотрения дел 
о врачебных упущениях доказывает, что молодые врачи часто 
ошибаются из-за отсутствия опыта, а более опытные – из-за пе-
реоценки своих знаний и уже полученного собственного профес-
сионального опыта.  

Причиной негативных последствий медицинской помощи для 
здоровья пациента далеко не всегда является врачебная ошибка 
или недисциплинированность пациента, а также несовершенство 
и недостаточная эффективность врачебных методов и ме-
дицинской аппаратуры [2, c.34]. Неблагоприятный исход может 
быть обусловлен недостаточной квалификацией медицинских 
работников; отсутствием необходимой материально-технической 
базы; несоблюдением в ряде случаев санитарно-гигиенических 
норм; неполноценным контролем со стороны органов управления 
здравоохранением и других компетентных служб. 

Дефект медицинской помощи выступает частным случаем не-
гативного исхода медицинской практики или создания риска та-
кого исхода. В свою очередь, врачебная ошибка – это частный 
случай дефекта медицинской помощи. Иными словами, эти кате-
гории соотносятся между собой как общее – специальное – осо-
бенное (негативный исход в медицинской практике – дефект ме-
дицинской помощи – врачебная ошибка). 

Дефект медицинской помощи представляет собой событие, 
наступившее вследствие: 

(1) действий или бездействия медицинского или фармацевти-
ческого работника при оказании медицинской помощи лицу, 
нуждающемуся в экстренной квалифицированной медицинской 
помощи, либо пациенту медико-санитарного учреждения в про-
цессе оказания квалифицированной медицинской услуги диагно-
стического, лечебного, профилактического или реабилитационно-
го характера; либо  

(2) действия или бездействия самого пациента (потребителя 

медицинских услуг), повлекшего одно из последствий: a) смерть 
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пациента; b) причинение существенного вреда здоровью пациен-

та в одной из нижеперечисленных форм: ввиду прогрессирования 

заболевания, уже имеющегося у пациента; появления нового па-

тологического процесса; появления осложнений имеющегося 

заболевания; травмы; внутрибольничной инфекции и др.; c) воз-

никновение у пациента непереносимых или труднопереносимых 

болевых ощущений или иных неоправданных психических или 

физических страданий, которых обусловлены указанным 

действием/бездействием и которые возможно было бы избежать; 

d) создание реальной опасности смерти пациента или иных тяж-

ких последствий для него; e) отсутствие ожидаемого и потен-

циально достижимого положительного результата для пациента, 

тогда когда в аналогичных случаях медработник такого же уров-

ня подготовки должен был и мог достигнуть такого положитель-

ного результата. 

Дефекты оказания медицинской помощи подразделяются на 

следующие группы:  

1) диагностические – возникают при ошибочном распознава-

нии заболевания, травмы или иного патологического состояния 

либо его позднего распознавания, иными словами – ввиду нерас-

познанного или ошибочного диагноза; 2) тактические – возни-

кают при ошибке выбора режима лечения – иными словами, при 

неправильной тактике лечения, неправильном определении пока-

заний к операции, ошибочном выборе объема операции; 3) тех-

нические – при неправильном использовании медицинской техни-

ки, применении необоснованных медицинских средств, непра-

вильной дозировке препаратов; 4) деонтологические [3, c.134].  

Анализ представленных в научной литературе точек зрения на 

суть врачебной ошибки и её деонтологические и квалифицирую-

щие характеристики позволяет сформулировать собственный 

подход в понимании и интерпретации врачебных ошибок как не-

виновных добросовестных действий врача, обусловленных осо-

бым течением заболевания у пациента или недостаточным 

опытом врачевателя.  

Несчастный случай в медицинской практике предусматри-

вает неблагоприятный исход лечения, операции или иного вра-

чебного вмешательства, когда врач был не в состоянии предви-
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деть несчастье, несмотря на добросовестное отношение к своим 

служебным обязанностям. К категории таких случайных исходов 

врачебного вмешательства могут быть отнесены смертельные 

исходы от наркоза в случаях, когда наркоз давался со всеми 

правилами и требованиями медицинской науки, а смерть явилась 

результатом особого состояния организма, выявить которое в 

отдельных случаях медицинская наука не в силах. К подобной 

категории относятся случаи внезапной смерти при приёме раз-

личных лекарств, когда смертельный исход обусловливается по-

вышенной чувствительностью организма, а не нарушениями в 

проведении данного лечебного мероприятия, которое было безуп-

речно с точки зрения современных положений медицинской нау-

ки, а смертельный исход обусловлен случайными, не зависящими 

от действий врача обстоятельствами.  

Как справедливо указывает А.А. Понкина, если какой-либо из 

вышеуказанных неблагоприятных исходов в результате оказания 

медицинской помощи или медицинских услуг не наступил, то нет 

оснований говорить о врачебной ошибке. Корректно говорить о 

риске врачебной ошибки, об угрозе врачебной ошибки, о 

благоприятных для совершения врачебной ошибки условиях, но 

не о врачебной ошибке как свершившемся событии [2, c.62].  

Действительно, такие обстоятельства, как добросовестное за-

блуждение, основанное на несовершенстве современного состоя-

ния медицинской науки и ее методов исследования, и добросо-

вестное заблуждение, вызванное особенностями течения заболе-

вания определенного больного, не зависят от воли медицинского 

работника и не могут быть основанием для привлечения послед-

него к уголовной ответственности. Однако добросовестное за-

блуждение, объясняемое недостатками знаний и опыта врача, 

полностью зависит от воли медицинского работника. В каждом 

отдельном случае необходимо устанавливать уровень профессио-

нальной подготовки врача, объем его знаний [1].  

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу о том, что 

добросовестная (релевантная, ненаказуемая) врачебная ошиб-

ка будет иметь место во всех случаях, когда врач или иной 

медработник, должным образом выполняя и соблюдая признан-

ные стандарты оказания медицинской помощи и установленные 
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инструкции, в силу объективных обстоятельств добросовестно 

заблуждался относительно оценки (в диагнозе и прогнозе) состоя-

ния лица, нуждающегося в его компетентной медицинской помощи, 

и, как следствие, относительно принятых или непринятых мер, в 

результате чего медицинский работник не предвидел и по 

обстоятельствам дела не должен был и не мог предвидеть наступле-

ние неблагоприятного исхода собственного поведения. Поэтому 

врачебные ошибки и несчастные случаи уголовно ненаказуемы.  
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STRINGENŢE DE REDRESARE  

A PROCEDURII CIVILE NAŢIONALE 

Elena BELEI 

Justiţia civilă naţională, fiind foarte dinamică şi permanent în 
vizorul societăţii, deseori este subiectul unor controverse aprigi şi 

chiar a aunor învinuiri din partea justiţiabililor, avocaţilor şi a mass-
media. 

Într-o anumită măsură, este firesc să se discute, or, ea – justiţia 
civilă – este reflecţia veridică a vieţii noastre deloc uşoară şi deloc 

simplă. Justiţiabilul care se adresează instanţei de judcată, precum şi 
cel care este chemat în şedinţe percep, în primul rând, atmosfera din 

sediul instanţei şi, în al doilea rând, atitudinea judecătorului şi a 

personalului instanţei în procesul de comunicare cu părţile în litigiu şi 
reprezentanţii acestora.  

Însă aceasta este partea aisbergului care se vede. Cea mai 
importantă condiţie a unei justiţii calitative este o reglementare 

procedurală clară şi simplă care ar permite atât juriştilor profesionişti, 
cât şi justiţiabililor neavizaţi să înţeleagă şi să aplice uniform normele 

de drept procedural. 
Actualmente aplicăm o lege-cadru care are mai mult de un deceniu 

de la adoptare şi care a suportat nepermis multe intervenţii legislative 
pentru o perioadă relativ scurtă de existenţă. Nu putem să nu 

comparăm în acest sens Codul civil din 06.06.2002 şi Codul de 
procedură civilă din 30.05.2003. Acesta din urmă a trecut în 2006 şi 

2012 prin modificări esenţiale, dar insuficiente pentru a discuta de o 
lege completă, fără goluri şi norme controversate sau chiar perimate şi 

ineficiente. Această stare de lucruri împiedică eforturile unui 
comentariu complet şi util al Codului de procedură civilă al Republicii 

Moldova. 

Nu suntem adepţii modificărilor frecvente ale unor astfel de legi, 
măcar din considerentul că suportul normativ procedural trebuie să 

acorde un răgaz sistemului judecătoresc pentru a stabiliza practica ju-
diciară naţională. 

În acest sens, procedura civilă din Republica Moldova se află tot 
mai frecvent în situaţia de a recurge la analogia legii sau a dreptului, 

fenomen impus de realitate, dar negat cu desăvârşire în doctrina 
procedurală sovietică din trecutul nu foarte îndepărtat. Impactul 
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precedentelor Curţii Europene pentru Drepturile Omului, interpretările 

făcute de către Curtea Supremă de Justiţie, iar mai nou şi şansa reală 

de a accede la Curtea Constituţională pentru a verifica constituţiona-
litatea normelor de drept aplicabile în cauze civile concrete sunt 

remedii la care recuge Republica Moldova în sensul îmbunătăţirii 
modului de aplicare a normelor de procedură civilă. 

În acest sens pledăm pentru adoptarea de norme extrem de detalia-
te, care să impună interpretări stricto sensu, să lase magistratului posi-

bilitatea raportării situaţiei concrete la unul sau câteva principii aplica-
bile cauzei concrete. 

Consolidarea principiilor de drept procesual civil prin intermediul 
practicii CtEDO ar putea fi un început de schimbare a mentalităţii jude-

cătorilor şi justiţiabililor care nu trebuie să caute un răspuns exact în le-
ge, ci în spiritul acesteia. Este irealizabilă intenţia de a prevedea exhaus-

tiv toate situaţiile litigioase şi problematica procedurală, însă este per-
fect posibil a stabili limitele pe care trebuie să le respecte judecătorii şi 

justiţiabilii, în egală măsură, atunci când se înfăptuieşte justiţia. 
Ne punem speranţe în optimizărea hărţii judecătoreşti, astfel încât 

impactul acestei reforme să nu creeze justiţiabililor mai mult 

disconfort decât pretind că suportă actualmente.  
Intervenţia în reglementările referitoare la costurile şi cheltuielile 

înfăptuirii justiţiei civile se face tot mai necesară, or, Legea taxei de 
stat din 03.12.1992 este destul de veche şi nu mai corespunde 

realităţii, iar o parte din prevederile Codului de procedură civilă sunt 
inaplicabile. 

Măsurile provizorii în procesul civil necesită, în egală măsură, 
reglementări clare, dar şi control judiciar adecvat. 

Ţinând cont de aspectul formal al procedurii examinării cauzelor 
civile în fond, precum şi de excesele aspectelor publice şi solemne ale 

şedinţelor de judecată, fapt care afectează atât durata procedurilor, cât 
şi percepţia acesteia în mod uneori ironic de către justiţiabili, 

considerăm imperios necesară instituirea unor reguli noi de procedură, 
mai dinamice şi mai eficiente, precum şi abandonarea celor perimate 

care nu corespund finalităţii justiţiei civile. În special, legiuitorul 
trebuie să instituie noi metode de prevenire şi sancţionare a exercitării 

abuzive a drepturilor procesuale.  

Evaluarea riscurilor pierderii puterii lucrului judecat impune 
excluderea mai multor cerinţe ale utilizării căilor de atac în procesul 
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civil. Astfel vor spori şansele ca într-un viitor nu atât de îndepărtat 

Curtea Supremă de Justiţie să devină o veritabilă instanţă de casaţie.  

Niciun document moldovenesc de politici nu se referă la acest 

domeniu al justiţiei – contenciosul administrativ. Dar justiţiabilii 

continuă să dea statul în judecată, în persoana diferitelor autorităţi. 

Ministerul Justiţiei are o experienţă proprie în acest sens. 

Faptul că puterii judecătoreşti îi este rezervată prerogativa de a în-

făptui un control judecătoresc asupra activităţii/inactivităţii autori-

tăţilor publice, exponente ale puterii executive, este o manieră destul 

de subtilă de interacţiune a două puteri separate. 

Legea contenciosului administativ nr.793 din 10.02.2000 este o 

lege aproape desuetă, mai ales începând cu 01.12.2012, de când din 

procedura contenciosului adminstrativ s-au exclus normele privind 

competenţa jurisdicţională specială şi calea de atac – recursul 

împotriva hotărârilor care nu se contestă cu apel. În consecinţă, au 

dispărut două grade de jurisdicţie.  

Astfel, cauzele de contencios administrativ, în general, se judecă în 

ordinea dreptului comun. Puţinele particularităţi care au mai rămas 

sunt atenuate, astfel încât e firesc să ne întrebăm dacă procedura con-

tenciosului administrativ are sau nu perspective de dezvoltare. 

Considerăm la fel de necesară intervenţia legiuitorului în reglemen-

tarea cauzelor civile improprii procedurii civile speciale: aplicarea mă-

surilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie şi sistarea tempo-

rară a valabilităţii şi retragerea licenţelor/autorizaţiilor care vizează 

activitatea de întreprinzător. 

Încurajarea justiţiabililor de a recurge la metode alternative de 

soluţionare a litigiilor civile, din păcate, nu dă rezultatele scontate, 

acesta fiind în mod regretabil un specific al justiţiabilului din 

Republica Moldova, însă preocupările constante în acest scop sperăm 

să schimbe mentalitatea combativă a părţilor în litigiu şi a avocaţilor 

acestora. 

Eficientizarea procedurilor de executare silită presupune perfec-

ţionarea reglementărilor din Codul de executare al Republicii 

Moldova din 24.12.2004, cu accentuarea unei clare implicări a 

instanţei de judecată în procedura de executare silită. 
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ASIGURAREA ACŢIUNII ÎN CAUZELE  

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

Veaceslav BOTNARI 

Asigurarea acţiunii civile este instituţia de drept procesual civil 
care constă dintr-o serie de măsuri silite, temporare şi urgente, ce pot 
fi aplicate de instanţă, la cererea părţii interesate, cu scopul de a 
asigura executarea efectivă a unei hotărâri judecătoreşti definitive. 
Această instituţie asigură o bună finalitate a procesului civil, şi anume, 
contribuie la executarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

Procedura contenciosului administrativ, cu toate că face parte din 
familia procedurilor de examinare a cauzelor civile şi se aseamănă în 
multe aspecte cu acţiunea civilă, comportă anumite elemente distincte, 
care determină şi anumite particularităţi în ce priveşte modul de asigu-
rare a acţiunii în aceste categorii de cauze. 

Înainte de a purcede propriu-zis la examinarea chestiunilor privind 
aplicarea măsurilor de asigurare, trebuie să constatăm că, potrivit 
art.278 CPC [1], acţiunile în contenciosul administrativ se examinează 
de instanţele judecătoreşti respective conform normelor generale ale 
prezentului cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia 
contenciosului administrativ. În acest context, putem afirma cu 
certitudine că prevederile art.174-182 CPC sunt pe deplin aplicabile în 
procedura contenciosului administrativ, cu derogările normelor 
speciale pe care le vom aborda în continuare. 

Procedura de examinare a cauzelor în pricinile de contencios admi-
nistrativ este reglementată prin Legea contenciosului administrativ 
nr.793 din 10.02.2000 [2] (în continuare LCA). Instituţia asigurării 
acţiunii în LCA este reglementată în special prin art.21. 

Astfel, potrivit alin.(1) din art.21 LCA, ,,suspendarea executării 
actului administrativ contestat poate fi solicitată de către reclamant 
instanţei de contencios administrativ concomitent cu înaintarea 
acţiunii, dacă legea nu prevede altfel”. Alin. (2) al aceluiaşi articol 
explică că instanţa poate suspenda actul administrativ şi din oficiu, în 
cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube 
iminente. Analizând aceste două alineate ale art.21 din Legea 
contenciosului administrativ, putem stabili o primă concluzie că în 
cadrul contenciosului administrativ măsura de asigurare a acţiunii 
poate fi aplicată şi din oficiu, spre deosebire de asigurarea acţiunii în 
cadrul acţiunii civile, unde instanţa nu are o asemenea prerogativă. 
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Cu privire la acest aspect, putem evidenţia două chestiuni:  

a) există o anumită derogare de la principiul disponibilităţii în 
drepturile procesuale prevăzut la art.27 CPC. Astfel, principiul 

disponibilităţii în drepturi a participanţilor la proces include în special 
posibilitatea de a dispune liber de dreptul subiectiv material, de 

drepturile procedurale şi de dreptul de a alege modalitatea şi 

mijloacele de apărare. Astfel, derogarea se manifestă în privinţa 
disponibilităţii de a recurge la instituţia asigurării acţiunii (în baza 

art.21 alin. (1) LCA) şi în privinţa dreptului de a alege mijloacele de 
apărare (faţă de o autoritate publică care atentează la drepturile sale); 

b) se află în concordanţă cu prezumţia de ilegalitate a actului 
administrativ care poate fi dedusă din art.24 alin.(3) LCA care prevede 

că ,,La examinarea în instanţa de contencios administrativ a cererii în 
anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe seama pârâtului”. Respectiv 

până la probarea de către pârât a legalităţii actului administrativ con-
testat, acesta se consideră a fi ilegal, astfel încât este justificată 

suspendarea actului prezumat a fi ilegal, până când legalitatea sa nu va 
fi demonstrată în instanţă. 

Reţinând prevederile art.21 alin. (1) LCA, s-ar crea impresia că unica 
măsură de asigurare în pricinile de contencios administrativ ar fi 

suspendarea actului administrativ, însă, în opinia noastră, nu poate fi 
exclusă aplicarea şi a altor măsuri de asigurare prevăzute la art.175 CPC. 

Un exemplu poate fi considerată speţa în care SA „S” înaintează 

cerere de chemare în judecată către Consiliul Local pentru a anula 
Decizia celui din urmă de privatizare a unui teren în favoarea 

intervenientului accesoriu – C.V. În calitate de măsură de asigurare s-a 
solicitat aplicarea sechestrului pe terenul vizat, măsură care a fost 

admisă de instanţă. În cauza prezentată, aplicarea sechestrului a fost 
contestată de intervenientul C.V., dar recursul său a fost respins de 

Curtea de Apel Chişinău [8]. 
La fel, ar putea fi aplicată şi măsura de asigurare sub forma 

aplicării sechestrului pe sumele aflate pe conturile bancare ale 
pârâtului, atunci când concomitent cu cererea de contestare a actului 

administrativ se înaintează şi pretenţiile de compensare a prejudiciului 
material cauzat prin emiterea actului administrativ. Aceasta însă cu 

condiţia respectării art.174 CPC, şi anume, a probării faptului că o 
viitoare hotărâre judecătorească ar fi imposibil de executat, cu alte 

cuvinte, că autoritatea publică s-ar putea să nu aibă suficiente mijloace 
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financiare pentru a satisface pretenţiile reclamantului în cazul 

admiterii acestora. În acelaşi mod poate fi justificată aplicarea 

sechestrului pe bunurile autorităţii publice, cu excepţia acelor bunuri 
care fac parte din domeniul public, or acestea sunt insesizabile, 

respectiv indisponibilizarea lor nu va favoriza executarea unei viitoare 
hotărâri. 

În continuarea examinării art.21 LCA, observăm că potrivit alin. 

(3) din acest articol, există anumite acte administrative care nu pot fi 

suspendate, şi anume, acte administrative referitoare la:  

1. securitatea naţională a Republicii Moldova; 

2. exercitarea regimului stării excepţionale; 

3. măsurile de urgenţă luate de autorităţile publice în vederea com-

baterii calamităţilor naturale, incendiilor, epidemiilor, epizootiilor şi 

altor fenomene similare; 

precum şi actele BNM referitoare la:  

4. retragerea licenţei băncii; 

5. măsurile impuse de Banca Naţională a Moldovei în procesul de 

lichidare a băncii. 

O a doua concluzie care poate fi cert desprinsă ca urmare a celor 

expuse este că, spre deosebire de asigurarea acţiunii civile, în 

procedura de contencios administrativ aplicarea măsurilor de asigurare 

a acţiunii nu se aplică pentru anumite categorii concrete de acte 

contestate. 

În fine, trebuie să atragem atenţia că potrivit alin. (4) din art.21 

LCA, suspendarea actelor BNM altele decât cele expuse mai sus se va 

realiza conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei [3]; 

iar conform alin. (5) din art.21 LCA, actele Serviciului Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor cu privire la sistarea executării activităţii 

sau tranzacţiei suspecte se va examina conform Legii cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului [4], 

pe când suspendarea altor acte administrative emise de Serviciul 

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor se va examina potrivit 

LCA. 

Observăm formularea diametral opusă pentru reglementarea modu-

lui de suspendare a actelor BNM şi a SPCSB. Astfel, în primul caz, 

există două categorii de acte care nu se suspendă în general, restul 

fiind examinate conform procedurii stabilite în legea specială, iar în al 
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doilea caz, există două categorii de acte a căror suspendare se 

examinează conform legii speciale, restul fiind examinate conform 

normelor generale pentru procedura de contencios administrativ. 

Putem astfel constata că asigurarea acţiunii în cauzele de 

contencios administrativ, cu unele excepţii, este asemănătoare cu 

asigurarea acţiunii civile. 

Referinţe: 

1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, Legea RM nr.225 din 

30.05.2003. 

2. Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000. 

3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995. 

4. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului nr.190 din 26 iulie 2007. 

5. FILINCOVA, S., BELEI, E. Asigurarea acţiunii. În: Manualul judecătoru-

lui pentru cauzele civile. Coord. M.POALELUNGI, E.BELEI, I.SÎRCU, 

2013. 

6. Hotărârea Plenului CSJ a RM din 24.10.2003, nr.32 cu privire la aplicarea 

de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează asigurarea 

acţiunii la judecarea cauzelor civile. 
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ERORILE JUDICIARE ŞI PUTEREA LUCRULUI  

JUDECAT (RES JUDICATA) 

Ion CARAMAN 

Activitatea instanţelor de judecată, în calitate de organe statale 

delegate cu atribuţii exclusive în înfăptuirea justiţiei, e guvernată de 

un singur scop: apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime 

ale persoanelor. Realizarea acestui scop se manifestă prin pronunţarea 

unor acte judecătoreşti legale. 

De regulă, examinarea unei pricini civile se finalizează cu 

adoptarea unei hotărâri, prin care instanţa se expune referitor la 

temeinicia pretenţiilor formulate de către reclamant, fie prin emiterea 

unei încheieri prin care procesul încetează, fără a fi soluţionat fondul 

http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=20
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cauzei [1]. În calitatea sa de act jurisdicţional, hotărârea judecă-

torească trebuie să întrunească anumite condiţii de valabilitate 

referitor la legalitatea şi temeinicia acesteia (art.239 CPC [2]). 

Totodată, în literatura de specialitate s-au evidenţiat şi alte caractere 

ale acesteia: certă, deplină şi necondiţionată [3]. Hotărârea judecă-

torească îşi va produce efectele, doar după ce va deveni definitivă şi 

irevocabilă, obţinând astfel puterea lucrului judecat. 
În literatura de specialitate, puterea lucrului judecat este definită ca 

fiind unul din principalele efecte ale hotărârii judecătoreşti, ceea ce 
presupune că o cerere nu poate fi judecată definitiv decât o singură 

dată, prezumându-se că soluţia cuprinsă în hotărâre exprimă un adevăr 
şi nu trebuie contrazisă de o altă hotărâre [4]. În opinia lui V. Iarkov, 

puterea lucrului judecat reprezintă acea calitate a actului judecătoresc, 

în virtutea căruia hotărârea obţine obligativitate, exclusivitate, 
executorialitate şi prejudicialitate [5].  

În legislaţia autohtonă, acest efect nu şi-a găsit o reglementare 
expresă, consecinţa dată a hotărârii judecătoreşti derivă din prevede-

rile art. 265 lit. b) şi art. 266 alin. (1) CPC, în temeiul cărora un proces 
civil în curs de examinare încetează, în cazul în care instanţa constată 

că într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe 
aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă 

irevocabilă. 
În sec. XX E.Vasikovski scria: „Oricât de bine ar fi fost pregătiţi 

judecătorii, oricât de responsabilă şi atentă ar fi fost atitudinea lor 
faţă de executarea obligaţiilor sale, oricum ei nu sunt garantaţi 

împotriva abaterilor şi erorilor” [6].  
În viziunea noastră, existenţa erorilor judiciare sabotează întreaga 

activitate jurisdicţională, ducând astfel la ştirbirea imaginii întregului 
sistem judecătoresc. Mai mult ca atât, hotărârea nu poate fi considera-

tă ca fiind una corectă şi echitabilă, iar protecţia judiciară – completă 

şi eficientă, în cazul în care a fost admisă o eroare judiciară [7]. 
Termenul de ,,eroare judiciară” nu are o definiţie unanim recunos-

cută. În viziunea unor autori, eroarea judiciară reprezintă o greşeală 
admisă de către instanţa de judecată, manifestată prin încălcarea nor-

melor de drept procedural şi/sau de drept material, care vine în contra-
dicţie cu scopul procesului civil, în urma căreia actul justiţiei, fie un 

act procedural separat, devine ilegal [8]. Într-o altă accepţiune, eroarea 
judiciară reprezintă unul dintre obstacolele care stau în calea realizării 
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scopului procesului civil [9]. Totodată, eroarea judiciară nu trebuie 

confundată cu eroarea materială admisă în conţinutul actului judecăto-

resc, mecanismul de corectare al căreia este prevăzut de art. 249 CPC. 

În literatura de specialitate, există o multitudine de opinii vizavi de 

cauzele apariţiei erorilor judiciare. În opinia doctrinarilor I. Eriomina 

şi A.Kareva, aceste cauze pot fi divizate în cauze de ordin obiectiv: 

volumul de lucru, imperfecţiunea legislaţiei şi cele de ordin subiectiv: 

nivelul de pregătire al magistraţilor, atitudinea neglijentă în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, calităţile morale ale magistratului 

etc. [10].  

În opinia noastră, una din condiţiile primordiale ale apariţiei 

erorilor judiciare reprezintă comportamentul participanţilor la proces, 

în special al părţilor, care deseori manifestă o lipsă de bună-credinţă în 

exercitarea drepturilor sale procedurale şi urmăresc drept scop 

inducerea în eroare a magistratului responsabil de justa soluţionare a 

cazului, pentru a obţine o hotărâre favorabilă. Astfel, pentru 

combaterea oricăror abuzuri din partea părţilor litigante, este necesară 

o puternică pregătire teoretică cât şi practică a judecătorilor. 

În majoritatea cazurilor, instanţele de judecată adoptă hotărâri 

legale şi întemeiate, care vin să soluţioneze litigiul dedus judecăţii şi 

să clarifice existenţa sau inexistenţa anumitor drepturi subiective 

civile. Fiind învestite cu putere de lucru judecat, circumstanţele, 

faptele constatate, cât şi concluziile instanţei capătă caracter de 

adevăr. În această situaţie, ne-am pus întrebarea: ce-ar fi dacă eroarea 

judiciară admisă de către instanţă ar fi învestită cu putere de lucru 

judecat şi care ar fi modalităţile de eliminare a acestor erori? 

Mijlocul de înlăturare a erorilor judiciare reprezintă utilizarea 

căilor de atac de către participanţii la proces (apel, recurs, revizuire). 

Însă având în vedere principiul disponibilităţii în drepturi procedurale 

ale participanţilor la proces, dreptul de contestare poate să nu fie 

exercitat din cauza lipsei de interes a persoanei respective, sau poate fi 

exercitat în mod necorespunzător, ceea ce va duce la înzestrarea cu 

putere de lucru judecat a unei hotărâri în conţinutul căreia a fost 

admisă o eroare judiciară. Însă există situaţii când căile de atac nu-şi 

îndeplinesc rolul de mijloc de contracarare a erorilor judiciare. După 

cum afirmă V.Daghie, „de multe ori, hotărârile pronunţate în urma 

utilizării căilor de atac, nu sunt cu nimic mai bune decât cele atacate, 
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iar uneori hotărârile greşite pronunţate le înlocuiesc pe cele corecte, 

trecând irevocabil în puterea lucrului judecat” [11].  

În viziunea noastră, în prezent eroarea judiciară este o problemă 

actuală şi deosebit de importantă, or impactul acesteia asupra drepturi-

lor şi libertăţilor persoanei este unul mult prea mare. Doar un studiu 

amplu al cauzelor apariţiei şi condiţiilor de existenţă a erorilor 

judiciare va permite înţelegerea fenomenului respectiv şi, totodată, 

elaborarea unor mecanisme eficiente de combatere şi preîntâmpinare a 

acestora, ceea ce va restabili încrederea persoanelor în justiţie. 

Referinţe: 

1. Doar dacă se confirmă tranzacţia de împăcare, prin încheiere de încetare a 
procesului se soluţionează fondul cauzei (art.265 lit. d) CPC). 

2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225 din 30.05.2003. 
Republicat În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.06.2013, nr. 
130-134 (CPC). 

3. BELEI, E., et. al. Drept procesual civil. Chişinău, 2009. 72 p. 
4. ROŞU, C., DĂNILĂ, L. Drept procesual civil. Bucureşti: C.H. Beck, 

ediţia 5, 2007, p. 279-280. 
5. ЯРКОВ, В.В. Гражданский процесс: учебник для вузов. Москва: Wol-
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10. ЕРЁМИНА, И.С., КАРЕВА, А.А. Причины и условия совершения су-
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RESPINGEREA RECURSULUI DECLARAT ÎMPOTRIVA 

ACTELOR DE DISPOZIŢIE ALE CURŢILOR DE APEL 

Alexandru CEBAN 

Pornind de la ideea că procedura judecării recursului are ca moment 
final pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti cu caracteristici şi efecte 
specifice, acestea decurgând din faptul că hotărârea în discuţie soluţio-
nează o cale extraordinară de atac de uz general şi frecvent, care pune 
capăt în mod irevocabil unui litigiu sau reconfigurează maniera în care 
el se va finaliza [1], desprindem şi importanţa clarificării şi definitivării 
instrumentelor legislative oferite de legiuitor instanţei de recurs pentru 
soluţionarea litigiilor, acestea fiind, nemijlocit, împuternicirile instanţei. 

Un studiu succint în literatura autohtonă al soluţiilor care pot fi 

adoptate de către instanţa de recurs în urma examinării recursului 

asupra actelor de dispoziţie a curţilor de apel, îl găsim doar în Cursul 

universitar Drept procesual civil, Partea specială, autori: Elena Belei 

şi alţii…, acesta fiind un motiv în plus pentru aprofundarea analizei în 

segmentul respectiv. 

În cadrul studiului, ne-am propus să efectuăm o analiză a primei 

împuterniciri prevăzute de legiuitor la lit. a) art. 445 CPC [2], în 

situaţia în care, după cum a fost menţionat, în literatura de specialitate 

aceasta a fost puţin abordată, posibil din cauza că la prima vedere nu 

ar trebui să trezească oarecare dificultăţi în aplicare. 

O părere unanim acceptată în literatura de specialitate este că, în 

majoritatea cazurilor, deciziile instanţei de apel sunt legale, în acest 

sens menţiona şi Raportul statistic de examinare a recursurilor în 

secţiunea II pentru trimestrul I al anului 2016 [3] conform căruia din 

totalul de 1121 de cauze examinate, 876 de recursuri (78,14%) au fost 

declarate inadmisibile, respectiv din cele 245 de recursuri (21,86%) 

care au fost examinate în fond: 57 de recursuri (23,27%) au fost 

respinse şi, respectiv 188 de cereri (76,73%) s-au finalizat cu casarea 

deciziilor şi hotărârilor instanţelor inferioare, care raportat la numărul 

total de cauze examinate constituie doar 16,77%. 
Un studiu de drept comparat cu referire la recursul în procesul civil 

şi, respectiv, soluţiile care pot fi emise de instanţele de recurs, care a 
reliefat aspecte ale procedurii în casare din ţări cu o veche tradiţie, 
precum Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, care într-un mod sau altul 
au influenţat atât procedura română, cât şi cea a ţării noastre, îl găsim 
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în monografia [4] autorului român Mihail Lohănel. Sintetizând studiul 
respectiv, observăm că, în linii mari, statele enunţate anterior, prin 
instituirea diferitelor instituţii de „filtrare” (admisibilitate) a recursuri-
lor declarate împotriva deciziilor instanţelor inferioare, au minimizat 
extrem de mult situaţiile în care după ce a fost decisă examinarea în 
fond a recursurilor, instanţele le resping ca fiind neîntemeiate.  

Cât priveşte doctrina internaţională asupra acestei împuterniciri, 

am ajuns la concluzia că aceeaşi percepţie conceptuală cu referire la 

cazul în care recursul este respins, se regăseşte şi în doctrina rusă, 

astfel conform doctrinarilor S.F. Afanasiev şi I.Zaitev, în cazul în care 

instanţa de recurs constată că deciziile atacate sunt legale, fiind emise 

în conformitate cu normele de drept material şi procesual, recursul se 

respinge ca fiind nefondat şi se menţine decizia instanţei de apel şi 

hotărârea primei instanţe [5]. Totodată, în cazul în care instanţa de 

recurs a constatat aplicarea eronată a normelor de drept de către 

instanţa inferioară, iar aceste încălcări nu pot constitui temei pentru 

casarea actului de dispoziţie atacat cu recurs, urmează să le indice în 

decizie sau într-un act de procedură separat, distinct de cel prin care se 

va menţine actul de procedură contestat [6]. 
În accepţiunea doctrinarului român I. Leş, respingerea recursului ca 

nefondat este rezultatul supunerii hotărârii criticate şi a procedurii 
urmate de instanţa inferioară ierarhic unei examinări în raport cu moti-
vele de recurs invocate de recurent sau ridicate de instanţă din oficiu 
[7]. În acest sens, şi doctrinarul român, Sebastian Spinei, opinează că 
urmare a verificării se apreciază că hotărârea este legală, deci că au 
fost respectate toate dispoziţiile normative aplicabile cauzei, atât sub 
aspect procesual cât şi material [8]. 

Din doctrina română desprindem şi ideea că se poate respinge re-
cursul, tot ca nefondat, şi în ipoteza în care critica adusă şi găsită 
întemeiată vizează exclusiv motivarea (fie că aceasta lipseşte, fie că 
este necorespunzătoare) ori exclusiv probaţiunea, însă soluţia adusă în 
cauză este apreciată ca fiind corectă [9].  

Raportând analiza doctrinei şi practicii internaţionale la legislaţia 
ţării noastre, am ajuns la concluzia că situaţiile în care instanţa de 
recurs urmează să examineze recursul asupra unor decizii ale instanţei 
de apel cu o motivare defectuoasă, dar cu soluţii în dispozitivele 
acestora corecte şi legale, nu sunt străine nici practicii naţionale, iar în 
cadrul studiului am analizat soluţiile oferite de legiuitorul nostru 
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pentru a rezolva cât mai efectiv, în limita cadrului legal bineînţeles, 
situaţiile respective. 

Astfel, din analiza art. 432 CPC, care prevede expres temeiurile de 
declarare a recursului, acestea fiind cu titlu de consecinţă şi temeiuri 
de casare a actelor de dispoziţie atacate, observăm că legiuitorul nu a 
prevăzut expres în calitate de temei de casare o eventuală motivare de-
fectuoasă (contradictorie, insuficientă sau lipsa motivării) a hotărârilor 
şi deciziilor instanţei de apel, pe care o găsim, de exemplu, în legisla-
ţia română. În situaţia respectivă, considerăm că instanţa de recurs are 
două posibilităţi de rezolvare a problemei, oferite indirect de către 
legiuitor, acestea fiind, nu în ultimul rând, în strânsă legătură cu 
gravitatea încălcărilor admise cu referire la obligativitatea motivării 
actului de procedură. În acest sens, o soluţie pe care o poate adopta 
instanţa de recurs în situaţia analizată este să respingă recursul, 
menţinând astfel decizia sau/şi hotărârea cu un dispozitiv corect, iar în 
cadrul actului de procedură emis în vederea respingerii recursului să 
corecteze sau să suplinească motivarea deciziei instanţei de apel, fără 
a o casa. O altă soluţie care poate fi conturată prin prisma cadrului 
legal existent, este ca instanţa de recurs, făcând uz de împuternicirea 
prevăzută la art.445 alin. (1) lit.c) CPC, să caseze parţial decizia 
instanţei de apel (în cazul dat în partea motivării), pronunţând o nouă 
hotărâre, care va avea de fapt aceeaşi soluţie – conturată într-un 
dispozitiv identic cu cel din decizia sau hotărârea casată. 

În final, am ajuns la concluzia că instanţa de recurs în cazul exami-

nării aceleiaşi decizii sau hotărâri a instanţei inferioare, şi constatării 

unei motivări defectuoase a acesteia, are de fapt posibilitatea emiterii a 

două soluţii (prin prisma împuternicirilor), ambele, după părerea 

noastră, încadrându-se în limitele legale.  

Din analiza practicii judiciare autohtone însă, cu referire la 

problema respectivă, am constatat că instanţa de recurs, în marea 

majoritate a cazurilor, face uz de împuternicirea de a respinge 

recursul, menţinând astfel decizia sau/şi hotărârea cu un dispozitiv 

corect, iar în cadrul actului de procedură, emis în vederea respingerii 

recursului, corectează sau suplineşte motivarea deciziei instanţei de 

apel, fără a o casa. 

În finalul studiului respectiv, am ajuns la concluzia că cadrul legal 

naţional cu referire la împuternicirile instanţei de recurs şi, nemijlocit, 

posibilitatea de a respinge recursul şi a menţine deciziile şi hotărârile 
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atacate, este în linii mari, asemănător cu cel al ţărilor cu o veche 

tradiţie precum Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Rusia, care într-un 

mod sau altul au influenţat şi legislaţia noastră, mai mult ca atât, în 

unele aspecte analizate în detaliu, am constatat că legiuitorul nostru a 

lăsat chiar mai mult loc pentru formarea unei practici de către instanţa 

de recurs, în cele mai multe cazuri productive, cu referire la 

eventualele soluţii care urmează a fi adoptate de către instanţa de 

recurs.  
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ETAPA ALEGERII PRODUSULUI SAU SERVICIULUI  

ÎN CADRUL INVESTIGAŢIILOR PRELIMINARE  

ÎN CAZUL OPERAŢIUNILOR FRAUDULOASE  

DE PLATĂ ELECTRONICĂ 

Gheorghe GOLUBENCO, Svetlana PURICI 

Dezvoltarea fulminantă a diverselor sisteme de plăţi a condiţionat 

implementarea utilizării în tot mai multe domenii ale vieţii economice 

a instrumentelor de plată electronice. Nu se lasă aşteptată şi reacţia 

infractorilor la aceste schimbări de ordin socioeconomic. 

La procurarea online a bunurilor (spre exemplu: orice gen de echi-

pament, utilaj, tehnică, îmbrăcăminte, accesorii şi altele) sau a servi-
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ciilor (cum ar fi plăţi comunale, bilete pentru orice gen de transport, 

rezervări hoteliere, foi turistice, publicitate etc.) cu utilizarea datelor 

cardurilor de plată străine, cumpărătorul (infractorul) urmează să 

parcurgă câteva etape, care pot să difere neesenţial de la un caz la altul 

în funcţie de dorinţele vânzătorului online (administratorului 

platformei de comerţ electronic). 

Astfel, etapele de bază sunt: 

1. alegerea produsului sau a serviciului dorit; 

2. completarea datelor cu privire la cumpărător şi/sau beneficiar; 

3. efectuarea operaţiunii de plată electronică. 

La fiecare dintre aceste etape infractorul lasă urme care trebuie 

apoi depistate, ridicate, analizate şi utilizate la descoperirea crimei. 

Etapa alegerii produsului sau a serviciului dorit de către cumpărător 
Preliminar, infractorul va căuta site-ul vânzătorului electronic care 

dispune de produsele sau serviciile pe care şi le doreşte, va verifica 

existenţa bunurilor în stocul vânzătorului, precum şi informaţiile pe 

care urmează să le ofere vânzătorului. 

La această etapă de pregătire a crimei, infractorii folosesc un nu-

măr redus de instrumente destinate pentru mascarea datelor sistemului 

informatic utilizat (spre exemplu, aplicaţii de ascundere a adresei IP a 

sistemului informatic), deoarece nu s-a trecut la executarea nemijlocită 

a infracţiunii şi pentru a nu îngreuna procesul de căutare a produselor 

sau a serviciilor prin utilizarea acestor instrumente. 

Odată ce a constatat săvârşirea operaţiunilor de plată frauduloase, 

organul de urmărire penală trebuie să întreprindă neîntârziat următoa-

rele acţiuni: 

1.1. Să identifice datele comerciantului electronic (administrato-

rul site-ului de comerţ online), dacă organul de urmărire penală a fost 

sesizat de către o altă persoană decât comerciantul electronic [3]. 

Aceste date, de regulă, se regăsesc pe site, şi anume, pe pagina web 

destinată datelor de contact. Fixarea datelor urmează a fi efectuată cu 

întocmirea unui proces-verbal de cercetare la faţa locului. 

Persoana care întocmeşte procesul-verbal trebuie să descrie amă-

nunţit faptele constatate, măsurile luate, mijloacele tehnice utilizate, 

condiţiile şi modul de aplicare a lor, precum şi rezultatele obţinute. 

În cazul în care astfel de date lipsesc pe site-ul de comerţ online, se 

vor întreprinde acţiunile procesuale descrise infra, la punctele 1.2.-1.4: 
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1.2. Să stabilească datele cu privire la numele de domen/domeniu 

al site-ului de comerţ electronic [2, p.253], cu întocmirea procesului-

verbal de cercetare la faţa locului. 

1.3. Să fixeze datele serverului care găzduieşte site-ul [2, p.256] 

de comerţ online, întocmind procesul-verbal de cercetare la faţa 

locului. 

1.4. Să efectueze identificarea abonatului, proprietarului sau 

utilizatorului adresei IP a serverului-gazdă (măsura specială de 

investigaţie prevăzută de art.134/5 din Codul de procedură penală), 

prin intermediul furnizorului de servicii internet (ISP) căruia i-a fost 

alocată adresa IP respectivă. 

   Această măsură specială de investigaţii se efectuează cu 

autorizaţia procurorului [1], art.132/2 alin.(1) pct.2) lit.a) din CPP, în 

baza ordonanţei de dispunere a măsurii speciale de investigaţii, care pe 

lângă elementele prevăzute la art.255 din CPP, va mai conţine: 

a) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune de 

datele respective sau le ţine la control; 
b) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utiliza-

torului, dacă sunt cunoscute; motivarea îndeplinirii condiţiilor de dis-
punere a măsurii speciale de investigaţii; 

c) menţiunea cu privire la obligaţia persoanei sau a furnizorului de 
servicii de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, 
informaţiile solicitate. 

La rândul său, ofiţerul care efectuează această măsură specială de 
investigaţii urmează să întocmească un proces-verbal cu privire la 
consemnarea măsurii speciale de investigaţii [1], în corespundere cu 
prevederile art.132/5 din CPP, care să conţină: 

a) locul, data şi ora începerii şi finalizării măsurii speciale de 
investigaţii; 

b) funcţia, numele şi prenumele subiectului care întocmeşte 
procesul-verbal; 

c) numele, prenumele şi calitatea persoanelor care au participat la 
efectuarea acţiunii, iar dacă este necesar, adresele lor, obiecţiile şi 
explicaţiile acestora; 

d) descrierea detaliată a faptelor constatate, precum şi a acţiunilor 
întreprinse în cadrul efectuării măsurii speciale de investigaţii; 

e) menţiunea privind efectuarea, în cadrul realizării măsurii 
speciale de investigaţii, a fotografierii, filmării, înregistrării audio, 
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utilizarea mijloacelor tehnice, condiţiile şi modul de aplicare a lor, 
obiectele faţă de care au fost aplicate aceste mijloace şi rezultatele 
obţinute. 

La acest proces-verbal se anexează, în plic sigilat, purtătorul 
material de informaţii care conţine rezultatele măsurii speciale de 
investigaţii. 

1.5. Neîntârziat să colecteze sau să ridice informaţia de la 

furnizorul de servicii de comunicaţii electronice (de la comerciantul 
electronic/administratorul site-ului de comerţ online), şi anume, 
logurile stocate pe serverul care găzduieşte site-ul de vânzări online. 

Colectarea informaţiei de la furnizorul de servicii de comunicaţii 
electronice este o măsură specială de investigaţii [1], prevăzută de 
art.134/4 din CPP, iar ridicarea informaţiei de la furnizorul de servicii 
de comunicaţii electronice reprezintă o acţiune de urmărire penală 
generală sub forma de ridicare de obiecte sau documente. Ambele 
acţiuni de urmărire penală se efectuează cu autorizaţia judecătorului 
de instrucţie [1], potrivit art.126 alin.(2), art.132/2 alin.(1) pct.1) lit.h) 
şi art.301 alin.(1) din Codul de procedură penală, cu întocmirea unui 
proces-verbal cu privire la consemnarea măsurii speciale de 
investigaţii sau, după caz, proces-verbal privind ridicarea de obiecte şi 
documente, conform art.131-132 şi art.260-261 din CPP [1; 2, p. 258]. 

Caracterul neîntârziat al acestei acţiuni de urmărire penală este 

dictat de faptul că informaţiile existente pe serverul-gazdă al site-ului 

de comerţ online, de regulă, sunt disponibile o perioadă scurtă de 

timp, care poate dura de la câteva zile până la câteva ore, în funcţie de 

volumul informaţiei memorizate pe server, capacitatea suporturilor de 

stocare a informaţiei, setările serverului, numărul de vizitatori ai site-

ului etc. Astfel, datele informatice stocate pe server sunt volatile, fiind 

susceptibile ştergerii automate prin suprascrierea acestora cu loguri 

noi. 

1.6. Să analizeze datele informatice administrate de pe serverul-

gazdă: Informaţiile cu privire la căutările preliminare urmează a fi 

analizate şi contrapuse cu datele legate de procurările efectuate 

fraudulos. Spre exemplu, în cazul în care infractorul a procurat 

fraudulos o anumită cantitate de telefoane mobile de anumit 

model/culoare cu mascarea adresei IP, se va analiza în logurile 

serverului alte adrese IP care au căutat sau au verificat existenţa în 

stoc a aceleiaşi cantităţi de telefoane mobile de acest model/culoare, 
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iar în cazul în care a fost efectuată o rezervare la un hotel pentru o 

anumită perioadă cu indicarea datei check-in şi check-out, numărului 

de persoane adulte şi minore, vârsta fiecărui minor, numărul de 

camere, tipul camerei, tipul patului, condiţiile, limba utilizată, valuta 

setată etc. la fel cu ascunderea adresei IP, se vor analiza alte căutări 

similare după criteriile date în vederea identificării adresei IP 

originale. 

Referinţe: 
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3. Spre exemplu: deţinătorul cardului de plată fraudat, instituţia financiar-

bancară emitentă a cardului de plată fraudat, instituţia financiar-bancară 

prin intermediul căreia a fost efectuată operaţiunea de plată frauduloasă 

etc. 

 

 

ANALIZA CRIMINALISTICĂ PRELIMINARĂ ÎN CADRUL 

EFECTUĂRII OPERAŢIUNILOR FRAUDULOASE  

DE PLATĂ ON-LINE 

Svetlana PURICI 

Cardul de plată [3], inclusiv datele acestuia, sunt din ce în ce mai 

utilizate în ziua de azi. Fiind portofelul electronic al majorităţii, 
tentaţia e mare: fraudele cu utilizarea datelor cardurilor de plată s-au 

înmulţit ca număr şi ca valoare. Fraudarea prin utilizarea datelor unui 
card de plată se poate face prin [2]: achiziţionarea de bunuri şi servicii 

sau extragerea directă de mijloace băneşti. 

Etapa completării datelor cu privire la cumpărător şi/sau bene-

ficiar. Oricum nu s-ar ascunde, acest infractor urmează să ofere şi in-
formaţie veridică. Astfel, la completarea formularelor on-line, comer-

cianţii solicită diverse date despre cumpărător. 
Unii vânzători on-line pot cere şi alte date, spre exemplu, adresa 

livrării cumpărăturii, persoana de contact, mesajul cumpărătorului etc. 
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Astfel, organul de urmărire penală trebuie să acumuleze probe sup-
limentare cu privire la săvârşirea infracţiunii prin investigarea benefi-
ciarilor produselor/serviciilor: 

1.1. analizarea reţelelor de socializare în vederea stabilirii interfe-
renţelor, conexiunilor dintre toţi beneficiarii (spre exemplu, infractorii 
ar putea fi prietenii comuni din reţelele de socializare a tuturor bene-
ficiarilor), cu întocmirea unui proces-verbal de cercetare la faţa locului 
[1, p. 258]; 

1.2. stabilirea numerelor de telefon utilizate de către toţi benefi-

ciarii, prin intermediul operatorilor de telefonie fixă şi mobilă, prin 
efectuarea măsurii speciale de investigaţii sub forma identificării abo-
natului, proprietarului sau utilizatorului, prevăzută de art.134/5 din 
Codul de procedură penală, întocmind proces-verbal cu privire la 
consemnarea măsurii speciale de investigaţii [1, p. 258]; 

1.3. colectarea sau ridicarea informaţiei privind convorbirile 

telefonice [4] pentru perioada respectivă în vederea identificării 
numerelor de telefon comune, cu întocmirea unui proces-verbal cu 
privire la consemnarea măsurii speciale de investigaţii [1, p. 258] sau, 
după caz, proces-verbal privind ridicarea de obiecte şi documente; 

1.4. percheziţionarea domiciliilor acestora în vederea depistării şi 
ridicării documentelor şi înscrisurilor cu privire la produsul sau 
serviciul procurat, calculatoarelor (blocurilor de sistem, laptopurilor, 
tabletelor), telefoanelor mobile etc.; 

1.5. percheziţionarea informatică (cercetarea, examinarea, experti-
za) a calculatoarelor şi echipamentelor mobile ale beneficiarilor în ve-
derea stabilirii persoanelor care le-au expediat biletele electronice, me-
sajelor electronice relevante, corespondenţei efectuate prin intermediul 
produselor program (de exemplu: Skype, Facebook, Odnoklassniki, 
Outlook, Messenger, The Bat, Thunderbird, Viber, WhatsApp etc.); 

1.6. audierea lor cu privire la modul de procurare a produsului sau 
a serviciului, persoanele implicate la procurarea nemijlocită şi alte 
date importante pentru justa soluţionare a cauzei. 

Datele de contact ale făptuitorului pot ajuta organul de urmărire 
penală în vederea stabilirii acestuia. Adresa de email, numărul de 
telefon, nickname-ul, skype-ul, ICQ etc. urmează a fi verificate cu 
utilizarea motoarelor de căutare şi reţelelor de socializare. 

   Etapa efectuării operaţiunii frauduloase de plată electronică. 
Pentru efectuarea operaţiunii frauduloase de plată on-line de către in-
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fractor sunt utilizate doar o parte din informaţiile conţinute pe cardul 

de plată, şi anume: (1) numărul cardului de plată, (2) data de expirare 

a cardului, (3) numele deţinătorului cardului de plată şi (4) codul de 

securitate al cardului (Fig. 1). 

Fig.1. Model de completare a datelor pentru efectuarea plăţii on-line 

Datele informatice existente pe serverul care găzduieşte site-ul de 

comerţ on-line sau site-ul băncii partenere a comerciantului electronic 

pot conţine în logouri şi numărul cardului de plată prin intermediul 

căruia a fost efectuată plata electronică frauduloasă. 

Primele 6 cifre ale numărului cardului de plată sunt date identifica-

toare ale băncii comerciale care a emis cardul. În internet există diver-

se instrumente de verificare a datelor băncii comerciale emitente a car-

dului de plată în baza acestui număr, spre exemplu: 

 https://www.bindb.com/bin-database.html 

 https://binlists.com/ 

 http://www.findbinnumbers.com.au/ 

 https://www.binlist.net/ 

 http://binchecker.com/ (Fig.2) 

Fig. 2. Exemplu de verificare a numărului cardului de plată 

https://www.bindb.com/bin-database.html 

https://www.bindb.com/bin-database.html
https://binlists.com/
http://www.findbinnumbers.com.au/
https://www.binlist.net/
http://binchecker.com/
https://www.bindb.com/bin-database.html
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În cazul în care banca emitentă a cardurilor de plată este din 

Republica Moldova, organul de urmărire penală trebuie să ridice de la 

instituţia financiar-bancară informaţiile cu privire la toate achitările 

care au fost efectuate cu fiecare card de plată fraudat, în vederea 

stabilirii punctelor comune de utilizare ale acestora, care pot fi locurile 

de compromitere ale acestora (spre exemplu: site-uri on-line capcană, 

magazine, cafenele, restaurante, staţii PECO şi altele). 

Un exemplu, în cauza penală nr. 5697423 de acuzare a lui C.V. 

(născut la 14 mai 1993) în săvârşirea infracţiunilor de obţinere 

ilegală şi divulgare a informaţiilor ce constituie secret bancar 

prevăzută de art. 24510 alin. (1) şi (2) din Codul penal şi tentativă de 

fraudă informatică, prevăzută de art. 27, art. 2606 alin. (2) lit. b) din 

Codul penal, organul de urmărire penală a stabilit că C.V. activând 

în calitate de barman în incinta restaurantului „CARDAN”, amplasat 

în mun. Chişinău, str. X, a primit de la clienţii restaurantului sau, 

după caz, de la chelneri, cardurile de plată pentru achitarea 

serviciilor prestate, prin intermediul POS-terminalului, instalat de 

către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., asigurându-se că clienţii 

nu văd acţiunile sale, a colectat, prin copiere pe suporturi de hârtie, 

informaţii despre datele cardurilor de plată, cum ar fi numerele, 

codurile de securitate (destinate pentru verificarea validităţii cardu-

lui de plată în cazul efectuării tranzacţiilor CNP), data expirării şi 

titularii cardurilor de plată, fără ştirea şi acordul titularilor acestor 

carduri, clienţi ai restaurantului. Ulterior, utilizând sisteme informatice 

şi reţele informatice, alte mijloace electronice, inclusiv contul său din 

jocul „LineAgeII”, a utilizat aceste date fără ştirea şi acordul titularilor 

acestor carduri, efectuând tranzacţii on-line de convertire a banilor în 

mijloace de plată electronică, în cadrul jocurilor electronice. 

Referinţe: 
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преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности / 

Автореферат дисс. Челябинск, 2006, c. 22-29. 

3. ХИЛЮТА, В. Банковская карточка как средство совершения прес-

тупления. B: Банкаускi веснiк, 2009, №.22 (459), c.50-54. (72). 
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4. Numerele de telefon indicate la completarea formularelor on-line, celor 

stabilite în cadrul analizării conturilor beneficiarilor din reţelele de 

socializare şi numerelor de telefon stabilite în urma efectuării identificării 

abonaţilor la furnizorii de telefonie, precum şi cele obţinute prin alte 

acţiuni de urmărire penală. 

 

 

ROLUL AGENTULUI SUB ACOPERIRE ÎN ACTIVITATEA 

DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CRIMINALITĂŢII 

Artiom ENI 

Lupta efectivă împotriva criminalităţii a constituit un scop impor-

tant al oricărei entităţi statale în diferite perioade istorice.  Actual-

mente, scopul respectiv îşi menţine actualitatea, având în vedere starea 

şi dinamica fenomenului criminalităţii, care se manifestă sub diferite 

forme şi cuprinde arealul transnaţional. Astfel, statele întreprind atâtea 

eforturi însemnate la nivel naţional, cât şi comunitar, în vederea 

prevenirii şi combaterii  infracţiunilor prin prisma politicii penale, 

pentru a proteja valorile sociale, consfinţite şi ocrotite prin lege. 
Scopul privind protecţia valorilor sociale de fenomenul criminalită-

ţii se regăseşte printre oportunităţi în strategia de dezvoltare a Repub-

licii Moldova. Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) din Codul penal al Repub-

licii Moldova, intrat în vigoare la 13.09.2002, cu moficările şi comple-
tările ulteiorare, legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, 

drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, 
orânduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea 

teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum 
şi întreaga ordine de drept [1]. La fel, conform art.1 alin. (2) din Codul 

de procedură penală, intrat în vigoare la 12.06.2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, procesul penal are ca scop protejarea 

persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea 
persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de 

răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor 
presupuse sau săvârşite, astfel ca orice persoană care a săvârşit o 

infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană 
nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată [2]. 

Infracţiunea ca fenomen antisocial este prevenită şi combătută de 
către organele de resort prin intermediul unor măsuri coercitive, 
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expres stabilite în legile-cadru. Aşadar, o atenţie deosebită urmează a 

fi concentrată asupra pârghiilor legale de care dispune statul în 

vederea descoperirii faptului existenţei infracţiunilor şi contracarării 
acestora. În acest sens, un loc aparte îl ocupă investigaţia sub 

acoperire ca şi măsură specială de investigaţie, având menirea de a 
releva şi cerceta corespunzător faptele infracţionale. 

Investigaţia sub acoperire face parte din materia activităţii speciale 
de investigaţie, regimul juridic al căreia este consfinţit în Codul de 

procedură penală şi Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea 
specială de investigaţie, intrată în vigoare la data de 08.12.2012. O 

atenţie deosebită, sub aspect ştiinţifico-practic, merită a fi acordată 
statutului şi atribuţiilor agentului sub acoperire în cadrul activităţii 

speciale de investigaţie, acesta fiind subiectul împuternicit prin lege de 
a culege date şi informaţii necesare pentru a descoperi faptul existenţei 

infracţiunii.  

Din economia prevederilor art. 1321 din CPP, activitatea specială 

de investigaţie reprezintă totalitatea de acţiuni de urmărire penală cu 

caracter public şi/sau secret, efectuate de către ofiţerii de investigaţii 

în cadrul urmăririi penale numai în condiţiile şi în modul prevăzute de 

lege. De asemenea, măsurile speciale de investigaţii se dispun şi se 

efectuează dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
1. pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal 

şi/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a 
probelor; 

2. există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau 
săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de 
grave, cu excepţiile stabilite de lege; 

3. acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Conform art.1322 alin. (2) lit. d) din CPP, investigaţia sub 
acoperire  reprezintă o măsură specială de investigaţie, care se 
efectuează cu autorizarea procurorului în vederea descoperirii şi 
cercetării  infracţiunilor.  

Actul procesual de dispunere a efectuării investigaţiei sub 
acoperire este ordonanţa procurorului, în care se vor indica obligatoriu 
măsura propriu-zisă autorizată, perioada pentru care a fost autorizată, 
identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi 
activităţile pe care acesta le va desfăşura, şi persoana sau persoanele 
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supuse măsurii speciale de investigaţii ori datele de identificare  ale 
acestora, dacă sunt cunoscute. 

Pornind de la natura juridică şi scopul investigaţiei sub acoperire, 
rolul de bază în cadrul efectuării acesteia îi revine investigatorului sub 
acoperire. 

În lumina prevederilor art. 136 alin. (4) din Codul de procedură 
penală şi art. 30 alin. (4) din Legea cu privire la activitatea specială de 
investigaţie, investigatorii sub acoperire sunt angajaţi, special desem-
naţi în acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciu-
lui de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Depar-
tamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei sau sunt 
persoane antrenate pentru efectuarea unei măsuri speciale de investi-
gaţii concrete. Investigatorii sub acoperire efectuează măsura specială 
de investigaţii pe perioada determinată în ordonanţa procurorului. 

Identitatea investigatorului sub acoperire este una anonimă pentru 

persoanele supuse măsurii speciale de investigaţii şi pentru subiecţii 

procesuali cu atribuţii funcţionale în cadrul procesului penal, cu 

excepţia procurorului. Datele cu privire la identitatea acestuia pot fi 

dezvăluite numai cu acordul scris al investigatorului şi în conformitate 

cu Legea cu privire la secretul de stat. 
Agentul sub acoperire desfăşoară o activitate ce presupune 

participarea sau implicarea acestuia în actele infracţionale săvârşite de 

către persoana sau grupul de persoane, care sunt vizate în investigaţiile 

demarate de către organul de urmărire penală. În lumina jurisprudenţei  
Curţii Europene pentru Drepturile Omului, antrenarea în procesul 

penal a investigatorului sub acoperire determină necesitatea evaluării 
unui echilibru între interesele menţinerii ordinii publice şi drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului. 
Efectuarea investigaţiei sub acoperire a devenit o practică pozitivă 

şi frecventă a organelor de urmărire penală în vederea prevenirii şi 
combaterii  criminalităţii. Deseori, agenţii sub acoperire sunt antrenaţi 

în cadrul procesului de instrumentare a infracţiunilor săvârşite de către 
grupuri criminale organizate şi organizaţii criminale, devenind un 

mijloc eficient de a constata existenţa unor asemenea infracţiuni, 
identificarea cercului participanţilor la infracţiune, precum şi la 

prevenirea producerii  consecinţelor faptelor infracţionale. 
Din practica pozitivă a organelor de urmărire penală, se atestă o 

frecvenţă deosebită de dispunere şi efectuare a investigaţiei sub 
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acoperire pentru descoperirea infracţiunilor din domeniul circulaţiei 

ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope sau analoagelor acestora, 

traficului de fiinţe umane, infracţiunilor contra securităţii publice şi a 
ordinii publice etc. 

Rolul agentului sub acoperire, în sens larg, este de a culege date şi 
informaţii cu privire la activitatea infractorilor, precum şi orice alte 

date şi informaţii necesare prevenirii viitoarelor infracţiuni. Această 
idee o desprindem din prevederile art.138 din CPP  potrivit căruia 

datele şi informaţiile obţinute de investigatorul sub acoperire pot fi 
folosite numai în cauza penală şi în legătură cu persoanele la care se 

referă ordonanţa emisă de procuror. Iar în cazul în care sunt 
descoperite date cu privire la alte infracţiuni decât cele pentru care a 

fost autorizată măsura specială de investigaţii, acestea se transmit 
procurorului pentru începerea urmăririi penale. 

Agentul sub acoperire are un rol pasiv în cadrul investigaţiei 

efectuate, şi anume, cel de prevenire şi descoperire a infracţiunii. 

Manifestul activ al acestuia în cadrul investigaţiei sub acoperire ar 

putea ridica probleme referitoare la provocarea de săvârşire a 

infracţiunii. Astfel, în activitatea lor, investigatorilor sub acoperire le 

este interzis să determine o persoană să săvârşească o faptă prevăzută 

de legea penală, pentru ca, ulterior, aceasta să fie trasă la răspundere 

penală, în temeiul probelor obţinute prin provocare. Reglementările 

art. 136 alin. (6) din CPP şi art.30 alin.(6) din Legea privind 

activitatea specială de investigaţie instituie o prohibiţie în temeiul 

căreia investigatorului sub acoperire i se interzice să provoace 

comiterea infracţiunii. Cele abordate relevă însemnătatea şi contribuţia 

agentului sub acoperire în procesul de prevenire şi descoperire a 

infracţiunilor, care prezintă o „armă” mânuită de organele statului în 

materia respectivă.  

Referinţe: 
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al Republica Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003. 
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LACUNE ÎN REGLEMENTAREA PROCEDURII DE 

JUDECARE A APELULUI (Partea I) 

Ina JIMBEI 

Apelul reprezintă o fază importantă a procesului de înfăptuire a 

justiţiei având menirea de a completa sistemul de garanţii procesuale 

alături de celelalte căi de atac, în vederea oferirii unei apărări judiciare 

eficiente a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 

persoanelor fizice şi juridice.  

Cu toate acestea, apelul nu a constituit obiectivul special nici a unei 

investigaţii în Republica Moldova. Insuficienţa preocupărilor însă nu 

este determinată de lipsa necesităţii de studiere a acestei instituţii, or, 

cercetarea detaliată a normelor ce ţin de judecarea apelului scoate la 

iveală un şir de carenţe legislative care duc la interpretarea greşită şi 

aplicarea eronată a legislaţiei în domeniu.  

Unul din aspectele problematice constă în faptul că în Codul de 

procedură civilă nu sunt prevăzute acţiunile procesuale care urmează 

să le îndeplinească judecătorul dacă depistează existenţa temeiurilor 

prevăzute la art.369 CPC (temeiuri de restituire a cererii de apel) după 

primirea cererii de apel. 

Evident, restituirea cererii nu ar fi posibilă, or, ea a fost deja 

primită şi pusă pe rolul instanţei. De asemenea, judecătorul nu ar 

putea nici să scoată cererea de pe rol, deoarece nu există o prevedere 

legală care să permită această acţiune procesuală.  
În practica judiciară, soluţia adoptată de majoritatea instanţelor de 

apel este respingerea apelului şi menţinerea hotărârii. Nu putem fi 
totuşi de acord cu această soluţie, deoarece instanţa realizează una din 
acţiunile prevăzute la art.385 CPC numai după judecarea în fond a 
cauzei emiţând o decizie. Însă, instanţa nu trebuie să examineze apelul 
în fond dacă depistează temeiurile prevăzute la art.369 CPC, ci să 
finalizeze procesul cu emiterea unei încheieri. În acest sens, 
menţionăm că în conformitate cu art.14 alin.(5) CPC, dispoziţia 
judecătorească prin care se soluţionează fondul apelului şi recursului 
se emite în formă de decizie, iar la soluţionarea problemelor prin care 
nu se rezolvă fondul apelului şi recursului, dispoziţia se emite în 
formă de încheiere.  

În opinia unor autori, cea mai corectă soluţie ar fi încetarea proce-
durii în apel [1, p.780]. Deşi această soluţie pare a fi într-adevăr rele-
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vantă aplicarea ei la moment ar putea fi considerată ilegală atâta timp 
cât nu există o prevedere expresă în Codul de procedură vivilă, iar 
aplicarea analogiei în această situaţie este inadmisibilă. Actualmente, 
Codul de procedură civilă prevede posibilitatea încetării procedurii în 
apel doar în cazul retragerii apelului de către apelant (art.374 alin.(3) 
CPC). 

Pornind de cele menţionate supra, este cert că există o singură po-
sibilitate de a remedia lacunele existente, şi anume, modificarea 
Codului de procedură civilă prin introducerea prevederilor legale care 
să reglementeze acţiunile judecătorului în situaţia descrisă. 

La prima vedere, s-ar crea impresia că lucrurile sunt foarte simple, 
adică legiuitorului îi rămâne doar să adopte mecanismul prevăzut 
pentru examinarea cauzelor în primă instanţă – depistarea temeiurilor 
de restituire după primirea cererii duce la scoaterea cererii de pe rol.  

Însă analiza detaliată a prevederilor art.369 CPC ne oferă alte 
soluţii şi concluzii. Pentru a clarifica aspectele sus-menţionate, trebuie 
să pornim de la analiza esenţei instituţiilor „refuzul în primirea 
cererii” – „încetarea procesului”; „restituirea cererii” – „scoaterea 
cererii de pe rol”.  

În general, pornirea procesului judiciar pe o acţiune civilă poate fi 

considerată oportună doar în prezenţa tuturor premiselor dreptului la 

acţiune şi a respectării tuturor condiţiilor de realizare a dreptului la inten-

tarea acţiunii [2, p.244]. Premisele dreptului la intentarea acţiunii sunt 

fapte cu caracter procesual de existenţa sau inexistenţa cărora legea sta-

bileşte apariţia dreptului subiectiv la intentarea acţiunii pe pricina res-

pectivă [2, p.245]. Natura juridică a premiselor dreptului la acţiune le 

conferă acestora caracter ireparabil [2, p.246]. Dacă se constată neres-

pectarea premiselor dreptului la acţiune, judecătorul va refuza primirea 

cererii (art.169 CPC), iar dacă acestea se vor constata după primirea 

cererii, judecătorul va dispune încetarea procesului (art.265 CPC).  
Condiţiile dreptului la intentarea acţiunii sunt acele fapte juridice 

cu caracter procesual care stabilesc ordinea procesuală de realizare a 
dreptului la intentarea acţiunii. Nerespectarea acestora va duce la 
restituirea cererii (art.170 CPC) în faza intentării acţiunii sau la scoa-
terea cererii de pe rol (art.267 CPC) în faza pregătirii sau a dezbaterii 
judiciare. 

Astfel, refuzul de primire a cererii şi încetarea procesului sunt 
acţiuni care trebuie efectuate de judecător, atunci când depistează 
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circumstanţe care împiedică persoana să îşi realizeze dreptul la 
intentarea acţiunii, iar restituirea şi scoaterea cererii de pe rol se 
realizează atunci când persoana deşi are dreptul la acţiune nu l-a 
realizat în conformitate cu cerinţele prevăzute de lege – încălcări care 
pot fi reparate.  

Anume pornind de la esenţa acestor instituţii, legiuitorul urmează 
să reglementeze acţiunile judecătorului la faza judecării apelului. Evi-
dent teoria premiselor şi condiţiilor este inerentă instituţiei intentării 
acţiunii în primă instanţă, cu toate acestea, apelul de asemenea presu-
pune intentarea unei proceduri, evident deja în apel, astfel nu putem 
nega că noţiunile respective sunt aplicabile şi în această fază. Mai 
mult ca atât, în conformitate cu art.19 lit. e) din Legea nr.780 din 
27.12.2001 privind actele legislative „terminologia utilizată în actul 
elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi 
în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi 
termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia”. 

Ţinând cont de cele expuse supra şi analizând temeiurile de restituire 
prevăzute în art.369 CPC, putem deduce că nu toate temeiurile într-
adevăr pot avea ca efect restituirea cererii de apel, ci doar cel prevăzut la 
art.396 alin.(1) lit. a) CPC, or, doar acesta poate fi calificat drept încălcare 
a condiţiei care stabileşte ordinea procesuală de realizare a dreptului de 
intentare a procedurii în apel, precum şi cel prevăzut la art.396 alin.(1) 
lit. e) CPC, or apelantul solicită anume restituirea apelului. 

Celelalte temeiuri prevăzute ar trebui să constituie temeiuri de 

refuz la depunere, or, ele ţin de însuşi dreptul de intentare a procedurii 

în apel şi au caracter ireparabil.  

Considerând cele menţionate, soluţiile pentru care optăm sunt 

următoarele:  

1) Introducerea instituţiei refuzului la faza examinării apelului, 

astfel încât temeiurile de restituire să rămână cele prevăzute actual-

mente la art.369 alin.(1) lit. a) şi e) CPC, iar temeiuri de refuz să fie 

cele prevăzute în prezent la art.369 alin.(1) lit. b), c), d) şi f) CPC. 

2) Introducerea reglementărilor care ar prevedea posibilitatea în-

cetării procedurii în apel, dacă se vor depista temeiurile prevăzute 

actualmente la art.369 alin.(1) lit. b), c), d) şi f) CPC după primirea 

cererii de apel. 

3) Introducerea instituţiei scoaterii cererii de apel de pe rol, iar în 

calitate de temeiuri ar fi: încălcarea alin.(3) art.365 CPC depistată 
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după primirea cererii, neachitarea în timpul stabilit de judecător a taxei 

de stat în cazul eşalonării sau amânării achitării acesteia. 

În acest sens, menţionăm că în Codul de procedură civilă al Repub-

licii Belarus [3], anume după acest model sunt reglementate acţiunile 

judecătorului la faza primirii şi examinării cererii de apel. Astfel, în 

conformitate cu art.408 CPC al Republicii Belarus, judecătorul refuză 

primirea cererii:  

1) persoanelor care nu au dreptul la apel; 

2) dacă hotărârea nu poate fi atacată cu apel; 

3) persoanelor care au pierdut termenul de atac prevăzut de Cod, 

dacă i s-a refuzat în repunere. 

Iar în conformitate cu art.417 al Codului nominalizat, instanţa va 

înceta procedura în apel, dacă cererea de apel a fost primită cu 

încălcarea prevederilor art.408 CPC Republica Belarus. 
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FAŢETE PRACTICE ALE PRINCIPIILOR  

FUNDAMENTALE ALE EXECUTĂRII SILITE 

Oxana NOVICOV 

Principiile au un caracter general; pentru a asigura aplicabilitatea 

lor, e necesar ca acestea să fie dezvăluite prin norme concrete în textul 

actului legislativ sau normativ. Nu mai puţin important este ca toate 

normele ce le conţine actul legislativ/normativ să fie conforme acestor 

principii [1]. 

Procedura de executare este guvernată de anumite principii, prin 

prisma cărora trebuie înţelese şi interpretate normele Codului de 

executare. Raţiunea existenţei acestor principii ţine de două aspecte:  

 ele ajută la înţelegerea şi interpretarea esenţei procedurii de 
executare (stabilind ideile fundamentale care întemeiază executarea 



235 

silită şi punctând coordonatele-cheie ale acesteia, în limitele cărora se 
vor interpreta toate celelalte norme ale Codului de executare); 

  sub aspect practic, principiile servesc la identificarea soluţiilor 
pentru unele situaţii, când legea nu este suficient de clară, dar şi la 
dezvoltarea, modificarea legislaţiei în spiritul principiilor pe care 
aceasta se axează; la formarea unei practici de lucru unice a 
executorilor judecătoreşti şi a instanţelor de judecată.  

Principiul legalităţii – importanţa respectării principiului legali-
tăţii este crucială. Legalitatea constituie garanţia realizării sarcinilor şi 
scopului procedurii de executare stabilite în art.1 Cod de executare. 
Potrivit art.2 Cod de executare, executorul judecătoresc asigură 
executarea silită a documentelor executorii în strictă conformitate cu 
prezentul cod şi cu alte acte normative. La fel, alin. (3) art. 2 Legea 
nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti stabileşte că 
,,activitatea executorului judecătoresc se desfăşoară în condiţiile 

legii, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale părţilor în 
procedura de executare şi ale altor persoane interesate, fără deosebire 
de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, 
de apartenenţă politică, de avere, de origine socială sau de orice alt 
criteriu”, reiterând obligaţia de asigurare a conformităţii cu legea a 
tuturor acţiunilor executorului judecătoresc. 

Deşi normele legale citate supra (art.2 Cod de executare şi art.2 

Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti) se referă 

doar la obligaţia executorului judecătoresc de asigurare a legalităţii, 

vom menţiona că instanţele de judecată au un rol decisiv în asigurarea 

aplicării principiului legalităţii. Ţinând cont de prevederile art.3 Legea 

nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, art.9 Cod de 

executare, cât şi de normele din titlul V al cărţii I a Codului de 

executare, acţiunile sau inacţiunile executorului judecătoresc pot fi 

contestate doar în instanţa de judecată. Astfel, în aprecierea legalităţii 

actelor executorului judecătoresc, rolul exclusiv şi decisiv îi revine 

instanţei de judecată.  

Considerăm necesar a menţiona că, în contextul analizei 

principiului legalităţii, este necesar a ţine cont de prezumţia legalităţii 

actului executorului judecătoresc, instituită de art.3 al Legii nr.113 din 

17.06.2010 privind executorii judecătoreşti. Acest beneficiu de 

prezumţie a legalităţii pune în valoare rolul şi importanţa atribuţiilor 

delegate de stat executorului judecătoresc. Sub aspect practic, norma 
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respectivă, raportată la prevederile titlului V al cărţii I a Codului de 

executare, indică expres asupra faptului că orice act al executorului 

judecătoresc, dacă acesta nu a fost declarat ilegal de instanţa de 

judecată, va fi considerat legal.  

Potrivit principiului egalităţii, afirmat la art.3 al Codului de 

executare, legiuitorul urmăreşte să asigure tratament egal şi echitabil 

tuturor justiţiabililor şi să excludă posibilitatea ca anumite criterii (de 

natură biosocială (rasă, sex, origine socială) sau derivate din 

manifestări ale conştiinţei (religie, opinie etc.)) să cauzeze o tratare 

mai favorabilă sau o discriminare a persoanelor (fizice sau juridice). 

Remarcam că enumerarea din acest articol cuprinde şi criteriul 

,,indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare”. 

Totuşi, legislaţia naţională cuprinde norme speciale privind derularea 

procedurilor de executare în situaţiile când în calitate de parte a 

procedurii apare statul sau autorităţile/instituţiile finanţate din bugetul 

public naţional. Acest lucru e valabil atât în cazul când statul apare în 

calitate de debitor, cât şi atunci când acesta este creditor. 

O altă situaţie când legiuitorul a admis devieri de la principiul 

tratării egale vizează categoriile de creditori vulnerabili sau beneficiari 

ai unor plăţi de importanţă majoră – ne referim la creditorii beneficiari 

ai pensiilor de întreţinere, ai plăţilor compensatorii pentru pierderea 

întreţinătorului, vătămarea sănătăţii etc.  Relevante în acest sens sunt 

prevederile alin. (7) şi (8) ale art. 37 Cod de executare. 

Principiul disponibilităţii consacrat în art. 4 al Codului de execu-

tare e edificat pe ideea liberei exprimări a voinţei creditorului referitor 

la pornirea, modalitatea de realizare, încetarea şi amânarea executării 

silite a documentelor executorii. În procedura de executare, limitele 

disponibilităţii oferite creditorului sunt indiscutabil mai largi decât cele 

ale debitorului. Creditorul dispune de dreptul de a cere executarea silită 

a documentelor executorii, precum şi de a renunţa la executarea în-

cepută sau de a amâna pornirea ei, în limitele prescripţiei dreptului sta-

bilit, cât şi de a încheia tranzacţii în condiţiile Codului de executare. 

 Cât priveşte debitorul, acesta poate executa documentul executoriu 

prin încheierea unei tranzacţii în condiţiile codului şi mai poate 

executa benevol documentul executoriu în timpul oferit de lege sau de 

instanţa de judecată (în cazul hotărârilor emise în contenciosul 

administrativ). 
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Principiul umanismului, în procedura de executare silită, se 

manifestă prin faptul că modul şi condiţiile de punere în executare a 

documentelor executorii se stabilesc pe principiul respectării drepturi-

lor omului şi nu pot avea ca scop pricinuirea de suferinţe fizice şi 

morale sau de prejudicii materiale. 

Chiar dacă prin esenţa sa procedura de executare presupune limita-

rea sau intervenţia în realizarea anumitor drepturi şi libertăţi fun-

damentale, principiul dat statuează clar că ele nu pot avea drept scop 

pricinuirea de suferinţe fizice şi morale sau de prejudicii materiale.  

Independenţa executorului judecătoresc este o condiţie inerentă 

a eficienţei procedurii de executare. Acest principiu afirmă că, în exe-

cutarea documentelor executorii, executorul judecătoresc este inde-

pendent şi se supune numai legii, iar orice imixtiune în activitatea de 

executare a documentelor executorii este inadmisibilă şi atrage 

răspunderea prevăzută de lege. 

Mecanismele instituite de legiuitor pentru a garanta independenţa 

executorului judecătoresc sunt de natură juridică-procesuală, în majo-

ritate – posibilitatea autorecuzării sau a recuzării, norme speciale pri-

vind competenţa pornirii urmăririi penale în privinţa executorului ju-

decătoresc şi unele limitări privind ridicarea bunurilor sau actelor afe-

rente procedurii de executare (a se vedea în acest sens Legea privind 

executorii judecătoreşti), posibilitatea aplicării sancţiunilor contraven-

ţionale pentru neexecutarea obligaţiilor stabilite de Codul de executare 

şi nerespectarea cerinţelor executorului judecătoresc. Considerăm însă 

că, pe lângă cele enunţate supra, mărimea şi modul de formare a plăţi-

lor pentru actele de executare (taxe şi speze), cât şi a onorariilor 

executorului judecătoresc sunt factori care contribuie la fortificarea 

independenţei executorului judecătoresc, or, în cazul insuficienţei 

acestora, riscul neglijării acestui principiu sporeşte considerabil. În 

plus, stabilirea acestora în maniera ce ar asigura independenţa 

(inclusiv financiară) a agenţilor de executare este în concordanţă cu 

prevederile Recomandării Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei nr. (2003)17 privind executarea hotărârilor judecătoreşti [2]. 

Aplicarea acestor principii va fi analizată pe unele cazuri selectate 

din practica judiciară naţională, din practica Colegiului Disciplinar, 

precum şi pe cazurile când există coliziuni între normele legale, ce pot 

fi soluţionate prin aplicarea principiilor procedurii de executare. 
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CORAPORTUL JUSTIŢIEI CONSTITUŢIONALE  

CU JUSTIŢIA DE DREPT COMUN 

Eduard RĂDUCAN 

Deşi justiţia constituţională prezintă unele trăsături comune cu mij-

loacele sau formele justiţiei clasice ori împrumută tehnicile acestora, 

totuşi ea are elemente specifice şi exclusive, fiind caracteristice doar 

ei. Scopul său, de fapt, rezidă în determinarea modului de organizare a 

supremaţiei Constituţiei, pe care o situează în vârful instituţiilor 

politico-juridice în stat, fiind sursa reglementărilor în domeniile 

economic, politic, social şi juridic [1, p.66] şi îşi găseşte justificarea în 

necesitatea clarităţii, previzibilităţii sistemului juridic, realizat prin 

raportarea tuturor legilor la un singur act normativ [2, p.73].  

În Republica Moldova, justiţia constituţională este încredinţată 

unei Curţi independente de toate celelalte autorităţi, fiind o justiţie 

exclusivă şi concentrată, având monopolul contenciosului constituţio-

nal, cu misiune de menţinere a echilibrului constituţional, fiind situată 

în afara aparatului jurisdicţional alcătuit din organele de jurisdicţie 

comune, obişnuite. Or, instanţelor de drept comun nu li se pot 

recunoaşte prerogative în domeniul contenciosului constituţional şi, cu 

atât mai mult, ele nici nu şi le pot aroga. Aşa fiind, ea este deci o 

„putere independentă”, o putere care nu se află la vârful unui edificiu 

jurisdicţional. Tocmai aceasta este diferenţa fundamentală între o 

Curte Supremă şi o Curte Constituţională, după cum o sugerează şi 

denumirea ei. Totuşi, între Curtea Constituţională şi Curtea Supremă 

sau celelalte instanţe, de regulă, există unele legături, deşi organic cele 

două forme de jurisdicţie sunt total independente, funcţional ele 

interferează [3, p.16]. 

http://www.coe.int/t/cm/adoptedTexts_en.asp
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Necesitatea justiţiei constituţionale ţine de ordinul evidenţei, res-

pectul Constituţiei, ca bază şi limită a puterii, trebuie garantată 

sancţionat pe calea instaurării unei justiţii constituţionale [4, p.78-79]. 

Funcţiile justiţiei constituţionale amplifică şi explică raţiunile care 

stau la baza instituirii ei: 

– regulează şi autentifică schimbările politice sau a alternanţelor 

puterii, mai ales în cazurile, dacă ele se produc într-o stare de tensiune 

ori în spiritul revanşei; cu alte cuvinte, veghează echilibrul 

constituţional; 

– participă la viaţa politică, prin tranşarea în termenii juridici a 

conflictelor de ordin politic; 

– consolidează coeziunea societăţii politice, prin însumarea forme-

lor de manifestare a tuturor segmentelor ei cu semnul „binelui co-

mun”, constituit ca reper axiologic cardinal în legătura fundamentală, 

respectiv prestigiul constituţiei creşte direct proporţional cu activitatea 

Curţii Constituţionale; 

– protejează drepturile şi libertăţile fundamentale, constituind unul 

dintre principalele motive justificative ale acestui control şi, istoriceş-

te, raţiunea instituţionalizării controlului. 

În majoritatea statelor europene, Curtea Constrtuţională – termen 

generic pentru desemnarea curţilor, tribunalelor şi consiliilor constitu-

ţionale – nu face parte din puterea judecătorească în sensul propriu al 

cuvântului. Poziţia sa constituţională este clar distinctă faţă de cea a 

instanţelor de drept comun ori administrative. De cele mai multe ori, 

Curtea Constituţională reprezintă o instanţă sui generis situată, în 

planul organizării statale, în afara celorlalte puteri ale statului, numite 

„clasice” – legislativul, executivul şi puterea judecătorească; prin 

urmare, nu intră sub acelaşi titlu constituţional ca şi aceasta din urmă, 

după cum am menţionat supra. 

Într-un număr excepţional de cazuri, Curtea Constituţională face 

parte din puterea judecătorească, fie din cauza că, prin Constituţia res-

pectivei ţări, această misiune specifică i-a fost conferită instanţei de la 

vârful autorităţii judecătoreşti de drept comun (este cazul Elveţiei, în 

care justiţia constituţională este atribuită în sarcina Tribunalului Fede-

ral şi cazul Ciprului, prerogativa de justiţie constituţională revenindu-i 

Curţii Supreme), fie că, potrivit Constituţiei, Curtea Constituţională 

este expres trecută în rândul instanţelor ce alcătuiesc puterea 
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judecătorească (este cazul Republicii Federale a Germaniei, Azer-

baidjanului, Georgiei, Poloniei, Federaţei Ruse, Slovaciei, Republicii 

Cehe, Belorusiei). Dacă în prima ipoteză Curtea Constituţională se 

află, din punct de vedere structural, în vârful piramidei justiţiei, în cea 

de-a doua ipoteză, ea se extrapune celorlalte puteri ale statului, în care 

este inclusă şi instanţa supremă. 
Indiferent dacă face parte din puterea judecătorească sau constituie 

o autoritate jurisdicţională independentă sui generis, este limpede de 

înţeles că o Curte Constituţională reprezintă organul suprem, căruia i 

s-a încredinţat o misiune specială, şi anume: cea de a veghea respecta-
rea supremaţiei Constituţiei – potrivit modelului Kelsenian, îndeosebi 

– chiar dacă, în principiu, Curtea Constituţională nu face parte din pu-
terea judecătorească, se subliniază că, prin autoritatea sa specifică, 

aceasta se situează în afara sistemului celorlalte instanţe judecătoreşti. 
În acest sens, Curţii Constituţionale i se acordă întotdeauna o relativă 

prioritate în ierarhia organelor jurisdicţionale. Acest lucru este valabil 
şi în cazul Consiliului Constituţional din Franţa, care până la 

eventuala extindere a competenţei sale şi dincolo de atribuţiile în 
materie de contencios electoral – exercită, în esenţă, un control 

prealabil a priori. În scopul îndeplinirii acestui rol specific, Curţile 
Constituţionale au fost înzestrate cu prerogative specifice unei instanţe 

judecătoreşti, îndeosebi în ceea ce priveşte independenţa şi imparţiali-
tatea membrilor săi. În acest sens, se pleacă de la premisa, iar uneori 

acest lucru este explicat chiar minuţios, că în orice caz, Curtea Consti-
tuţională face parte din sistemul de organizare judecătorească în sens 

larg şi că în cadrul acestuia, i-a fost conferită o misiune specifică. 

Raporturile organice între Curtea Constituţională şi instanţele judi-
ciare sunt în principiu legate de două aspecte referitoare la modul de 

numire a judecătorilor „constituţionali”. Primul aspect vizează expe-
rienţa în domeniul administrativ şi juridic pe care trebuie să o demon-

streze un potenţial membru al Curţii Constituţionale. Al doilea aspect 
se referă la intervenţia instanţelor administrative sau de drept comun 

ori a instanţelor care guvernează procedura de desemnare a judecători-
lor la Curtea Constituţională. Înseşi Curţile şi instanţele judecătoreşti 

superioare intervin adeseori în procedura de numire pentru un anumit 
număr de membri ai Curţii Constituţionale, fie prin aceea că îi prezintă 

şefului statului un candidat sau o listă de candidaţi, fie că aleg judecă-
torul în mod direct. 
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Raporturile procedurale dintre curţile constituţionale în instanţele 

de trimitere privesc, în primul rând, soarta procesului în faţa instanţei 

a quo. Dacă procesul este, în general, neutralizat pe durata examinării 

chestiunii de constituţionalitate de către Curtea Constituţională, din 

mai multe rapoarte rezultă că această situaţie nu este inerentă în cadrul 

controlului prevăzut de soluţionarea litigiului. 

Suspendarea judecăţii cauzei poate fi temporizată şi, cum se 

întâmplă în Austria, vizează exclusiv ceea ce nu se poate tranşa în 

absenţa deciziei. O asemenea suspendare poate interveni şi la sfârşitul 

dezbaterilor, pentru a permite o audiere specială pe fond a sesizării 

Curţii Constituţionale – cazul Spaniei. În Portugalia dezbaterile nu se 

suspendă, dacă sesizarea Curţii Constituţionale are loc nu în cursul 

acestora, ci la încheierea procesului. Raporturile procedurale vizează 

şi dialogul ce se poate desfăşura între Curtea care ridică incidentul şi 

Curtea chemată să îi răspundă.  

Deci instanţa a quo îşi asumă rolul de parte în faţa Curţii Constitu-

ţionale, unde instanţa care a ridicat incidentul, sesizând Curtea Consti-

tuţională, participă în cauza dată de sprijin de egalitate cu părţile. Ins-

tanţa a quo invită la şedinţa publică – atunci când are loc – poate fi 

chemată să prezinte concluzii. 

În aceleaşi condiţii, este de menţionat şi relaţiile procedurale ce se 

concretizează în dreptul acordat Curţii Constituţionale de a interoga 

instanţa a quo, Curtea Constituţională poate interoga instanţele în 

vederea clarificării elementelor sesizării ce i-a fost adresată. 

Şi, în final, este de remarcat relaţiile procedurale dintre Curţile 

constituţionale şi celelalte instanţe care cuprind măsurile de examinare 

şi informare pe care Curtea Constituţională le poate impune instanţei a 

quo, sau părţii pentru completarea procedurii respective a dosarului 

cauzei/judecătorul-raportor poate solicita instanţei a quo să 

completeze actul de sesizare. 
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REFERENDUM CONSTITUŢIONAL DECIZIONAL. 

REALITATE SAU MIT? 

Serghei SÎRBU 

Începând cu anul 2010, practica constituţională a Republicii 
Moldova s-a dezvoltat constant, în special în privinţa celui mai 
dezbătut subiect din societate – modalitatea de alegere a Preşedintelui 
Republicii Moldova. 

Criza instituţională din anii 2009-2012, ce ţine de alegerea şefului 
statului, a generat punerea în aplicare a celui mai important element al 
democraţiei directe – referendumul republican constituţional. 

Dat fiind faptul că revizuirea Constituţiei Republicii Moldova este 
una rigidă şi greu de pus în aplicare, clasa politică a demarat proceduri 
de modificare a Legii Supreme, prin intermediul desfăşurării unui 
referendum constituţional de revizuire a articolului 78 din Constituţie, 
ce ţine de modalitatea de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova. 

Ulterior, au fost iniţiate referendumuri republicane constituţionale 
şi în privinţa altor subiecte, care, dincolo de aspectele practice de 
oportunitate, au avut mai mult conotaţie politică, fapt ce nu poate 
diminua importanţa ştiinţifică a subiectelor abordate. 

Nimeni nu pune la îndoială acest exerciţiu al democraţiei directe 
precum este referendumul. Art. 2 alin. (1) din Constituţie prevede 
expres că suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Mol-
dova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, 
în formele stabilite de Constituţie [1]. Art. 75 din Legea Supremă sta-
tuează că cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului 
sunt supuse referendumului. Hotărârile adoptate referitoare la rezulta-
tele referendumului republican au putere juridică supremă. Totodată, 
Constituţia nu reglementează şi nu prevede în mod direct posibilitatea 
revizuirii Legii Supreme prin referendum republican. Acest fapt 
înseamnă că prevederile art. 2 şi 75 din Constituţie urmează să fie 
coroborate cu prevederile art. 141-143 din Constituţie, dacă se va pune 
problema amendării Legii Supreme, cu analiza minuţioasă a tuturor 
etapelor acestei proceduri complexe şi identificarea momentului după 
care legea de modificare a Constituţiei intră în vigoare. 

Prin Avizul nr.3 din 6 iulie 2010 asupra iniţiativei de revizuire a 

art.78 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum 

constituţional, Curtea Constituţională a admis, implicit, modificarea 

http://weblex.md/item/view/id/70119861a16242569b12cfed84a30ff7
http://weblex.md/item/view/id/eb447084316fc8a6761b3f768b9fedc3
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Legii Supreme prin referendum constituţional. Nu se pune la îndoială 

faptul că un referendum constituţional poate avea loc. Dar acesta va 

avea oare efect decizional? Va putea fi oare ignorată voinţa legiuitoru-

lui constituant, înainte de punerea în aplicare a normelor revizuite din 

Legea Supremă? Considerăm că un referendum constituţional, fără 

aprobarea forului legislativ suprem al statului, nu poate avea efect de-

cizional. Într-o dispută publică, alături de experţi constituţionalişti, 

această viziune a fost abordată încă în 2010 şi este actuală în special, 

în lumina ultimelor concluzii  ale Curţii Constituţionale, care ridică 

aceeaşi întrebare. 
 Dar care ar fi argumentele care ne fac să îmbrăţişăm anume 

această concluzie? 
1. Titlul VI din Constituţie reglementează expres procedura de re-

vizuire a Legii Supreme. Art. 141 prevede expres cine poate iniţia re-
vizuirea Constituţiei. Art.142 prevede limitele revizuirii. Art. 143 din 
Constituţie prevede cum se adoptă o lege constituţională. Astfel, re-
vizuirea Legii Supreme se efectuează doar prin Parlament, cu votul a 
două treimi din deputaţii aleşi. O altă procedură decât votarea prin 
Parlament nu este prevăzută.  

2. Prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 57 din 3 noiembrie 
1999 privind interpretarea art. 75, art. 141 şi 143 din Legea Supremă, 
Curtea Constituţională a constatat că modificarea unor dispoziţii ale 
Constituţiei, eludând prevederile art. 141-143, ar constitui o încălcare 
gravă a Legii Supreme. Totodată, Curtea a subliniat că dispoziţiile art. 
75 alin. (2) din Constituţie, conform cărora hotărârile adoptate potrivit 
rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă, nu 
afectează procedura de revizuire a Constituţiei, stabilită de art. 141-
143, şi nu prevăd posibilitatea modificării unor dispoziţii ale Legii 
Supreme, aprobate de Parlament prin orice altă modalitate decât cea 
prevăzută de aceste articole. 

Curtea a stabilit că Legea Supremă poate fi modificată doar prin 
Parlament. Referirea doar la art. 75 din Constituţie pentru a permite 
referendumul nu poate prevala. Art. 1 alin. (3) din Constituţie prevede 
că Republica Moldova este un stat de drept. Art. 75 din Constituţie nu 
poate fi aplicat, făcând abstracţie de titlul VI din Legea Supremă. 

Prin hotărârea Curţii Constituţionale nr.17 din 20 septembrie 2011, 
s-a stabilit că modificarea majorităţii parlamentare necesară pentru 
alegerea Preşedintelui ţării se poate efectua doar prin lege 
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constituţională, care trebuie să se încadreze în ordinea constituţională 
existentă, respectându-se procedura prevăzută de titlul VI din Legea 
Supremă. 

Déjà, după desfăşurarea referendumului constituţional din 5 

septembrie 2010, Curtea Constituţională şi-a reiterat poziţia potrivit 

căreia Constituţia poate fi modificată doar prin Parlament. Aceasta 

este cea mai recentă jurisprudenţă a Curţii, care nu poate fi ignorată. 

3. Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de Comisia 

de la Veneţia în 2002, prevede un şir de recomandări printre care: 

– Stabilitatea dreptului este un element important al credibilităţii 

procesului electoral şi este esenţială pentru consolidarea democraţiei. 

Prin urmare, modificarea frecventă a normelor sau caracterul lor 

complex pot dezorienta alegătorul. El poate conchide, în mod corect 

sau incorect, faptul că dreptul electoral este doar un instrument cu care 

operează cei care sunt la putere şi că votul alegătorului nu mai este 

elementul esenţial, care decide rezultatul scrutinului.  

– Trebuie de evitat modificarea frecventă a legislaţiei electorale 

cu puţin timp (mai puţin de un an) înainte de alegeri. Chiar în absenţa 

unei intenţii de manipulare, modificările vor fi considerate drept 

dictate de interesele iminente ale partidului politic. 

Principiul desprins de Comisia de la Veneţia este clar – inadmisi-

bilitatea schimbării regulilor de joc înainte sau în timpul jocului.  

4. Codul bunelor practici în materie de referendum, adoptat de 

Comisia de la Veneţia în data de 19 martie 2007, prevede un şir de 

recomandări printre care : 

– Efectele referendumului decizional sau consultativ trebuie să 

fie precizate expres în Constituţie sau prin lege. 

–  Este preferabil ca un referendum asupra chestiunilor de principiu 

sau altor propuneri formulate generic să aibă caracter consultativ. 

Dacă are însă caracter decizional, trebuie să existe norme care să 

prevadă, în mod expres, procedura ulterioară. 
Comisia de la Veneţia atrage atenţia asupra unui principiu şi 

standard european potrivit căruia Constituţia nu poate fi modificată 

prin referendum, dacă nu este prevăzut un asemenea mecanism. 

5. Opinia generală a Comisiei de la Veneţia din 19 ianuarie 2010 

referitoare la amendarea Constituţiilor a făcut unele concluzii certe 

după cum urmează: 
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– Comisia de la Veneţia este de părere că existenţa unor proceduri 
rigide pentru revizuirea Constituţiei este un principiu important al 
constituţionalismului democratic, care încurajează stabilitatea politică, 
eficienţa, legitimitatea, calitatea procesului decizional, precum şi 
protecţia drepturilor şi intereselor nonmajorităţii. 

– Comisia consideră că principala arenă pentru procedurile de mo-
dificare constituţională ar trebui să fie Parlamentul naţional, instituţia 
care este cea mai în măsură să dezbată şi să ia în considerare astfel de 
probleme. 

–  Recurgerea la un referendum popular privind modificarea 

Constituţiei trebuie să se limiteze doar la acele sisteme politice în 

care acest lucru este cerut de însăşi Legea Supremă, care se aplică 

în conformitate cu procedura stabilită şi nu ar trebui să fie 

utilizate în calitate de instrument pentru evitarea procedurilor 

parlamentare sau să submineze principiile democratice 

fundamentale şi drepturile de bază ale oamenilor.  
Concluzia generală pentru toate statele Consiliului Europei: Nu 

poate fi amendată Legea Supremă prin referendum, dacă nu este 
prevăzut. 

6. Conform pct. 42 din Opinia Comisiei de la Veneţia referitor la 
art. 78 din Constituţie, amendarea art. 78 din Legea Supremă urmează 
să se desfăşoare potrivit procedurii prevăzute de titlul VI din 
Constituţie, adică prin Parlamentul Republicii Moldova. 

Comisia de la Veneţia s-a referit concret la cazul Republicii Moldo-
va şi a conchis că, potrivit Constituţiei Republicii Moldova, Legea Sup-
remă nu poate fi revizuită prin referendum. Cu alte cuvinte, nu există 
posibilitatea desfăşurării referendumului constituţional decizional. 

În loc de concluzie. Conchidem faptul că, pentru ca rezultatele 
unui referendum constituţional să aibă un caracter decizional, este 
necesar ca proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei să fie supus 
aprobării şi de către Parlament, conform procedurii legale. 

Ar fi oare posibil ca un Parlament sau o majoritate calificată de 
deputaţi să ignore voinţa poporului suveran şi să respingă un proiect 
de lege aprobat pe cale plebiscitară? Puţin probabil. În caz contrar, 
sunt mari şanse ca acelaşi popor suveran, la următorul exerciţiu al 
democraţiei directe – alegeri parlamentare, să-i sancţioneze dur pe 
acei actori politici care au ignorat voinţa poporului şi să aleagă alt 
Parlament şi, evident, alţi deputaţi.  
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CLARIFICAREA UNOR TERMENI UTILIZAŢI  

ÎN LEGEA PENALĂ PRIVIND FRAUDA INFORMATICĂ  

ȘI OPERAŢIUNI ILEGALE CU DISPOZITIVE  

SAU PROGRAME INFORMATICE 

Sergiu CRIJANOVSCHI  

Procuratura Generală 

În mediul informatic, frauda poate avea mai multe forme şi adesea 

se poate confunda cu înşelăciunea tradiţională, mijlocul de realizare 
fiind computerul. Este o formă de fraudă informatică, în care făptuito-

rul ademeneşte potenţiali clienţi făcând publicitate (preţ foarte mic, 
profitabilitatea afacerii etc.) unor produse, care fie nu există în realita-

te, fie sunt ulterior schimbate cu produse aparent similare, dar cu cali-
tăţi net inferioare. 

Frauda informatică se realizează printr-o acţiune alternativă de 

introducere, modificare sau ştergere de date informatice ori de restric-
ţionare a accesului la respectivele date sau de împiedicare în orice 

mod a funcţionării unui sistem informatic. Întrucât unele dintre aces-
tea au fost deja analizate în cadrul infracţiunii de alterare a integrităţii 

datelor informatice, facem trimitere la explicaţiile date la acea infrac-
ţiune. Împiedicarea funcţionării sistemului informatic vizat presupune 

înfăptuirea oricărui act de natură a duce la imposibilitatea utilizării, 
parţial sau total, temporar sau permanent, a respectivului sistem. Frau-

da poate fi comisă cu ajutorul mai multor mijloace, însă în lucrarea de 
faţă vom aborda doar mediile electronice (poştă electronică, telefon, 

cablu, Internet etc.) prin următoarele metode: „Trucuri bazate pe 
încredere – abuzul de încredere” (Confidence Tricks), „Fraude cu 

avans” (Advance Fee Fraud), „Depozitele false” (Fake Escrow). 
„Frauda salam”, „Prizonierul Spaniol” etc. [2, p.87-92]. 

În esenţă, clientului i se prezintă posibilitatea de a achiziţiona un 
anumit produs la un preţ foarte mic, însă în momentul onorării 

comenzii, acestuia i se comunică faptul că produsul „nu mai există în 

stoc” şi i se oferă o altă posibilitate, un alt produs (contrafăcut) ca o 
„consolare” pentru „inexistenţa” celui original prezentat în anunţ. 

Caracteristic pentru această fraudă este faptul că în niciun moment 
autorul nu are de gând (nu intenţionează) să vândă produsul-momeală. 

Fapta se realizează cel mai adesea prin intermediul sistemelor 
informatice şi al reţelei Internet. Ademenirea clienţilor se poate face şi 
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prin mesaje de poştă electronică (email) sau prin intermediul unei 

(bine alcătuite) pagini de Web [1]. Adesea, frauda nu se opreşte după 

primul transfer bancar de acest gen, victima realizând mult mai târziu, 
în cursul corespondenţei electronice cu autorul, că sunt necesare şi alte 

„operaţiuni costisitoare” cărora a trebuit (trebuie) să le facă faţă „pen-
tru eliberarea personajului”, totul fiind, evident, construit artificial.  

Succesul fraudei rezidă, de cele mai multe ori, în măiestria jocului 
psihologic al autorului care îmbracă povestea „incredibilă” într-o aură 

de mister şi confidenţialitate, reuşind să-i creeze victimei impresia că 
participă la o „acţiune de mare însemnătate” în plan politic-econo-

mic-social ori artistic. 
Este de precizat că în aceste cazuri nu este nevoie de calificat fapta 

prin concurs cu furtul, ci se va aplica doar norma specială. Astfel, 
accesul, fără drept, în sistemul informatic al unei bănci, prin 

utilizarea, în mod fraudulos, a user name-ului și a parolei unui 
salariat al băncii, precum și efectuarea unui transfer bancar al unor 

sume de bani din contul unei societăţi comerciale în conturile altor 
persoane, prin introducerea de date informatice în sistemul informatic 

al băncii, cauzând un prejudiciu patrimonial, în scopul de a obţine un 

beneficiu material pentru persoanele în conturile cărora au fost 
transferate sumele de bani, realizează elementele constitutive ale 

infracţiunii de fraudă informatică. În acest caz, instanţa nu poate 
reţine și infracţiunea de furt, în concurs cu infracţiunea informatică, 

întrucât este aplicabilă numai norma specială [5]. 
Infracţiunea de fraudă informatică constă în faptul de a cauza un 

prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea 
sau ștergerea de date informatice, prin restricţionarea accesului la 

aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionării unui 
sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru 

sine sau pentru altul [6].  
Vânzările fictive de bunuri online, realizate prin intermediul 

platformelor specializate în tranzacţionarea de bunuri online, care 
cauzează un prejudiciu persoanelor vătămate induse în eroare prin 

introducerea de date informatice cu privire la existenţa bunurilor și 
determinate, în acest mod, să plătească preţul unor bunuri inexistente, 

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fraudă 

informatică. În acest caz, nu sunt întrunite și elementele constitutive 
ale infracţiunii de înșelăciune, întrucât infracţiunea de fraudă 
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informatică reprezintă o variantă a infracţiunii de înșelăciune săvârșită 

în mediul virtual, iar frauda informatică constituie norma specială în 

raport cu înșelaciunea, care constituie norma generală, fiind aplicabilă 
exclusiv norma specială. 

Parola, ca şi codul de acces, reprezintă o înşiruire cu lungime va-
riabilă de cifre, litere şi semne speciale rezultate în urma atingerii anu-

mitor butoane ale tastaturii ori generate aleatoriu, prin aplicarea unui 
algoritm matematic anumitor semnale electrice (sau de altă natură) în 

cadrul unui dispozitiv special fabricat în acest sens. În mod figurat, 
parola şi codul de acces pot fi comparate cu „dinţii” unei chei. Cu 

ajutorul acestora, din motive de securitate, deţinătorii sau utilizatorii 
autorizaţi restricţionează accesul străinilor la sistemele, dispozitivele 

sau programele informatice pe care le rulează sau gestionează. 
Producerea unui dispozitiv informatic constă în efectuarea unor 

activităţi de ordin tehnic prin care anumite componente electronice 
sunt astfel îmbinate şi interconectate încât produsul obţinut să poată 

interacţiona (direct sau de la distanţă) cu un sistem informatic sau să 
devină o parte integrantă a acestuia. Spre exemplu, confecţionarea 

unui dispozitiv electronic cu ajutorul căruia pot fi interceptate transmi-

siile de pachete de date într-o reţea de calculatoare. Astfel, într-un caz 
(Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul 

nr.1ra - 351/14. Decizia Colegiului penal din19 februarie 2014), ins-
tanţa de fond a reţinut că Y.S., se învinuieşte în aceea că el, ne având 

acces autorizat la reţeaua „Moldtelecom” SA şi fără încheierea unui 
contract despre instalarea reciprocă şi indicaţiile serviciilor de termi-

naţiile traficului, benevol a stabilit tehnologia corespunzătoare alături 
de numerele de telefoane în reţeaua telefonică, cu ajutorul cărora a 

realizat terminaţia-trafic. Pentru acordarea serviciilor pe terminaţia 
traficului, operatorul este obligat să achite pentru fiecare trafic 0,07 

dolari SUA, astfel că părţii vătămate i-a fost cauzat un prejudiciu 
material în sumă de 233.201,61 lei [3]. 

Crearea unui program informatic presupune elaborarea unei schiţe 
logice a programului în funcţie de scopul urmărit şi transcrierea 

instrucţiunilor într-un limbaj de programare pentru a putea fi 
„înţelese” şi ulterior executate de către sistemul informatic vizat. 

Fapta de a monta, la un bancomat, un dispozitiv de citire a benzii 

magnetice a cardurilor întrunește elementele constitutive ale infracţiu-

nii de acces, fără drept, la un sistem informatic prin încălcarea măsuri-
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lor de securitate, întrucât bancomatul constituie sistem informatic, iar 

prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice se încalcă 

măsurile de securitate ale bancomatului, care au ca scop asigurarea 

secretului numărului de cont și al operaţiunilor efectuate, precum și 

prevenirea folosirii frauduloase a cardurilor [4]. 

Faptele de a falsifica instrumente de plată electronică, cum sunt 

cardurile, de a deţine astfel de instrumente falsificate și de a retrage 

sume de bani în numerar cu ajutorul acestora, întrunesc elementele 

constitutive ale infracţiunii referitoare la falsificarea instrumentelor de 

plată electronică și ale infracţiunii referitoare la punerea în circulaţie a 

instrumentelor de plată electronică falsificate sau deţinerea lor în ve-

derea punerii în circulaţie, întrucât punerea în circulaţie a instru-

mentelor de plată electronică falsificate se poate realiza prin retragerea 

sumelor de bani în numerar, nefiind necesară transmiterea posesiei 

instrumentelor de plată electronică falsificate către alte persoane. 

Referinţe: 
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ACCESUL ILEGAL LA INFORMAŢIA COMPUTERIZATĂ  

ÎN PRACTICA JUDICIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA  

ȘI A ROMÂNIEI 

Sergiu CRIJANOVSCHI  
Procuratura Generală 

Faptele penale de natură informatică desemnează orice comporta-

ment ilegal, neetic sau neautorizat ce priveşte un tratament automat al 
datelor şi/sau o transmitere de date. 

În conformitate cu prevederile Convenției Consiliului Europei pri-
vind criminalitatea informatică (Budapesta, 23 noiembrie 2001) referi-

tor la accesarea ilegală, fiecare parte va adopta măsurile legislative şi 
alte măsuri considerate necesare pentru a incrimina ca infracţiune, 

potrivit dreptului său intern, accesarea intenţionată şi fără drept a 
ansamblului ori a unei părţi a unui sistem informatic. O parte poate 

condiţiona o astfel de incriminare de comiterea încălcării respective 
prin violarea măsurilor de securitate, cu intenţia de a obţine date 

informatice ori cu altă intenţie delictuală, sau de legătura dintre 
încălcarea respectivă şi un sistem informatic conectat la alt sistem 

informatic [4]. 
Accesul desemnează intrarea în tot sau numai într-o parte a sistemului 

informatic. Metoda de comunicare – la distanţă, inclusiv graţie legăturii 
prin satelit sau nu, ori de aproape – nu prezintă importanţă [5].  

În general, proprietarii, deţinătorii sau utilizatorii de drept aleg să-şi 

protejeze sistemele informatice prin măsuri standard de securitate. 
Protecţia poate fi fizică (izolarea tehnicii de calcul într-o incintă secu-

rizată, asigurarea cu dispozitive mecanice cu cheie sau cifru metalic, 
controlul manual al sursei de curent etc.) sau logică (prin parole, co-

duri de acces sau criptare). La nivel fizic, forţarea presupune dezafec-
tarea dispozitivelor mecanice de securitate prin diferite mijloace me-

cano-chimico-electrice. La nivel logic, avem atacuri asupra parolelor. 
În practica judiciară a României (Arhiva Înaltei Curți de Casație și 

Justiție a României. Secţia penală. Decizia nr. 371 din 2 februarie 
2010) s-a stabilit că fapta de a monta un dispozitiv de citire a benzii 

magnetice a cardurilor bancare, în fanta unui bancomat, constituie 
infracţiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic săvârșită 

prin încălcarea măsurilor de securitate; montând dispozitivul de citire 
a benzii magnetice a cardurilor bancare în fanta bancomatului, 



251 

făptuitorul acţionează fără drept, deoarece nu este autorizat în 

temeiul legii sau al unui contract și nu are permisiunea din partea 

persoanei fizice sau juridice competente potrivit legii să o acorde, iar 
prin montarea dispozitivului sunt încălcate măsurile de securitate 

care au drept scop asigurarea secretului numărului de cont și al 
operaţiunilor efectuate, precum și apărarea împotriva folosirii de 

către o altă persoană a cardurilor bancare în vederea fraudării [3]. 
Accesul fără drept la un sistem informatic presupune o interacţiune 

a făptuitorului cu tehnica de calcul vizată prin intermediul 
echipamentelor sau diverselor componente ale sistemului vizat.  

Pentru obţinerea accesului, făptuitorul va încerca o gamă variată de 
procedee tehnice, cum ar fi: atacuri prin parolă; spargerea parolelor în 

reţea; atacul parolelor prin forţă brută la Windows NT; atacul 
parolelor prin dicţionar la Windows NT; atacul parolelor prin forţă 

brută în Unix; atacul parolei prin dicţionar în Unix; alt program de 
analiză a sistemului pentru verificarea parolelor; atacurile de acces 

liber; atacurile care exploatează slăbiciunile tehnologice; atacurile care 
exploatează bibliotecile partajate; atacurile prin deturnarea TCP 

(Protocolul de Control al Transportului) etc. [6, p.92]. 

Fapta infracțională de acces, de obicei, este însoțită de săvârșirea 
altor fapte infracționale, cum a avut loc în cazul de ma jos (Arhiva 

Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-
87/2016. Decizia Colegiului penal lărgit din 15 martie 2016): Prima 

instanță a constatat în fapt că C.K., prin înțelegere prealabilă și 
împreună cu o altă persoană, cetățean al Republicii Bulgaria, în 

privința căreia cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată 
și cu inculpații D.V. și D.M., acționând în calitate de membru al 

grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul Republicii 
Moldova, fiind în posesia mijlocului tehnic conceput și adaptat, de tip 

„skimmer”, la copierea informației de pe cardurile bancare, care în 
prealabil ilegal a fost importat în Republica Moldova la 11 iulie 2014 

în vederea săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 237, 259 Cod 
penal, nefiind autorizați în temeiul legii, urmărind scopul culegerii 

informațiilor de pe cardurile bancare pentru utilizarea ulterioară la 
confecționarea cardurilor bancare cu ajutorul cărora urmau să fie 

sustrase, surse financiare, având un plan bine structurat, în perioada 

13-15 iulie 2014, au instalat ilegal mijlocul tehnic de tip „skimmer” 
pe bancomatul ATM nr.1, care aparține BC „Energbank” SA, 
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amplasat pe adresa mun. Chişinău, au accesat ilegal informația de pe 

cardurile bancare ale 158 de utilizatori, pe care au copiat-o, pe un 

dispozitiv de stocare a informației.  
Ulterior, în perioada 18-21 iulie 2014, de pe teritoriul Republicii 

Bulgaria, prin utilizarea datelor informatice copiate ilegal în 
prealabil a 158 de posesori ai cardurilor bancare, au fost extrași 

ilegal bani în sumă totală de 122.925,16 lei, astfel BC „Energbank” 
SA fiindu-i cauzate daune în proporții deosebit de mari [2]. 

Într-un alt caz (Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii 

Moldova. Dosarul nr.1ra-1113/2014. Decizia Colegiului penal din 

25 iunie 2014), instanţa de fond a constatat că, la 16 decembrie 2011, 
în temeiul încheierii executorului judecătoresc M.S., lui A.I. i-a fost 

transmis în proprietate privată bunul imobil cu nr.cadastral *** 
amplasat în or.Ialoveni.  

La 03 ianuarie 2012, Ţ.A. fiind specialist în evidenţă a 
documentelor al OCT Ialoveni, aflându-se în biroul său de serviciu 

amplasat în or. Ialoveni, contrar atribuţiilor sale de serviciu, neavând 
acces la datele Registrului Bunurilor Imobile, cunoscând parola 

registratorului OCT Ialoveni C.V., intenţionat a introdus date 

informatice cu privire la punerea interdicţiei pe imobilul cu nr. 
cadastral *** amplasat în or. Ialoveni, ce se află în proprietatea lui 

A.I., fără documente justificate acestei  proceduri. 
Tot ea, Ţ.A., în continuarea acţiunilor sale infracţionale, a 

restricţionat ilegal accesul la aceste date, rezultând date 
necorespunzătoare adevărului, în scopul de a limita dreptul de 

dispoziţie a proprietarului A.I. asupra bunului imobil menţionat. 
Această interdicţie falsă introdusă în datele informatice ale 

Registrului Bunurilor Imobile, de către Ţ.A., s-a menţinut până la 
13.01.2012, când a fost prezentată încheierea din 13.01.2012 a 

Judecătoriei Ialoveni cu privire la sechestru asupra bunului dat. În 
urma acţiunilor specialistului în evidenţa documentelor al OCT 

Ialoveni, Ţ.A., proprietarul bunului imobil A.I. a fost ilegal lipsită de 
dreptul de dispoziţie în perioada 03-13.01.2012 asupra imobilului, 

prin ce i s-au cauzat consecinţe juridice [1]. 

Practica a demonstrat că, în marea majoritate a cazurilor, 

făptuitorul acţionează pentru obţinerea de date informatice. Prin 

obţinerea de date informatice se înţelege inclusiv copierea acestora pe 

suporţi externi de stocare. 
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Dacă scopul accesului neautorizat a fost obţinerea de date 

informatice, starea de nesiguranţă a sistemului de calcul este dublată 

de starea de nesiguranţă a datelor informatice stocate în acesta sau 

prelucrate de către acesta. Încălcarea măsurilor de securitate va 

determina însă o transformare efectivă adusă obiectului material al 

infracţiunii, măsura de securitate fiind, în acest caz, parte integrantă a 

sistemului informatic. 

Astfel, clarificând unele aspecte discutabile ale faptei infracționale 

de acces ilegal la informaţia computerizată, putem mai ușor să 

obținem răspunsuri la anumite probleme juridice complexe. 

Concluziile și recomandările vor fi utile pentru perfecționarea cadrului 

normativ în vigoare al Republicii Moldova în sfera luptei cu 

criminalitatea informatică. 
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