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Legislația penală a republicii moldova face 
distincție, inclusiv terminologică, între instituțiile 

„înlocuirii răspunderii penale” (deși este considerată 
formă de liberare de răspundere penală), „înlăturării 
răspunderii penale” (unele forme prevăzute de cap. XI 
CP rm) și „liberării de răspundere penală” (cap. VI 
CP rm).

În acest sens, după cum subliniază Gh.Alecu, răs-
punderea penală trebuie să intervină, numai atunci când 
apărarea socială o impune1. Nu suntem de acord cu 
punctul de vedere precum că săvârșirea infracțiunii de-
termină răspunderea penală și aceasta din urmă intervine 
ori de câte ori este comisă o infracțiune. Altfel însă este 
privită realizarea răspunderii penale în forma pedepsei 
penale, aceasta impunându-se, cu siguranță, numai dacă 
apărarea socială o impune. 

Înlăturarea răspuderii penale și liberarea de răspunde-
re penală au la bază anumite realități legate de realizarea 
răspunderii penale în forma pedepsei penale. Și în cazul 
liberării de răspundere penală, și în cel de înlăturare a 
răspunderii penale, această formă de răspundere nu se re-
alizează prin intermediul pedepsei penale. Dacă liberarea 
de răspundere penală constituie o formă alternativă de 
realizare a răspunderii penale în forma pedepsei penale 
(o excepție de la aceasta), atunci înlăturarea răspunderii 
penale nu constituie o formă de realizare a răspunderii 
penale, această răspundere însăși fiind înlăturată. Atât 
cauzele care liberează de răspundere penală, cât și cele 
care înlătură răspunderea penală trebuie luate în vedere 
în scopul realizării unei represiuni penale juste și utile1, 
dictate de politica penală adoptată.

Cadrul normativ. Având la bază conţinutul normei 
prevăzute de art.53 CP rm, care stipulează că „persoana 
care a săvârşit o faptă ce conţine semnele componenţei de 

infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către 
procuror în cadrul urmăririi penale şi de către instanţa 
de judecată la judecarea cauzei...”2, identificăm faptul că 
legiuitorul consideră o formă de liberare de răspundere 
penală – liberarea de răspundere penală cu  tragerea 
la răspundere contravențională (n.n. – considerăm că 
aceasta nu este o formă de liberare de răspundere pe-
nală, ci o înlocuire a răspunderii penale, argumentele 
fiind deduse ulterior; la momentul descrierii se invocă 
textul legii penale).

Potrivit art.55 alin. (1) CP rm „persoana care a 
săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai 
puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală şi 
trasă la răspundere contravențională în cazurile în care 
şi-a recunoscut vina, a reparat prejudiciul cauzat prin 
infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este posibilă 
fără a fi supusă răspunderii penale”2.

În baza art.55 alin. (2) CP rm „persoanelor liberate 
de răspundere penală în conformitate cu alin. (1) li se pot 
aplica următoarele sancţiuni contravenționale:

‒ amendă în mărime de până la 150 unităţi conven-
ţionale;

‒ arest contravenţional de până la 30 de zile”2.
Condiții identificate. Din conținutul art. 55 CP 

rm reiese că pentru includerea în acţiune a liberă-
rii de răspundere penală cu tragerea la răspundere 
contravențională, trebuie să fie respectate unele condiții, 
în particular:

‒ Persoana a săvârşit o infracţiune.
‒ Infracţiunea este comisă pentru prima oară.
În acest sens, urmează a face referire la un exemplu 

din practica judiciară, prin care C.V. a fost, în 2007, 
condamnat în baza art. 287 alin.(1) CP rm şi în baza art. 
55 CP rm ‒ liberat de răspundere penală cu atragerea 

ESENțA  șI  CONțINuTuL  INSTITuțIEI  îNLOCuIRII 
RĂSPuNDERII PENALE  îN  BAzA  LEGISLAțIEI 

REPuBLICII  MOLDOVA
Carolina GARBUz, 
doctorand (USM)

REzuMAT
Cadrul normativ al republicii moldova trebuie aplicat sistemic, însă acest sistem trebuie să fie lipsit de incoerenţe 

şi coliziuni, care să admită implicarea unei legislaţii în reglementarea relaţiilor sociale ce ţin de alt domeniu. Legislaţia 
penală şi contravenţională, fiind la limitele delimitării între diferite nivele de pericol social al faptelor comise, trebuie să 
se completeze reciproc atât în aspect de reglementare, cât şi de sancţionare. Logica pedepselor trebuie dedusă din ideea că 
pedeapsa penală, intervenită în cazul răspunderii penale, este cea mai aspră pedeapsă prevăzută de actualul cadru normativ 
al republicii moldova. 

Cuvinte-cheie: răspundere penală, realizare a răspunderii penale, înlăturare a răspunderii penale, înlocuire a răspunderii 
penale, raport de răspundere penală.

SuMMARY
The Legal Framework of moldova should be applied systemically, but this system must be free of any inconsistencies 

and collisions, to admit involvement in the regulation of social relations legislation related to another area. The criminal 
and administrative law, being the limits of delimit between the different levels of social dangers of the acts committed 
must completed each other both in the aspect of regulation, as well as sanctions. The logic punishment shall be deducted 
from the idea that criminal punishment occurred when criminal liability is the harshest punishment under the current legal 
framework of the republic of moldova.

Keywords: criminal liability, criminal liability achievement, removing criminal liability, criminal liability replacement, 
report of criminal liability.



Nr. 4, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

56

la răspunderea contravențională, aplicându-se amenda 
în mărime de 20 u.c.3. Instanța de apel a casat sentinţa şi 
a pronunţat o nouă hotărâre, conform căreia C.V. a fost 
condamnat în baza art.287 alin.(1) CP rm stabilindu-
i-se pedeapsa sub formă de amendă – 200 u.c. Instanţa 
de apel şi-a motivat soluţia prin aceea că în ce priveşte 
liberarea de răspundere penală o consideră neîntemeiată, 
ea se aplică persoanei care pentru prima oară a săvârşit o 
infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. În cauza lui C.V. 
instanţa consideră că el a comis o infracţiune pentru a 
doua oară, deşi antecedentul penal este stins, astfel s-au 
aplicat greşit prevederile art. 55 CP rm3.

În opinia noastră, soluția corectă a fost regăsită în 
decizia luată de către prima instanță, și ulterior con-
firmată în ordine de recurs, motivându-se decizia prin 
faptul că conform art. 111 alin. (3) CP rm, stingerea 
antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi 
decăderile din drepturi legate de antecedentele penale. 
referitor la C.V., prin stingerea antecedentelor penale nu 
i se mai poate imputa faptul că cândva a fost condamnat. 
Din aceste puncte de vedere, aplicarea prevederilor art. 
55 CP de către instanţa de fond se consideră legală şi 
întemeiată3.

‒ Infracţiunea este catalogată ca fiind una uşoară 
ori mai puţin gravă. 

‒ A fost recunoscută vina de către făptuitor.
‒ A fost reparat prejudiciul cauzat prin infrac-

ţiune.
‒ S-a constatat că corectarea persoanei vinovate 

este posibilă, fără implicarea răspunderii penale4.
Aceste condiţii enunţate au caracter cumulativ şi ni-

cidecum alternativ. Adică pentru intervenţia legii penale 
în materia liberării de răspundere penală cu tragerea la 
răspundere contravenţională, este necesară respectarea 
în cumul a tuturor condiţiilor indicate anterior.

Pornind de la noțiunea redată de liberare de răspunde-
re penală ‒ ca o formă de realizare a răspunderii penale, 
exceptate de la regulile generale și alternativă a pedepsei 
penale, care constă în întreruperea dreptului statului, 
în cadrul raportului de răspundere penală, de a aplica, 
față de persoana care a comis o infracțiune și aflată în 
proces de răspundere penală, măsuri de constrângere 
juridico-penale în forma pedepsei penale, stabilim că 
liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere 
contravențională nu poate fi încadrată în limitele acestei 
instituții din mai multe puncte de vedere:

‒ această formă determinată ca liberare de răspundere 
penală nu constituie o formă de realizare a răspunderii 
penale;

‒ în fapt are loc o realizare specială a răspunderii 
contravenționale;

‒ realizarea răspunderii penale poate fi în forma pe-
depsei penale, liberării de răspundere penală și aplicării 
unor măsuri de siguranță.

Legiuitorul rus, în genere, a exclus din CP Fr o 
asemenea formă de liberare de răspundere penală, care 
era prevăzută în aceeași formă textuală precum în legea 
penală a rm. Soluția în cauză, subliniază H.D. Alikpe-
rov, a fost dictată de faptul că această formă de liberare 
de răspundere penală intră în contradicție cu principiile 
și reglementările constituționale, care prevăd că cri-

minalizarea și decriminalizarea unei fapte constituie 
prerogativa exclusivă a legiuitorului. Astfel, în procesul 
aplicării normelor de drept adoptate nu se poate modifica 
voința legiuitorului exprimată în conținutul acestor nor-
me5. În viziunea autorului citat, liberarea de răspundere 
penală cu tragerea la răspunderea contravențională (n.n. 
– legislația FR o numește „administrativă”) nu face alt-
ceva decât să decriminalizeze o faptă, trecând-o din cate-
goria infracțiunilor în cea a contravențiilor5. În viziunea 
noastră, nu are loc o trecere a infracțiunii în contravenție, 
ci o înlocuire doar a răspunderii penale, care apare pentru 
o infracțiune cu răspunderea contravențională pentru 
aceeași faptă, în limitele, condițiile și cazurile prescrise 
expres de legea penală.

V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane, N. Iliescu, I. Oan-
cea, C. Bulai, r. Stănoiu și V. roșca conchid că înlocu-
irea răspunderii penale corespunde exact conținutului 
acestei instituții; nu este vorba de o înlăturare a răspun-
derii penale, fără a pune nimic în locul ei (ca în cazul 
amnistiei, prescripției), ci de o substituire a răspunderii 
penale, cu o astfel de răspundere juridică (vezi figura 
anexată6). Nu este, de pe aceeași poziție, nici o liberare 
de răspundere penală.

Gh. Nistoreanu și A. Boroi subliniază că înlocuirea 
răspunderii penale desemnează acea instituție juridică 
în baza căreia se dispune, în condițiile legii, înlocuirea 
răspunderii penale pentru infracțiunea săvârșită cu o altă 
formă de răspundere, care atrage o sancțiune cu caracter 
contravențional, reflectându-se preocuparea legiuitorului 
de a institui și alte măsuri legale decât cele penale pentru 
corectarea celor care au săvârșit infracțiuni de un grad 
prejudiciabil redus7.

Potrivit art.98 CP al româniei, în caz de participație, 
dacă condițiile de înlocuire a răspunderii penale sunt 
îndeplinite numai față de unii infractori, singura soluție 
justă este ca înlocuirea să aibă loc, dar numai față de 
aceștia6,8, iar în conformitate cu aceeași normă, înlo-
cuirea răspunderii penale poate fi dispusă și în cazul 
concursului de infracțiuni, dacă pentru fiecare infracțiune 
aflată în concurs sunt îndeplinite condițiile de înlocuire 
a răspunderii penale6,8.

Evident, înlocuirea răspunderii penale, pentru unele 
infracțiuni cu alte forme de răspundere, nepenale, apare 
ca o problemă specifică dreptului penal8. În acest curs 
al ideilor anunțate, susținem opinia autorului m.Hotca, 
potrivit căreia de lege ferenda instituția înlocuirii răs-
punderii penale cu răspunderea contravențională (art. 181 
CP al româniei) trebuie înlăturată din CP al româniei, 
întrucât nu este conformă cu exigențele contemporane 
ale politicii penale și cu cele ale statului de drept. În 
viziunea autorului citat, această instituție urmează a fi 
criticată, întrucât încalcă principiile egalității, separației 
puterilor în stat, legalității și este o sursă de subiectivism9. 
m. Hotca menționează, de asemenea, că având în vedere 
condițiile foarte restrictive în care poate fi dispusă înlocu-
irea răspunderii penale, se poate spune că normele care o 
reglementează au intrat într-o cvasidesuetudine, dovadă 
în acest sens fiind lipsa, în ultimii ani, a unor cazuri în 
care să se facă aplicarea acestei instituții (n.n. – se are 
în vedere aplicarea la nivelul României)9.

Punând în vedere anumiți indici statistici operanți în 
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republica moldova, stabilim că în baza art. 55 CP rm, 
în anul 2011, procesul penal a fost încetat pe 19 cauze 
penale (22,9% din totalul de 83 cauze) în privinţa a 19 
persoane, acestea fiind liberate de răspundere penală şi 
trase la răspundere contravenţională10. În viziunea pro-
curorilor, aceste practici negative constituie o metodă de 
a evita aplicarea pedepsei complementare şi, respectiv, 
eliberarea din funcţie a persoanelor condamnate, înde-
osebi pentru fapte de corupţie10.

În conformitate cu dispoziţia art.10 CC rm „consti-
tuie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, 
cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, 
săvârşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale 
ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este 
pasibilă de sancţiune contravenţională”14 (art. 32 alin. (1) 
CC rm)11. Alegaţia făcută la legislaţia contravenţională 
reiese din faptul că aceasta constituie un cadru normativ 
de blanchetă.

În continuarea ideii enunţate stabilim un set de 
controverse nu numai la nivel de formă a normei, ci 
şi la nivel de conţinut12. Astfel, potrivit art. 55 alin. (2) 
CP rm persoanelor liberate de răspundere penală în 
conformitate cu dispoziţia normei enunţate li se pot 
aplica următoarele sancţiuni contravenţionale: amendă 
în mărime de până la 150 u.c. sau arest contravenţional 
de până la 30 de zile2. 

Art.34 alin.(1) CC rm defineşte amenda ca o sanc-
ţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele 
prevăzute de prezentul Cod. Amenda se aplică persoane-
lor fizice de la una la 150 u.c., iar persoanelor cu funcţie 
de răspundere – de la 10 la 500 u.c.13.

Să invocăm, în acest sens, un exemplu: T., fiind o 
persoană publică, comite o infracţiune prevăzută la 
art.327 alin. (1) CP rm (Abuzul de putere sau abuzul 
de serviciu). Infracţiunea analizată este una mai puţin 
gravă (sancţiunea normei prevede amendă în mărime 
de la 150 la 400 u.c. sau închisoare de până la 3 ani, în 
ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de până la 5 ani). respectându-se toate 
condiţiile pentru liberarea de răspundere penală cu tra-
gerea la răspundere contravenţională, persoana T. poate 
fi supusă (dacă ne referim strict la amendă) unei amenzi 
în mărime de la una la 150 u.c. (art. 55 alin. (2) lit. a) 
CP rm). Art. 34 alin. (2) CC rm enunţă că amenda se 
aplică persoanelor cu funcţie de răspundere de la 10 la 
500 u.c. Fapta de abuz de putere sau abuz de serviciu are 
corespondent în legislaţia penală şi cea contravenţională 
(art. 327 CP rm – Abuzul de putere sau abuzul de ser-
viciu; art. 312 CC rm – contravenţie cu acelaşi nume). 
În acest sens, nu este justificată, în cazul săvârşirii unei 
contravenţii prevăzute de art. 312 CC rm, aplicarea 
sancţiunii contravenţionale în mărime mai mare decât 
posibila aplicare a sancţiunii contravenţionale în caz de 
liberare de răspundere penală în legătură cu tragerea la 
răspundere contravenţională. Astfel, art.312 CC rm 
sancţionează contravenţia de abuz de putere sau abuz 
de serviciu cu amendă de la 50 la 150 u.c. cu privarea 
de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 
3 luni la un an. În consecinţă, deducem o incoerenţă 

de legislaţie: persoana cu funcţie de răspundere (n.n. ‒ 
urmează a se opera anumite modificări sistemice) care 
a comis o infracţiune de abuz de putere sau abuz de 
serviciu riscă o reacţie mai blândă din partea statului, 
evident în cazul în care este liberat de răspundere pena-
lă cu tragerea la răspundere contravenţională, decât în 
cazul în care fapta ar fi fost de natură contravenţională 
din start. Cu atât mai mult că art. 312 CC rm prevede 
şi o pedeapsă complementară obligatorie, care lipseşte 
în aplicaţiune în cazul liberării de răspundere penală cu 
tragerea la răspundere contravenţională.

Anumite erori normative, deşi de altă natură compa-
rativ cu amenda, identificăm şi în cazul arestului contra-
venţional. Astfel, legiuitorul, prin norma penală, a creat 
alte limite de arest contravenţional decât cele stipulate 
la art.38 alin.(4) CC rm. Potrivit legii contravenţionale, 
durata arestului contravenţional este de la 3 la 15 zile. 
În cazul concursului de contravenţii sau al cumulului de 
hotărâri de sancţionare, pentru care, conform legii, se 
prevede în calitate de sancţiune arestul contravenţional, 
instanţa de judecată poate aplica această sancţiune pe un 
termen de până la 30 de zile. Legislaţia penală pune în 
evidență arestul contravenţional cu un termen de până 
la 30 de zile în toate cazurile de liberare de răspundere 
penală.

Practica judiciară cunoaşte numeroase cazuri de libe-
rare de răspundere penală cu tragerea la răspundere con-
travenţională a militarilor în termen. În viziunea noastră, 
şi la acest capitol sunt admise coliziuni, care urmează a 
fi clarificate la moment prin interpretări adecvate, iar la 
faza următoare şi prin modificări de cadru normativ în 
materie penală şi contravenţională.

Art.32 alin.(2) CC rm pune accent pe următoarele 
sancţiuni contravenţionale aplicabile persoanei fizice: 
a) avertismentul; b) amenda; c) privarea de dreptul de 
a desfăşura o anumită activitate; d) privarea de dreptul 
de a deţine anumite funcţii; e) aplicarea punctelor de 
penalizare; f) privarea de dreptul special (dreptul de a 
conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi de portar-
mă); g) munca neremunerată în folosul comunităţii; h) 
arestul contravenţional11.

Legea penală, prin derogare de la această dispoziţie, 
a prevăzut doar două categorii de sancţiuni contraven-
ţionale în cazul liberării de răspundere penală cu trage-
rea la răspundere contravenţională (amenda şi arestul 
contravenţional).

În conformitate cu art.16 alin.(5) CC rm „pentru 
săvârşirea contravenţiilor, militarii în termen răspund în 
conformitate cu regulamentul disciplinei militare”.

Această dispoziţie a legii contravenţionale este rei-
terată prin intermediul art.38 alin.(6) CC rm, în care se 
prevede că arestul contravenţional nu poate fi aplicat 
persoanelor declarate invalizi de gradul I şi de gradul 
II, militarilor în termen, militarilor şi efectivului atestat 
al organelor afacerilor interne, angajaţi în bază de con-
tract, femeilor gravide, femeilor care au copii cu vârsta 
de până la 8 ani, persoanei care este unicul întreţinător 
al copilului cu vârsta de până la 16 ani şi nici persoa-
nelor care au împlinit vârsta generală de pensionare11.

Apare întrebarea logică: poate oare un militar în 
termen să fie liberat de răspundere penală cu tragerea 
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la răspundere contravenţională? Întrebarea intervine 
drept urmare a analizei art.16 alin.(5) CC rm, care 
operează cu o normă de blanchetă. Adică, răspunderea 
contravenţională pentru militarii în termen intervine în 
conformitate cu Regulamentul disciplinei militare.

În viziunea noastră, evident că mijloacele de depe-
nalizare trebuie să fie eficient aplicate în toate cazurile 
posibile, dar nedepăşind cadrul normativ în vigoare. În 
acest sens, la momentul actual, în ipoteza unor incoe-
renţe de legislaţie, cadrul normativ în materie penală nu 
pune la dispoziţie anumite norme eficiente de liberare de 
răspundere penală în legătură cu tragerea la răspundere 
contravenţională a militarilor în termen. Sancţiunile 
prevăzute de art.55 CP rm, fiind caracteristice răs-
punderii contravenţionale, nu reies din Regulamentul 
disciplinei militare. Astfel, odată aplicate, amenda ori 
arestul contravenţional, în conformitate cu art.55 CP 
rm, par a fi nişte pedepse create de normativul penal în 
afara legislaţiei contravenţionale. Această deducţie vine 
după ce legislaţia contravenţională a prevăzut expres 
neadmiterea răspunderii contravenţionale pentru militarii 
în termen în conformitate cu CC rm. În acest context, 
este aparentă liberarea de răspundere penală cu tragerea 
la răspunderea disciplinară.

În demers de recomandare, nu susţinem ideea după 
care în dispoziţia art.55 CP rm trebuie să se cuprindă 
unele derogări legate de aplicarea răspunderii contra-
venţionale (n.n. ‒ legislaţia penală a FR, în genere, nu 
prevede o asemenea formă de liberare de răspundere 
penală15), precum și necesitatea de a lărgi cadrul sanc-
ţiunilor contravenţionale posibile de aplicat în cazul 
liberării de răspundere penală cu tragerea la răspunderea 
contravenţională (legislaţia fostei UrSS prevedea mai 
multe sancţiuni administrative în acest caz16), de altfel ca 
și includerea în acţiune a unei noi forme de liberare de 
răspundere penală – liberarea de răspundere penală cu 
tragerea la răspundere disciplinară. Desigur, la moment, 
deşi în practica judiciară se aplică liberarea de răspun-
dere penală cu tragerea la răspundere contravenţională 
a militarilor în termen, aceasta pare a fi aplicată strict în 
conformitate cu legislaţia penală, fără a apela la esenţa 
normei de blanchetă.

De asemenea, se constată situația că pentru efectivul 
atestat al organelor afacerilor interne, angajaţi în bază 
de contract, femeilor gravide, femeilor care au copii cu 
vârsta de până la 8 ani, persoanei care este unicul întreţi-
nător al copilului cu vârsta de până la 16 ani etc. ‒ unica 
sancţiune contravenţională posibilă pentru aplicare în 
cazul liberării de răspundere penală cu tragerea la răspun-
derea contravenţională este amenda. Aceasta nu poate fi 
achitată întotdeauna de către făptuitor şi, astfel, aplica-
rea regulilor de înlocuire a amenzii cu o altă sancţiune 
contravenţională ar depăşi limitele cadrului sancţionator 
invocat de legislaţia penală în asemenea situaţii.

În concluzie, cadrul normativ al republicii moldova 
trebuie aplicat sistemic, însă acest sistem trebuie să fie 
lipsit de anumite incoerenţe şi coliziuni, care să admită 
implicarea unei legislaţii în reglementarea relaţiilor 
sociale ce ţin de alt domeniu. Legislaţia penală şi con-
travenţională, fiind la limitele delimitării între diferite 
nivele de pericol social al faptelor comise trebuie să se 

completeze reciproc atât în aspect de reglementare, cât 
şi de sancţionare. Logica pedepselor trebuie dedusă din 
ideea că pedeapsa penală, intervenită în cazul răspunderii 
penale, este cea mai aspră pedeapsă prevăzută de actualul 
cadru normativ al rm. 

După cum menționează V.Dongoroz, I.Fodor,               
S. Kahane, N.Iliescu, I.Oancea, C.Bulai, r.Stănoiu și 
V. roșca, sancțiunile contravenționale care înlocuiesc 
sancțiunile penale nu devin – prin aceasta – o nouă 
specie de pedepse în cadrul sancțiunilor penale, ele 
păstrându-și caracterul de sancțiuni contravenționale 
și aparținând sistemului mijloacelor de constrângere 
cu caracter contravențional6. În acest sens, sancțiunile 
contravenționale se deosebesc de pedepsele penale în 
baza mai multor premise: temeiurile aplicării, scopul 
urmărit, modul de aplicare, organele competente să le 
aplice, modalitățile de executare etc. 

În sensul interpretărilor redate anterior, considerăm 
necesară excluderea din CP rm a instituției înlocuirii 
răspunderii penale (n.n. – la moment denumită libera-
rea de  răspundere penală cu  tragerea  la  răspundere 
contravențională – art. 55 CP RM). Această soluție a 
fost susținută și de autorul m. Hotca și inclusă în regle-
mentări normative prin anumite texte de lege adoptate 
în România9.

Argumentele în sensul propunerii de  lege  ferenda 
anunțate sunt următoarele:

a. Încălcarea principiului legalității incriminării și 
legalității pedepsei.

b. Încălcarea principiului separării puterilor, prin 
acțiunea de decriminalizare tacită a faptelor.

c. Existența, la nivel normativ, a unui ansam-
blu de incoerențe care pot pune în acțiune această 
instituție:

‒ Legea penală definește (art. 50 CP rm) răspunde-
rea penală ca o condamnare publică, în numele legii, a 
faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit, 
condamnare ce poate fi precedată de măsurile de con-
strângere prevăzute de lege2. 

‒ În baza art. 10 CC rm contravenţia este definită ca 
fiind fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad 
de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârşită 
cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite 
de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă 
de sancţiune contravenţională11.

‒ Conform art.32 alin.(1) CC rm – sancţiunea con-
travenţională este o măsură de constrângere statală şi un 
mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele 
legii, persoanei care a săvârşit o contravenţie.

‒ Potrivit art.34 alin.(1) CC rm – amenda este o 
sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în 
limitele prevăzute de prezentul cod.

‒ Art.34 alin.(2) prevede că amenda se aplică persoa-
nelor fizice de la una la 150 de unităţi convenţionale, 
iar persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 10 la 
500 de unităţi convenţionale.

‒ Potrivit art.55 alin.(2) lit. a) CP rm ‒ persoanelor 
liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.
(1) li se poate aplica amendă în mărime de până la 150 
unităţi convenţionale.

‒ Conform art.38 alin.(1) CC rm, arestul contraven-
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ţional este o sancţiune contravenţională excepţională 
care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit 
prin hotărâre judecătorească şi care se execută în con-
diţiile prevăzute de Codul de executare11.

‒ În baza art.38 alin.(4) CC rm – durata arestului 
contravenţional este de la 3 la 15 zile; în cazul concur-
sului de contravenţii sau al cumulului de hotărâri de 
sancţionare, pentru care, conform legii, se prevede în 
calitate de sancţiune arestul contravenţional, instanţa 
de judecată poate aplica această sancţiune pe un termen 
de până la 30 de zile.

‒ Potrivit art.55 alin.(2) lit. a) CP rm ‒ persoanelor 
liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.
(1) li se poate aplica arest contravenţional de până la 
30 de zile.

‒ Conform art.38 alin.(6) CC rm, arestul contraven-
ţional nu poate fi aplicat persoanelor declarate invalizi de 
gradul I şi de gradul II, militarilor în termen, militarilor 
şi angajaţilor cu statut special ai ministerului Afacerilor 
Interne, angajaţi în bază de contract, minorilor, femeilor 
gravide, femeilor care au copii cu vârsta de până la 8 
ani, persoanei care este unicul întreţinător al copilului 
cu vârsta de până la 16 ani şi nici persoanelor care au 
împlinit vârsta generală de pensionare.

‒ Nu pot fi identificate și puse în acțiune anu-
mite posibilități de individualizare a sancțiunii 
contravenționale (art.41 alin.(1) CC rm).

‒ Art.91 alin.(8) CP rm prevede că dacă, în termenul 
de pedeapsă rămas neexecutat, condamnatul încalcă 
ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o 
sancţiune contravenţională... Nu  este  clară  situația 
sancțiunii contravenționale ‒ ca urmare a contravenției 
ori a liberării de răspundere penală.

‒ Art.320 alin.(1) CP rm prevede ca infracțiune 
neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executa-
re a hotărârii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost 
comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale. De 
asemenea,  sancțiunea  contravențională  având două 
statute de aplicare reală nu este cunoscută ca urmare 
a oricărui fapt.

‒ În conformitate cu art.285 alin.(1) CPP rm ‒ dacă 
fapta constituie o contravenţie sau dacă liberarea de răs-
pundere penală are loc în conformitate cu art. 55 CP rm, 
procurorul, în condiţiile legii, aplică sancţiunea contra-
venţională. Dacă aplicarea sancţiunii contravenţionale 
nu ţine de competenţa procurorului, cauza se transmite 
imediat instanţei de judecată spre examinare.

‒ Conform art.393 CC rm sunt competente să solu-
ţioneze cauzele contravenţionale: instanţa de judecată, 
procurorul, comisia administrativă, agentul constatator 
(organele de specialitate specificate la art.400-4235 CC 
RM.

‒ În conformitate cu art.332 alin.(3) CPP rm – 
concomitent cu încetarea procesului penal, instanţa ia 
măsurile respective prevăzute în art.54, 55 CP rm.

‒ În baza art.424 CC rm ‒ dacă, în procesul exami-
nării cauzei contravenţionale, se constată că încălcarea 
conţine elementele constitutive ale infracţiunii, agentul 
constatator remite materialele procurorului sau ofiţerului 
de urmărire penală, după competenţă.

‒ Potrivit art.332 alin.(2) CPP rm ‒ în cazul în care 

fapta persoanei constituie o contravenţie administrati-
vă, instanţa încetează procesul penal şi, concomitent, 
soluţionează cauza conform prevederilor CC rm. Nu 
există în legislație reglementată instituția „contravenției 
administrative”.

d. Nu se realizează scopul legii penale, fiind lipsită 
de posibilitate de realizare a răspunderii penale.

e. Este o sursă de subiectivism.
Făcând trimitere la un exemplu din practica judici-

ară, constatăm că prin sentinţa Judecătoriei Ocniţa, din 
2007, a fost încetat procesul penal în privinţa lui r.O. 
pe învinuirea adusă în baza art. 361 alin. (1) CP rm, cu 
tragerea la răspundere contravențională conform art. 55 
CP rm, aplicându-i pedeapsa de 50 u.c.17.

În apelul declarat de procuror s-a solicitat casarea 
sentinţei, rejudecarea cauzei cu adoptarea unei noi ho-
tărâri, prin care rO să fie recunoscută vinovată şi con-
damnată în baza art. 361 alin. (1) CP rm stabilindu-i-se 
o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 300 u.c., 
cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere 
în organele mAI pe un termen de 2 ani17.

Judecând cauza în ordine de apel, Colegiul penal 
corect a constatat că vinovăţia lui r.O. s-a confirmat prin 
mai multe probe. Cât priveşte aplicarea pedepsei comple-
mentare ‒ privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
de răspundere în organele mAI, invocată de procuror în 
recurs cât şi în apel Colegiul penal menţionează că acesta 
nu poate fi reţinut, deoarece reieşind din circumstanţele 
atenuante ale cauzei reţinute de instanţele de judecată 
s-a reiterat că inculpata r.O. nu are antecedente penale, 
s-a căit sincer în cele comise, are la întreţinere doi copii 
minori, întemeiat considerând necesar păstrarea de către 
r.O. a dreptului de a ocupa funcţia pe care o deţine în 
organele mAI la momentul actual. De asemenea, este 
justificată aplicarea sancțiunii contravenționale în baza 
art. 55 CP rm, deoarece conform art. 16 alin. (2) CP rm 
infracţiunea săvârşită se consideră o infracţiune uşoară, 
iar sancţiunea art. 361 alin.(1) CP prevede o pedeapsă 
cu amendă sau muncă neremunerată în folosul comuni-
tăţii, sau cu închisoare de până la 2 ani. Astfel, Colegiul 
penal consideră că prima instanţă şi instanţa de apel au 
reţinut corect circumstanţele de fapt şi de drept, adoptând 
hotărâri întemeiate şi legale, bazate pe prevederile legii 
penale şi procesual penale. Alte probleme de drept care 
ar afecta hotărârea în cauză nu au fost invocate şi nici 
nu se conţin în materialele dosarului17. În context, însăși 
liberarea de răspundere penală prevăzută de art. 55 CP 
rm nu poate fi aplicată decât în cazul unei infracțiuni 
ușoare sau mai puțin grave, fiind o condiție obligato-
rie de determinare a acesteia. În mod subiectiv a fost 
pusă în seamă ca condiție suplimentară de admitere a 
liberării. În context, se poate deduce că în cazul tuturor 
infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave urmează a fi 
admisă liberarea de răspundere penală cu tragerea la răs-
pundere contravențională. Deci, doza subiectivismului 
în aplicarea instituției este exagerat de mare.

Aceste limite exagerate ale subiectivismului sunt 
identificate și în speța în care procurorul a contestat 
liberarea de răspundere penală în baza art. 55 CP rm, 
invocând ilegalitatea acesteia, în special circumstan-
ţele atenuante, la care s-a referit instanţa de fond, 
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nu sunt destule pentru ca inculpatul să fie liberat de 
răspundere penală, deoarece gradul pericolului social 
al infracţiunii, precum şi nivelul înalt de răspundire a 
acestora necesită aplicarea, faţă de persoanele vino-
vate, sancţiuni mai dure18. Deși, legislația penală, prin 
conținutul art.16 CP rm clasifică infracțiunile anume 
în dependență de caracterul și gradul prejudiciabil al 
infracțiunilor.

În această speță, s-a procedat corect în ordine de 
recurs, indicându-se la prezența nu numai a condiției 
categoriei infracțiunii pentru care poate fi persoana 
liberată de răspundere penală și supusă răspunderii 
contravenționale. Astfel, s-a constatat că fapta săvârşită 
de m.D., conform art. 16 CP rm, se consideră infracţi-

une uşoară. Prin urmare el putea fi liberat de răspundere 
penală. Instanţele de judecată au constatat prezenţa şi 
celorlalte condiţii, prevăzute de art. 55 CP rm, astfel 
că Colegiul conchide că norma penală s-a aplicat corect. 
Opinia recurentului, precum că sancţionarea contra-
venţională a persoanei vinovate nu va influenţa pozitiv 
corectarea şi educarea acesteia, este doar o bănuială, 
care nu poate fi temei de casare a hotărârilor judecăto-
reşti, în cazul când prevederile legii penale, la stabilirea 
pedepsei, au fost respectate de către instanţele ce au 
judecat această cauză penală18. Nu punem la îndoială și 
o anumită subiectivitate și în raport cu ultima decizie, 
însă are la bază invocarea la multor temeiuri și condiții 
de aplicare a instituției vizate.
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Concluzii 
1) A exclude liberarea de răspundere penală în legătură cu tragerea la răspundere 

contravențională din lista formelor de liberare de răspundere penală prevăzute de art.53 CP RM. 
2) A exclude art.55 din CP RM. 
3) A modifica art.285 CPP RM, prin excluderea din alin.(10) a sintagmei „sau dacă 

liberarea de răspundere penală are loc în conformitate cu art.55 CP RM” și înlocuirea sintagmei 
„imediat instanței de judecată spre examinare” cu „după competență”. 

4) A modifica art.332 CPP RM, după cum urmează: excluderea din alin.(1) art.55 CP RM; 
modificarea alin.(3) prin excluderea sintagmei „ia măsurile respective prevăzute în art.54 şi 55 
din Codul penal, precum şi”. 

5) A exclude pct.7) din art.391 alin.(1) CPP RM. 
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