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REZUMAT
În acest articol, se face analiza particularităților colaboratorilor  organelor apărării – din Armata Națională și 

trupele de carabinieri. Caracterizarea persoanelor publice este stabilită în  alin.(2) art.123 CP RM – colaboratorii 
organelor securității naționale. Iar Legea securității statului a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul RM 
la 31.10.1995, stipulează că securitatea statului este parte integrantă a securității naționale.

În caz că  funcționarul public este subiect al infracțiunilor (comite abuz sau exces de putere etc.), i se va 
aplica răspundere în sensul dispozițiilor respective.

Cuvinte-cheie: funcționar public, statut special, organele securității naționale, informații de securitate, 
trupe de carabinieri, polițist de frontieră.

SUMMARY
 In this paper, it is shown that art.324 and 332 PC RM assume that subject of an offence can also be the public 

entity collaborating with the defense bodies. We can not say the same about art.327, 328 and 329 PC RM: sub-
ject of the present offences may not be the public entity collaborating with the defense bodies. If such a person 
commits abuse of power, excess of power or omission in exercising control or show careless attitude toward 
military service, the will be subject to liability only under art.370 or 378 PC RM. Also, it is demonstrated that, 
because the border policeman has no military status, his actions fall, among others, under art.327, 328 or 329 
PC RM and not under art.370 or 378 PC RM. It is also argued that under par.(2) art.123 PC RM, collaborators 
at national security enforcement bodies must be considered those who work within: 1) Information and Security 
Service; 2) Protection and State Guard Service; 3) Border Police.

Key-words: public service employee; special status, national security bodies, security information, mili-
tary police, boarder police.

în încheierea analizei particularităţilor ce caracte-
rizează colaboratorii organelor apărării, menţio-

năm că pentru a delimita clar sfera de acţiune a nor-
melor generale şi a celor speciale menţionate mai sus, 
consemnăm că, aşa cum rezultă din Hotărârea Parla-
mentului Republicii Moldova privind Doctrina militară 
a Republicii Moldova, nr.482 din 06.06.19951, Forţele 
Armate ale Republicii Moldova se compun din Armata 
Naţională şi Trupele de carabinieri. Colaboratorii orga-
nelor apărării, în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 
CP RM, pot face parte numai din aceste două compo-
nente ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Aşa 
cum rezultă din cap. VIII al Legii Republicii Moldova 
cu privire la Poliţia de Frontieră, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 28.12.20112, Poliţia de 
Frontieră (spre deosebire de Trupele de Grăniceri, care 
au fost reorganizate în Poliţia de Frontieră) nu este o 
componentă a Forţelor Armate ale Republicii Moldo-
va. Astfel, vorbind în termenii de la alin.(2) art.123 CP 
RM, susţinem că poliţistul de frontieră este nu un cola-
borator al organelor apărării, dar, aşa cum vom vedea 
mai jos, colaborator al organelor securităţii naţionale.

În concluzie, deoarece poliţistul de frontieră nu are 

statutul de militar, faptele acestuia cad, printre altele, 
sub incidenţa art.327, 328 sau 329 CP RM, şi nu sub 
incidenţa art.370 sau 378 CP RM.

Revenim la caracterizarea persoanelor publice sta-
bilite la alin.(2) art.123 CP RM, şi anume – la colabo-
ratorii organelor securităţii naţionale.

Potrivit art.1 al Legii securităţii statului a Republicii 
Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 31.10.19953, securitatea statului este parte integrantă 
a securităţii naţionale; prin „securitatea statului” se în-
ţelege protecţia suveranităţii, independenţei şi integri-
tăţii teritoriale a ţării, a regimului ei constituţional, a 
potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a 
drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei împo-
triva activităţii informative şi subversive a serviciilor 
speciale şi organizaţiilor străine, împotriva atentatelor 
criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte.

Considerăm că, în alin.(2) art.123 CP RM, sintagma 
„securitatea naţională” are, de fapt, înţelesul expresiei 
„securitatea statului”. Implicit, aceasta o confirmă pre-
vederea de la art.3 al Legii privind statutul ofiţerului de 
informaţii şi securitate: „Serviciul în funcţia de ofiţer 
de informaţii este o formă specială a serviciului public 
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prin care se exercită atribuţiile, drepturile şi obligaţiile 
Serviciului de Informaţii şi Securitate în domeniul se-
curităţii naţionale (subl. ne aparţine – n.a.)”.

Conform alin.(1) art.13 al Legii Republicii Moldo-
va privind organele securităţii statului, adoptată de Par-
lamentul Republicii Moldova la 30.10.19954, sistemul 
organelor securităţii statului se constituie din: Serviciul 
de Informaţii şi Securitate; Serviciul de Protecţie şi 
Pază de Stat; Departamentul Poliţiei de Frontieră; Ser-
viciul Vamal.

Considerăm inadecvată includerea în categoria de 
,,colaboratori ai organelor securităţii naţionale” a co-
laboratorului serviciului vamal, odată ce, în alin.(2) 
art.123 CP RM, acesta este raportat la una dintre ca-
tegoriile distincte de persoane publice. Drept urmare, 
colaboratori ai organelor securităţii naţionale trebuie 
consideraţi cei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul: 
1) Serviciului de Informaţii şi Securitate; 2) Serviciului 
de Protecţie şi Pază de Stat; 3) Poliţiei de Frontieră.

Cât priveşte prima dintre aceste trei ipoteze, la alin.
(1), (3) şi (8) art.14 al Legii Republicii Moldova pri-
vind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 23.12.19995, personalul Serviciului de Informaţii şi 
Securitate este format din ofiţeri de informaţii şi secu-
ritate şi din salariaţi civili, angajaţi în bază de contract; 
activitatea de muncă, condiţiile de odihnă, salarizarea şi 
normarea muncii salariaţilor civili sunt reglementate de 
legislaţia muncii, de legislaţia privind statutul funcţio-
narului public, şi de alte acte normative, ţinând cont de 
particularităţile prevăzute de numita lege; la încadrarea 
în serviciu şi ulterior în fiecare an, ofiţerii de informaţii 
şi securitate şi funcţionarii publici ai Serviciului de In-
formaţii şi Securitate sunt obligaţi să depună declaraţie 
cu privire la venituri şi proprietate în condiţiile prevă-
zute de lege.

În afară de aceasta, art.3 şi 4 ale Legii privind statu-
tul ofiţerului de informaţii şi securitate prevăd: serviciul 
în funcţia de ofiţer de informaţii este o formă specială a 
serviciului public prin care se exercită atribuţiile, drep-
turile şi obligaţiile Serviciului în domeniul securităţii 
naţionale; ofiţerul de informaţii aflat în exerciţiul func-
ţiei este reprezentantul autorităţii publice şi se află sub 
protecţia legilor Republicii Moldova; acţiunea legilor 
care reglementează statutul funcţionarului public se 
extinde asupra ofiţerului de informaţii doar în partea 
nereglementată de prezenta lege.

În concluzie, atât ofiţerii de informaţii şi securitate 
(care sunt cu toţii funcţionari publici), cât şi salariaţii 
civili, angajaţi în bază de contract (în cazul în care au 
calitatea de funcţionari publici) trebuie consideraţi co-
laboratori ai organelor securităţii naţionale în sensul 
prevederii de la alin.(2) art.123 CP RM. Respectiv, sa-
lariaţii civili, angajaţi în bază de contract, care nu au 
calitatea de funcţionari publici, nu pot fi consideraţi 
colaboratori ai organelor securităţii naţionale în sensul 
prevederii de la alin.(2) art.123 CP RM.

În context, este util să reproducem punctul de vede-
re al lui R.Viorescu: „Ceea ce particularizează în mod 
fundamental şi incontestabil funcţionarul public de sa-
lariat este calitatea recunoscută exclusiv celui dintâi de 
a îndeplini prerogative de putere publică; numai func-
ţionarul public este purtător al puterii publice, pe care 
o exercită în limitele conferite de însăși funcţia publică 
deţinută, în timp ce salariatul nu dispune de astfel de 
atribuţii6. Aceeaşi idee o exprimă B.A. Berchi: „Funcţi-
onarul public nu este un simplu salariat, ci un membru 
cu drepturi, dar şi cu responsabilităţi bine determinate 
de apartenenţa la un corp constituit în mod legal”7.

Mai precizăm că, potrivit art.15 al Legii privind sta-
tutul ofiţerului de informaţii şi securitate, gradele spe-
ciale ale ofiţerilor de informaţii şi securitate din Servi-
ciul de Informaţii şi Securitate sunt: a) pentru efectivul 
de subofiţeri: plutonier al Serviciului de Informaţii şi 
Securitate; plutonier-major al Serviciului de Informa-
ţii şi Securitate; plutonier adjutant al Serviciului de 
Informaţii şi Securitate; b) pentru corpul de ofiţeri cu 
grade inferioare: locotenent al Serviciului de Informaţii 
şi Securitate; locotenent-major al Serviciului de Infor-
maţii şi Securitate; căpitan al Serviciului de Informaţii 
şi Securitate; c) pentru corpul de ofiţeri cu grade su-
perioare: maior al Serviciului de Informaţii şi Securi-
tate; locotenent-colonel al Serviciului de Informaţii şi 
Securitate; colonel al Serviciului de Informaţii şi Se-
curitate; d) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme: 
general-maior al Serviciului de Informaţii şi Securitate; 
general-locotenent al Serviciului de Informaţii şi Se-
curitate; general-colonel al Serviciului de Informaţii şi 
Securitate.

Fiind deţinători ai acestor grade speciale, ofiţerii de 
informaţii şi securitate din Serviciul de Informaţii şi 
Securitate sunt funcţionari publici cu statut special în 
sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM. În ce 
priveşte angajaţii în bază de contract (în cazul în care 
au calitatea de funcţionari publici) din cadrul Serviciu-
lui de Informaţii şi Securitate, aceştia sunt angajaţi ai 
autorităţilor publice autonome în sensul dispoziţiei de 
la alin.(2) art.123 CP RM.

Cât priveşte ipoteza care se referă la Serviciul de 
Protecţie şi Pază de Stat, Legea Republicii Moldova cu 
privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, adopta-
tă de Parlamentul Republicii Moldova la 13.06.20088, 
stabileşte: îndeplinirea serviciului în funcţia de colabo-
rator cu grad special în cadrul Serviciului de Protecţie şi 
Pază de Stat este o formă specială a serviciului public, 
prin care se exercită drepturile şi obligaţiile Serviciu-
lui de Protecţie şi Pază de Stat în domeniul securităţii 
statului (alin.(2) art.1); dacă există un impediment în 
angajarea sa în serviciul public, persoana nu poate fi în-
cadrată nici în funcţia de colaborator cu grad special al 
Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (alin.(8) art.13); 
personalul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat se 
constituie din colaboratori cu grad special, funcţionari 
publici şi personal care desfăşoară activităţi auxiliare 
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(alin.(1) art.19); în exerciţiul funcţiei, colaboratorii cu 
grad special ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat 
sunt reprezentanţi ai autorităţii publice şi se află sub 
protecţia legilor Republicii Moldova (alin.(4) art.19).

Interpretând sistemic toate aceste prevederi, ajun-
gem la următoarele concluzii: 1) colaboratorul cu grad 
special din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat 
este o persoană publică în sensul dispoziţiei de la alin.
(2) art.123 CP RM; 2) sunt persoane publice în sensul 
dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM şi funcţionarii 
publici din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de 
Stat, care nu au statutul de colaboratori cu grad special; 
3) cei care fac parte din personalul, care desfăşoară ac-
tivităţi auxiliare, din cadrul Serviciului de Protecţie şi 
Pază de Stat, nu pot fi consideraţi persoane publice în 
sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM.

Precizăm că, potrivit alin.(1) art.16 al Legii cu pri-
vire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, gradele 
speciale pentru colaboratorii Serviciului de Protecţie 
şi Pază de Stat sunt: a) pentru subofiţeri: plutonier al 
Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; plutonier-major 
al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; plutonier-
adjutant al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; b) 
pentru ofiţerii cu grade medii: locotenent al Serviciului 
de Protecţie şi Pază de Stat; locotenent-major al Servi-
ciului de Protecţie şi Pază de Stat; căpitan al Serviciului 
de Protecţie şi Pază de Stat; c) pentru ofiţerii cu grade 
superioare: maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de 
Stat; locotenent-colonel al Serviciului de Protecţie şi 
Pază de Stat; colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază 
de Stat; d) pentru ofiţerii cu grade supreme: general-
maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.

Fiind deţinători ai acestor grade speciale, colabora-
torii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat sunt func-
ţionari publici, cu statut special, în sensul dispoziţiei de 
la alin.(2) art.123 CP RM. În ce priveşte funcţionarii 
publici din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de 
Stat, care nu au statutul de colaboratori cu grad spe-
cial, aceştia sunt angajaţi ai altor persoane juridice de 
drept public, în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 
CP RM.

În legătură cu ipoteza care priveşte Poliţia de Fron-
tieră, este necesar de menţionat că, în acord cu alin.(1) 
art.14 al Legii cu privire la Poliţia de Frontieră, perso-
nalul Poliţiei de Frontieră se constituie din: poliţişti de 
frontieră; funcţionari publici; salariaţi civili; personal 
de deservire tehnică. Cât priveşte funcţionarii publici 
din cadrul Poliţiei de Frontieră, fără îndoială, aceştia 
sunt persoane publice în sensul prevederii de la alin.(2) 
art.123 CP RM. Cu siguranţă, cei din personalul de de-
servire tehnică, care-şi desfăşoară activitatea în cadrul 
Poliţiei de Frontieră, nu sunt persoane publice, în sen-
sul prevederii de la alin.(2) art.123 CP RM. Referitor 
la salariaţii civili, făcând interpretarea prin analogie a 
normelor Legii privind statutul ofiţerului de informaţii 
şi securitate, conchidem că aceştia pot fi persoane pu-
blice în sensul prevederii de la alin.(2) art.123 CP RM 

numai atunci când au statutul de funcţionari publici. 
Făcând interpretarea prin analogie a normelor aceleiaşi 
legi, ajungem la concluzia că poliţiştii de frontieră, de-
ţinând grade speciale, sunt persoane publice în sensul 
prevederii de la alin.(2) art.123 CP RM.

În conformitate cu alin.(2) art.23 al Legii cu privire 
la Poliţia de Frontieră, în Poliţia de Frontieră se sta-
bilesc următoarele grade speciale: a) pentru corpul de 
subofiţeri: sergent-inferior; sergent; sergent-major; plu-
tonier; plutonier-major; plutonier-adjutant; b) pentru 
corpul de ofiţeri: locotenent; locotenent-major; căpitan; 
maior; locotenent-colonel; colonel; general-maior.

Fiind deţinători ai acestor grade speciale, poliţiştii 
de frontieră sunt funcţionari publici cu statut special, 
în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM. În 
ce priveşte funcţionarii publici şi salariaţii civili (atunci 
când aceştia au statutul de funcţionari publici) din ca-
drul Poliţiei de Frontieră, aceştia sunt angajaţi ai altor 
persoane juridice de drept public în sensul dispoziţiei 
de la alin.(2) art.123 CP RM.

În alt context, ne vom referi la colaboratorii orga-
nelor de ordine publică.

Conform alin.(1) art.18 al Legii Republicii Moldo-
va cu privire la poliţie, adoptată de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 18.12.19909, personalul poliţiei este 
compus din colaboratori ai poliţiei, funcţionari publici 
şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxili-
are. Cât priveşte funcţionarii publici din cadrul poliţiei, 
aceştia sunt persoane publice, în sensul prevederii de la 
alin.(2) art.123 CP RM. Cei din personalul contractual, 
care desfăşoară activităţi auxiliare în cadrul poliţiei, nu 
sunt persoane publice, în sensul prevederii de la alin.
(2) art.123 CP RM. Referitor la colaboratorii poliţiei, 
făcând interpretarea prin analogie a normelor Legii pri-
vind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, con-
chidem că aceştia, deţinând grade speciale, sunt per-
soane publice, în sensul prevederii de la alin.(2) art.123 
CP RM. Totuşi, considerăm că este corect să afirmăm 
că colaboratorii poliţiei sunt nu funcţionari publici, dar 
persoane care se asimilează unui funcţionar public.

Aşa cum rezultă din Hotărârea Guvernului despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul în or-
ganele afacerilor interne nr.334 din 08.07.199110, gra-
dele speciale, ce se pot acorda persoanelor din efecti-
vul de trupă şi corpul de comandă din cadrul poliţiei, 
sunt: pentru efectivul de trupă: poliţist; pentru efectivul 
de comandă inferior: pentru gradaţi: caporal de poli-
ţie; sergent de poliţie; sergent major de poliţie; pentru 
subofiţeri: plutonier de poliţie; plutonier-major de poli-
ţie; plutonier-adjuntant de poliţie; pentru corpul de co-
mandă mediu: sublocotenent de poliţie; locotenent de 
poliţie; locotenent major de poliţie; căpitan de poliţie; 
pentru corpul de comandă superior: maior de poliţie; 
locotenent-colonel de poliţie; colonel de poliţie; pentru 
corpul de comandă suprem: general-maior de poliţie; 
general-locotenent de poliţie; general-colonel de poli-
ţie.
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Este cazul de menţionat că alin.(2) art.32 din pro-
iectul Legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul 
poliţistului11 stabileşte expres: „Gradele speciale sunt 
echivalate cu gradele de calificare ale funcţionarilor 
publici”. Aceasta confirmă ceea ce am menţionat mai 
sus: este corect să afirmăm că colaboratorii poliţiei sunt 
nu funcţionari publici, dar persoane care se asimilează 
unui funcţionar public.

Fiind deţinători ai gradelor speciale, colaborato-
rii poliţiei sunt funcţionari publici cu statut special, în 
sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM. În ce 
priveşte funcţionarii publici din cadrul poliţiei, aceştia 
sunt angajaţi ai altor persoane juridice de drept public, 
în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP RM.

Însă, colaboratorii organelor de ordine publică, în 
sensul alin.(2) art.123 CP RM, sunt nu doar cei care 
activează în cadrul poliţiei. Or, în corespundere cu alin.
(1) art.1 al Legii Republicii Moldova cu privire la tru-
pele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului 
Afacerilor Interne, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 12.12.199112, trupele de carabinieri (trupe-
le interne) sunt destinate să asigure, împreună cu poliţia 
sau independent, ordinea publică, apărarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, avutului 
proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a legii.

Potrivit art.16 al respectivului act legislativ, trupele 
de carabinieri se alcătuiesc din militari şi salariaţi civili. 
Militarii trupelor de carabinieri au grade militare.

În ce priveşte salariaţii civili din cadrul trupelor de 
carabinieri, aceştia pot fi persoane publice în sensul 
prevederii de la alin.(2) art.123 CP RM numai atunci 
când au statutul de funcţionar public. Militarii trupelor 
de carabinieri, deţinând grade militare, sunt persoane 
publice, în sensul prevederii de la alin.(2) art.123 CP 
RM. Totuşi, considerăm că este corect să afirmăm că 
militarii trupelor de carabinieri sunt nu funcţionari pu-
blici, dar persoane care se asimilează unui funcţionar 
public.

După cum reiese din Hotărârea Parlamentului Re-
publicii Moldova cu privire la gradele speciale pentru 
efectivul de trupă şi corpul de comandă al organelor 
afacerilor interne, nr.637 din 10.07.199113, gradele 
militare, care se pot acorda persoanelor din efectivul 
de trupă şi corpul de comandă din cadrul trupelor de 
carabinieri, sunt: pentru efectivul de trupă: soldat al 
serviciului intern; pentru efectivul de comandă infe-
rior: pentru gradaţi: caporal al serviciului intern; ser-
gent al serviciului intern; sergent major al serviciului 
intern; pentru subofiţeri: plutonier al serviciului intern; 
plutonier-major al serviciului intern; plutonier-adjutant 
al serviciului intern; pentru corpul de comandă mediu: 
sublocotenent al serviciului intern; locotenent al ser-
viciului intern; locotenent-major al serviciului intern; 
căpitan al serviciului intern; pentru corpul de comandă 
superior: maior al serviciului intern; locotenent-colonel 
al serviciului intern; colonel al serviciului intern; pen-
tru corpul de comandă suprem: general-maior al ser-

viciului intern; general-locotenent al serviciului intern; 
general-colonel al serviciului intern.

Fiind deţinători ai gradelor militare, militarii tru-
pelor de carabinieri sunt funcţionari publici cu statut 
special, în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 CP 
RM. În ce priveşte salariaţii civili din cadrul trupelor de 
carabinieri (atunci când aceştia au statutul de funcţio-
nar public), ei sunt angajaţi ai altor persoane juridice de 
drept public, în sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.123 
CP RM.

În continuare, ne vom referi la alte persoane care 
deţin grade speciale sau militare.

Din analiza legislaţiei, deducem că alte persoane, 
care deţin grade speciale sau militare (altele decât co-
laboratorii serviciului diplomatic, colaboratorii servi-
ciului vamal, colaboratorii organelor apărării, colabo-
ratorii organelor securităţii naţionale şi colaboratorii 
organelor de ordine publică), sunt persoanele publice 
care activează în cadrul procuraturilor militare şi al 
subdiviziunii Procuraturii Generale învestite cu atri-
buţii în Forţele Armate, al Serviciului Protecţiei Civile 
şi Situaţiilor Excepţionale, al sistemului penitenciar, al 
Centrului Naţional Anticorupţie.

Astfel, potrivit alin.(2) art.44 al Legii cu privire la 
Procuratură, pentru procurorii din procuraturile milita-
re şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită 
cu atribuţii în Forţele Armate, se stabilesc următoarele 
grade militare speciale: a) pentru corpul juridic supe-
rior: colonel de justiţie; locotenent-colonel de justiţie; 
maior de justiţie; b) pentru corpul juridic mediu: căpi-
tan de justiţie; locotenent-major de justiţie; locotenent 
de justiţie.

Conform art.20 al Legii Serviciului Protecţiei Ci-
vile şi Situaţiilor Excepţionale a Republicii Moldo-
va, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
05.04.200714, pentru colaboratorii Serviciului Protec-
ţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, se stabilesc ur-
mătoarele grade speciale: a) efectivul de trupă: ostaş al 
serviciului de salvare; sergent inferior al serviciului de 
salvare; sergent al serviciului de salvare; sergent-major 
al serviciului de salvare; plutonier al serviciului de sal-
vare; plutonier-major al serviciului de salvare; pluto-
nier-adjutant al serviciului de salvare; b) corpul de co-
mandă inferior: sublocotenent al serviciului de salvare; 
locotenent al serviciului de salvare; locotenent-major 
al serviciului de salvare; căpitan al serviciului de salva-
re; c) corpul de comandă superior: maior al serviciului 
de salvare; locotenent-colonel al serviciului de salvare; 
colonel al serviciului de salvare; c) corpul de coman-
dă suprem: general-maior al serviciului de salvare.

În conformitate cu art.17 al Legii Republicii Mol-
dova cu privire la sistemul penitenciar, adoptate de 
Parlamentul Republicii Moldova la 17.12.199615, în 
sistemul penitenciar se stabilesc următoarele grade 
speciale: a) pentru efectivul de trupă: ostaş de justiţie; 
b) pentru efectivul de comandă inferior: pentru gradaţi: 
sergent-inferior de justiţie; sergent de justiţie; sergent-
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major de justiţie; plutonier de justiţie; pentru subofiţeri: 
plutonier-major de justiţie; plutonier adjutant de justi-
ţie; c) pentru corpul de comandă mediu: sublocotenent 
de justiţie; locotenent de justiţie; locotenent-major de 
justiţie; căpitan de justiţie; d) pentru corpul de comandă 
superior: maior de justiţie; locotenent-colonel de jus-
tiţie; colonel de justiţie; e) pentru corpul de comandă 
suprem: general-maior de justiţie.

Potrivit art.15 al Legii cu privire la Centrul Naţional 
Anticorupţie, colaboratorii Centrului Naţional Antico-
rupţie sunt ofiţeri şi subofiţeri. Lor li se conferă urmă-
toarele grade speciale: a) plutonier; b) plutonier-major; 
c) locotenent; d) locotenent-major; e) căpitan; f) maior; 
g) locotenent-colonel; h) colonel; i) general-maior; j) 
general-locotenent; k) general-colonel.

În cazul colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile 
şi Situaţiilor Excepţionale, al personalului sistemului 
penitenciar şi al colaboratorii Centrului Naţional Anti-
corupţie, considerăm că este corect să afirmăm că de-
ţinătorii de grade speciale sunt persoane care se asimi-
lează funcţionarilor publici.

Accentuăm că persoanele care deţin grade militare 
sau speciale, reprezentând funcţionarii publici cu sta-
tut special în sensul alin.(2) art.123 CP RM, nu trebuie 
confundate cu persoanele care deţin grade de calificare 
(clasificare). Persoanele, care deţin grade de califica-
re (clasificare), pot fi persoane publice în sensul alin.
(2) art.123 CP RM, însă nu sunt funcţionari publici cu 
statut special. Astfel de persoane se raportează la alte 
categorii de funcţionari publici (altele decât funcţionari 
publici cu statut special).

În încheiere, formulăm următoarele concluzii cu 
privire la caracteristicile funcţionarului public (inclusiv 
ale funcţionarului public cu statut special) în calitate de 
subiect special al infracţiunilor prevăzute în cap. XV şi 
XVI din partea specială a Codului penal:

1) definiţia noţiunii „persoana publică” din alin.
(2) art.123 CP RM este o definiţie exhaustivă, nu una 
exemplificativă. În alţi termeni, nu există nici o altă ca-
tegorie de persoane publice, în afara celor nominalizate 
la respectiva definiţie;

2) în cazul infracţiunilor prevăzute la art.324, 327-
329 şi 332 CP RM, atunci când subiectul persoană pu-
blică este funcţionarul public, clasificarea fie conform 
nivelului atribuţiilor titularului (stabilită în Legea cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului pu-
blic), fie conform gradelor militare sau speciale deţi-
nute, poate fi luată în consideraţie la individualizarea 
pedepsei;

3) sintagma „funcţionarul public cu statut special”, 
utilizată în alin.(2) art.123 CP RM, nu întotdeauna de-
semnează un funcţionar public în sensul strict al legii. 
În realitate, în unele cazuri, această sintagmă se referă 
la persoane care se asimilează unui funcţionar public şi 
care deţin grade speciale sau militare;

4) personalul administrativ-tehnic (personalul teh-
nic; personalul care desfăşoară activităţi auxiliare) nu 

se consideră persoane publice în sensul dispoziţiei de 
la alin.(2) art.123 CP RM;

5) art.324 şi 332 CP RM presupun că subiect al in-
fracţiunii poate fi inclusiv persoana publică care este 
colaborator al organelor apărării. Nu acelaşi lucru se 
poate afirma despre art.327, 328 şi 329 CP RM: subiect 
al infracţiunilor date nu poate fi persoana publică care 
este colaborator al organelor apărării. În cazul în care 
o asemenea persoană comite abuz de putere, exces de 
putere sau inacţiune la exercitarea puterii ori manifestă 
atitudine neglijentă faţă de serviciul militar, i se va apli-
ca răspunderea numai în baza art.370 sau 378 CP RM;

6) deoarece poliţistul de frontieră nu are statutul de 
militar, faptele acestuia cad, printre altele, sub incidenţa 
art.327, 328 sau 329 CP RM, şi nu sub incidenţa art.370 
sau 378 CP RM;

7) în sensul alin.(2) art.123 CP RM, colaboratori ai 
organelor securităţii naţionale trebuie consideraţi cei 
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul: 1) Serviciului 
de Informaţii şi Securitate; 2) Serviciului de Protecţie şi 
Pază de Stat; 3) Poliţiei de Frontieră;

8) în sensul alin.(2) art.123 CP RM, alte persoa-
ne, care deţin grade speciale sau militare (altele decât 
colaboratorii serviciului diplomatic, colaboratorii ser-
viciului vamal, colaboratorii organelor apărării, cola-
boratorii organelor securităţii naţionale şi colaboratorii 
organelor de ordine publică) sunt persoanele publice 
care activează în cadrul procuraturilor militare şi al 
subdiviziunii Procuraturii Generale învestite cu atri-
buţii în Forţele Armate, al Serviciului Protecţiei Civile 
şi Situaţiilor Excepţionale, al sistemului penitenciar, al 
Centrului Naţional Anticorupţie.

Recenzent: 
Vitalie StatI, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

Note:

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38.
2 Ibidem, 2012, nr.76-78.
3 Ibidem, 1997, nr.10.
4 Ibidem, 1997, nr.10-11.
5 Ibidem,1999, nr.156.
6 Viorescu R., Reglementarea juridică a funcţiei publice 

în statele europene: Teză de doctor în drept, Chişinău, 2009, 
p.76.

7 Berchi B.A., Cartea funcţionarului public, Teora, Bu-
cureşti, 2000, p.20.

8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.120-
121.

9 Veştile Sovietului Suprem al RSS Moldova, 1990, nr.12.
10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991,nr.12.
11 Legea cu privire la activitatea poliţiei şi statutul po-

liţistului. Proiect // http://www.gov.md/public/files/ordinea_
de_zi/18.04.2012/Intr03.pdf (vizitat 06.08.2012)

12 Sfatul Ţării, 1991, nr.231.
13 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr.7.
14 Ibidem, 2007, nr.78-81.
15 Ibidem,1997, nr.15.


