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Conferința științifică națională cu par-
ticipare internațională „Infracțiunea – Răs-
punderea penală – Pedeapsa. Drept și Crimi-
nologie” din 25-26  martie 2021 are scopul de 
a stimula schimbul de informații și cunoștințe 
ce rezultă din cercetările avansate în materie 
de infracțiune, răspundere penală și pedeapsă 
realizate de teoreticieni din domeniul dreptu-
lui penal, precum și din practica aplicării nor-

melor juridico-penale de către practicienii în materie.
Semnificația acestui eveniment nu poate fi contestată. Or, o reuniune de 

asemenea anvergură, între teoreticieni și practicieni din domeniul dreptului pe-
nal: cadre didactice universitare, specialiști din cadrul sistemului de probațiune, 
judecători, procurori, avocați și alți practicieni, inclusiv cercetători științifici din 
țară și de peste hotare (România, Ucraina și Federația Rusă), este, fără îndoială, 
propice pentru a realiza o evaluare complexă a reglementărilor penale actuale, 
dar și pentru a aprecia perspectivele de evoluție/perfecționare a cadrului legal 
în materie.

Forul științific reprezintă deopotrivă un spațiu favorabil pentru transferul 
reciproc de bune practici, stabilirea relațiilor de colaborare între participanți și 
stimularea integrării rezultatelor științifice în cercetările ulterioare, în procesul 
educațional și în activitatea practică.

Relațiile sociale evoluează în mod firesc, iar această evoluție, nu poate să 
nu aibă un impact asupra legislației penale, care izolată ar rămâne prinsă într-o 
capcană de anacronism. Dincolo de frecventele remanieri legislative operate în 
legislația penală, în planul racordării ei la noile realități și, implicit, perfecționării 
acesteia, rămâne actuală întrebarea: de ce ne este justificat în continuare (fără 
a suna provocator) să vorbim despre „non-evoluția” dreptului penal? Or, care 
sunt obstacolele pe care le întâmpină dreptul penal în evoluția sa?

Nu întâmplător organizatorii evenimentului au inclus în tematica conferinței 
cele trei instituții fundamentale ale dreptului penal: Infracțiunea – Răspunderea 
penală – Sancțiunea penală. Între cele trei instituții există o strânsă interdepen-
dență:  infracțiunea ca faptă periculoasă interzisă prin norma penală atrage, de 
regulă, prin săvârșirea ei, răspunderea penală, iar sancțiunea penală este conse-
cința stabilirii răspunderii penale a făptuitorului. Prin urmare, calitatea legii pe-
nale raportată la oricare dintre aceste instituții, determină eficiența/ineficiența 
întregului sistem. 
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În lumina celor expuse, îmi exprim convingerea că abordarea subiectelor 
conferinței din perspectivele varii ale specialiștilor din țară și de peste hotare va 
contribui la crearea unui cadru dinamic, complex și creativ de desfășurare a eve-
nimentului, dar, mai ales, favorabil pentru atingerea scopului acestei reuniuni.

Stimați participanți la Conferința științifică națională cu participare 
internațională „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Crimino-
logie”, finalizând vreau să vă mulțumesc pentru implicarea în lucrările acestui 
for științific. Apreciez înalt interesul manifestat de Dumneavoastră și sper că 
acest eveniment, cu o participare foarte reprezentativă, să devină o experiență 
utilă pentru toți.

Țin să menționez că această manifestare urmează să se înscrie în ciclul 
conferințelor științifice de drept penal preconizate a fi organizate anual de către 
Departamentul Drept penal al  Facultății de Drept a USM – actuala fiind la prima 
Ediție. Evenimentul curent este organizat în parteneriat cu Centrul de Cercetări 
în Științe penale al USM, Inspectoratul Național de Probațiune și cu Facultatea 
de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța (Ro-
mânia). 

Ediția 2021 a Conferinței „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. 
Drept și Criminologie” se include și în seria de evenimente ale Facultății de Drept 
organizate cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înființarea Universității de Stat 
din Moldova. 

Va așteptăm cu drag și la edițiile următoare a conferinței, dar și la alte în-
truniri științifice organizate de Facultatea de Drept a Universității de Stat din 
Moldova. 

Serghei BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
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Salutând, participanții conferinței vin 
cu următorul mesaj:

Activitatea practică, în orice domeniu, poa-
te fi eficientă doar dacă are la bază un solid 
suport teoretic, adecvat necesităților sociale. 
Chiar și în condițiile extrem de dificile pentru 
învățământul și știința juridică, totuși cercetă-
torii moldoveni vin cu soluții teoretice care ar 
efiecientiza mult perfecționarea cadrului nor-

mativ, interpretarea și aplicarea legilor, activitatea anti-crimă. Cu regret însă 
factorii de decizie, de cele mai dese ori ignoră recomandările științifice, adop-
tând decizii în baza unor criterii departe de bunele practici în domeniul re-
spectiv. S-a creat situația, când practica socială și știința merg pe câi paralele, 
intersectându-se rareori.

Da, nu este vină științei, că de ea guvernarea își aduce aminte doar când 
are necesitatea de a fi argumentate careva proiecte și programe zâmislite în 
coridoarele puterii. Da, nu e vina știința că finanțarea ei este mizerabilă și că 
ea a devenit dependentă de capital, când proiectele de cercetare sunt finanțate 
după criterii și interese politice.

Însă, e și vina noastră a profesorilor și cercetătorilor, că tolerăm o atare 
situație și nu impunem vocea adevărului științific - ignoranței, diletantismu-
lui, incompetenței și nihilismului juridic.

De la noi nu se cere să eșim la proteste, să pichetăm și baicotăm Parla-
mentul sau guvernul. Știința se impune altfel. Prin publicații, prin recoman-
dari eficiente, prin forumuri științifice.

Anume întrunirile cu caracter științific, sub formă de mese rotunde, 
conferințe, simpoziuane, congrese etc sunt acele platforme care permit cerc-
tătorilor, cadrelor didactice, și lucrătorilor practici să-și prezinte colegilor și 
publicului larg rodul muncii sale, să-și promoveze ideiele și să se îmbogățească 
cu noi cunoștințe. Și, cel mai important - să-și facă prieteni, să-și găsească 
aliați și susținători. 

Cu cât mai des noi, oamenii de știință, profesorii, doctoranzii, masteranzii 
și studenții v-om comunica, în cadrul conferințelor și altor foruri științifice, cu 
atât mai mari devin șansele de a fi auziți, înțeleși și acceptați. 

În acest conext, inițiativa organizatorilor conferinței de astăzi este lăuda-
bilă și oportună.
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Rând, pe rând, departamentele și catedrepe înrudite, din alte instituții, ar 
trebui să preia estafeta, ca aceste conferințe să devină adevărate evenimente 
în viața științifică interuniversitară.

Succese tuturor !!!

Valeriu BUJOR, doctor în drept, profesor universitar,
Rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată
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Distinși colegi, stimați participanți, dragi 
studenți,

Întotdeauna, o conferință științifică reprezintă un 
bun prilej de expunere și dezbatere pe marginea unor 
teme de interes teoretic și practic în domeniul ales de 
către organizatori, dar în același timp și bucuria reve-
derii colegiale, mai ales în actualul context pandemic.

Cu titlu preliminar, doresc să felicit inițiativa co-
legilor din cadrul Departamentului de Drept penal 

al Facultații de Drept  a USM pentru ideea organizării conferinței științifice 
”Infracțiunea- Răspunderea penală-Pedeapsa”și de asemenea, să le 
mulțumesc în numele cadrelor didactice ale Facultății de Drept și Științe Ad-
ministrative a Universității Ovidius din Constanța, pentru  oportunitatea acor-
dată instituției noastre de a fi partenerii acestui eveniment. După cum se poate 
remarca, tema este deosebit de interesantă și numărul colegilor constănțeni 
înscriși cu diferite comunicări științifice este pe măsura acestui interes.  

Chiar dacă formarea mea academică intră în sfera de studiu a dreptului 
privat, nu am neglijat niciodată interesul pentru raporturile specifice dreptului 
penal. Acest interes personal m-a determinat să constat faptul că în ultimii ani 
a existat o preocupare continuă a instituțiilor europene în ceea ce privește ar-
monizarea legislațiilor penale naționale cu cele mai reprezentative documente 
comunitare, dar și cu jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor 
Omului. 

Din momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona s-a renunțat la 
structura fundamentată pe piloni și a fost creată baza pentru dezvoltarea drep-
tului penal ca parte integrantă a dreptului comunitar al UE. Având în vedere că 
în trecut dreptul penal a fost considerat ca fiind responsabilitatea exclusivă a 
statelor membre și că numai prin Tratatul de la Maastricht din 1992 s-a deschis 
pentru prima oară calea către dezvoltarea dreptului penal al UE, aceasta poate 
fi văzută ca o hotărâre majoră.

Deși acum tratatul conține în mod oficial baza pentru noi dispoziții ale UE 
în materie de drept penal, nu înseamnă că dreptul penal a devenit un subiect 
mai puțin sensibil. Prin urmare, tratatul prevede o procedură de suspendare, 
în cazul în care un stat membru consideră că legislația propusă aduce atingere 
aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală. Aceasta este o 
procedură excepțională în cadrul tratatului.
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Mai mult decât atât, dreptul penal diferă de alte domenii juridice, și anu-
me că, prin definiție, acesta limitează anumite drepturi ale omului privind 
libertățile fundamentale ale persoanelor acuzate, sau după caz, condamna-
te. În numeroase cazuri, libera circulație este restricționată, dar chiar și dacă 
infracțiunea se pedepsește numai prin amenzi, cel puțin dreptul de proprietate 
este restricționat. 

De aceea, UE nu a dezvoltat un spațiu separat pentru dispozițiile de drept 
penal. Acestea se pot găsi în instrumente privind justiția și afacerile interne, dar 
se pot găsi și în numeroase alte domenii politice ale Uniunii. 

În cazul României și Bulgariei, prin intermediul Mecanismului de Coope-
rare și Verificare(MCV) s-a urmărit rezolvarea umor probleme legate de nefi-
nalizarea reformei judiciare, de corupție și, în cazul Bulgariei, de criminalita-
tea organizată. Comisia Europeană în anul 2007 a elaborat acest instrument 
de reformă și eficientizare a sistemelor administrative și judiciare și de aceea, 
se pune problema dacă își mai produce efecte? Această întrebare este legitimă 
știut fiind faptul că tot Comisia, în anul 2020 a promovat Mecanismul European 
privind Statul de Drept(MESD). 

Mecanismul European privind Statul de Drept este un instrument de pre-
venire, aplicabil tuturor țărilor membre ale UE, care își propune să promoveze 
statul de drept și să prevină apariția unor probleme sau agravarea acestora, mai 
ales după impactul pandemiei de Coronavirus(COVID-19), asupra sistemelor 
administrative și judiciare naționale.

Acest mecanism prevede un proces de dialog anual la care participă Co-
misia, Consiliul și Parlamentul European, alături de statele membre, parla-
mentele naționale, societatea civilă și alte părți interesate din domeniul sta-
tului de drept. Raportul privind statul de drept este baza acestui nou proces, 
al cărui obiectiv central îl constituie stimularea cooperării interinstituționale 
și încurajerea tuturor instituțiilor UE să contribuie potrivit propriilor roluri 
instituționale. 

În acest context, conferința ”Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeap-
sa” se ”pliază” pe viziunea actuală a instituțiilor centrale europene, iar coope-
rarea dintre cele două facultăți de drept din Republica Moldova și România, 
pentru organizarea acestui demers științific nu poate fi decât una salutară. Ne-
îndoielnic, nu trebuie uitat aportul științific adus de ceilalți specialiști sau prac-
ticieni ai dreptului penal la această conferință, aport care nu poate fi decât unul 
pozitiv deoarece, calitatea și interesul asupra temelor abordate va fi la cel mai 
înalt nivel.
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La final, nu trebuie utat un aspect deosebit de important, atât Universitatea 
de Stat a Republicii Moldova, cât și Universitatea Ovidius din Constanța, se află 
la ”ceas aniversar”. Prima universitate, împlinește 75 de ani de la înființarea, iar 
cea de-a doua, 30 de ani de la același moment. 

 ”La multi ani” ambelor instituții și de asemenea, mult succes tuturor spea-
kerilor acestei conferințe, la prezentarea temelor alese!

Adrian STOICA, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, 
Universitatea “Ovidius” din Constanța
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Mult stimați cercetători în domeniul Ştiințelor 
penale,

Conferința științifică națională cu participa-
re internațională „Infracțiunea-Răspunderea pe-
nală-Pedeapsa. Drept și Criminologie”, organizată 
de către Departamentul Drept penal al Facultății de 
Drept a USM este concepută ca un eveniment științific 
care-și propune să reunească penaliștii și criminologii 
atât din țară, cât și de peste hotare, pentru a scoate în 
evidență principalele rezultate înregistrate de știință 
pe segmentul dreptului penal și al criminologiei și a 

pune în discuție cele mai actuale problematice din domeniile respective. 
Mai mult, dreptul penal și criminologia, deși sunt științe relativ noi în Republica 

Moldova, au o evoluție spectaculoasă. Așa că, multitudinea de participanți competenți 
și competitivi va spori considerabil dezvoltarea acestui domeniu, iar mediul academic 
va fi solicitat să ofere metode și instrumente inovative pentru fundamentarea și 
evaluarea intervențiilor publice bazate pe problemele practice furnizate de procurori, 
avocați, judecători și conselieri de probațiune. Prin urmare, conținuturile expuse 
în cadrul Conferinței sunt predispuse să ofere o veritabilă cooperare dintre teore-
ticieni și practicienii din domeniu.

Numărul impunător de participanți înregistrați mi-a accentuat convingerea 
că pentru aceste dimensiuni de cercetare există o multitudine de subiecte ce ridi-
că mai multe semne de întrebare. De altfel, domeniul dreptului penal reprezintă 
pentru mine sfera de activitate prioritară de specializare în calitate de reprezen-
tant al mediului academic, dar și în calitate de avocat, fapt care mă provoacă, cu 
perseverență să fortific eforturile tuturor certătătorilor întru consolidarea științei 
dreptului penal și criminologic.

Este salutabilă participarea invitaților din alte state (România, Ucraina și 
Federația Rusă) care au oferit un răspuns prompt și pozitiv la invitația de a lua par-
te la conferință. Consider că schimbul reciproc de experiență de succes în domeniul 
dreptului penal va încununa evenimentul cu soluții frumoase și benefice.

Mai mult, Conferința științifică națională cu participare internațională 
„Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. Drept și Criminologie” a coincis cu 
aniversărea a 75 de ani ai Universității de Stat din Moldova, ceea ce îi oferă o dublă 
semnificație, nu doar cea de înaltă ținută științifică. 

Cu certitudine, prezentările participanților la acest eveniment vor contri-
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bui remarcabil la direcționarea politicii penale actuale, oferind recunoașterea 
rezultatelor științifice. Am convingerea că acest fapt va contribui la dorința 
Dumneavoastră de a participa și la viitoarele ediții ale conferinței; or, Departa-
mentul Drept penal al Facultății de Drept a USM are drept obiectiv organizarea 
anuală a acesteia. 

În cele din urmă, țin să mulțumesc tuturor pentru participare la această 
conferință și să doresc participanților discuții interesante, productive și utile!

Cu profund respect și alese considerațiuni,

Dorina GUREV, doctor în drept, lector universitar,
Șef interimar al Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a 
Universității de Stat din Moldova
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Stimați participanți la Conferința științifică na-
țională cu participare internațională  ,,Infracțiunea 
– Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Crimino-
logie”, îmi face o deosebită plăcere să particip și, toto-
dată, să contribui la organizarea acestui eveniment de 
o semnificație majoră pentru domeniul științelor pe-
nale din Republica Moldova.

Reuniunea științifică din 25-26 martie 2021 este 
la prima sa ediție, creând astfel o temelie durabilă pen-
tru diseminarea într-o perspectivă de lungă durată a 
rezultatelor cercetării în domeniul științelor penale, 
dar și în domenii interdisciplinare, de mare interes 

atât pentru mediul academic, cât și pentru practicieni. Prezentul eveniment 
științific reprezintă o platformă de dezbatere a problemelor și a provocărilor ce 
stau în fața teoriei și practicii penale, precum și o oportunitate semnificativă de 
cunoaștere și examinare aprofundată a acestor probleme și provocări, pe baza 
investigațiilor întreprinse de participanții la conferință. 

În cadrul acestui eveniment, urmează a fi puse în discuție subiecte de maxi-
mă actualitate pentru mediul științific penal și criminologic. Semnificația acestui 
for științific este condiționată de faptul că, în Republica Moldova, pe parcursul 
ultimelor două decenii, legislația penală și științele penale cunosc o dezvolta-
re dinamică. Fluctuațiile legislative frecvente și nu întotdeauna inspirate atrag 
după sine controverse teoretice și interpretări divergente în practică. În această 
ordine de idei, obiectivul principal al conferinței îl constituie schimbul de opinii 
și cunoștințe, dar și căutarea de răspunsuri la cele mai arzătoare întrebări care 
preocupă deopotrivă atât doctrinarii penaliști și criminologi, cât și practicienii 
care aplică legea penală sau care se dedică misiunii de prevenire și combatere 
a criminalității. 

La manifestarea de față sunt prezenți reprezentanții ai mediului academic, 
practicieni din domeniu, doctoranzi din Republica Moldova, România, Ucraina și 
Federația Rusă. Am convingerea că aportul nostru comun va contribui la promo-
varea spiritului participativ și la schimbarea spre bine a societății. Prin eforturile 
noastre conjugate și prin colaborarea deja inițiată, vom reuși să obținem excelen-
ța științifică încununată cu rezultatele de impact așteptat.

Sper că rezultatele obținute în cadrul prezentului for științific vor fi utile 
tuturor participanților, dar și tuturor celor interesați, iar soluțiile propuse își 
vor găsi implementarea.
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Le doresc tuturor participanților satisfacția muncii împlinite, inspirație și 
succes în identificarea de idei pentru cercetări viitoare!

Cu recunoștință și deosebit respect, 

Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat 
din Moldova
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Stimați participanți la Conferința științifică 
națională cu participare internațională 
„Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. 
Drept și Criminologie”, evenimentul științific din 25-
26 martie 2021 este menit să cumuleze  informații 
și cunoștințe științifice și profesionale posedate de 
faimoși teoreticieni în materia dreptului penal și cri-
minologiei, practicieni în domeniul dreptului penal și 
de procedură penală, reprezentanți ai mediului aca-
demic și alți profesioniști din sfera dreptului (judecă-
tori, procurori etc) privind materia dreptului penal și 

criminologiei, cuprizînd principalele instituții ale dreptului penal: infracțiunea, 
răspunderea și pedeapsa.

Ne dorim să credem și să convingem că Departamentul Drept penal, Facul-
tatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, alături de toți prietenii ei – să 
instituie și să continuie prin tradiții frumoase: organizarea anuală a mai multor 
evenimente de așa anvergură, pe subiecte actuale dar și necontenite, în tandem 
cu metamorfozele legislative recente, problemele și soluțiile practice și cu per-
spectivele în materie.

Însemnătatea acestui for științific nu poate fi tăgăduită, or obiectul oferit 
dezbaterilor științifico-practice este unul decisiv în dreptul penal. Legislația 
fiind un organism viu, s-a dovedit a fi foarte dinamică, pe parcursul a evoluă-
rii dreptului penal de la începutul său în țară, a  cunoscut o evoluție intensă. 
Ineluctabil, modificările legislative operate frecvent în materia dreptului pe-
nal, fie în scopul omiterii lacunelor normative, fie pentru a adapta legislația 
la actualitate ori pentru a o racorda la instrumentele legislative europene și 
internaționale relevante, impun după sine discordii teoretice și confuzii prac-
tice ce urmează a fi eliminate. Mai mult, avem o intercalare interdisciplinară: 
drept penal și criminologie și conexiunea acestora cu alte domenii ale drep-
tului, așa că este evidentă necesitatea abordărilor din diverse perspective. În 
mod sigur, abordările pe tematică din diverse optice ale specialiștilor din țară 
și de peste hotarele acesteia va facilita crearea unui cadru elocvent și creativ 
de desfășurare a conferinței, dar, și mai precis, propice pentru atingerea sco-
pului acestei reuniuni.

Prin urmare, sunt bucuroasă să salut participarea la conferință inclusiv a 
practicienilor din Republica Moldova, din România, din Ucraina și din Federația 
Rusă, precum și a reprezentanților din mediul academic din aceste state, așa 
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pentru a spori schimbul de bune practici în domeniul dreptului penal, precum 
și menținerea și extinderea relațiilor de colaborare dintre participanți.

Inevitabil - locul de desfășurare a conferinței - este unul simbolic: 
Departamentul Drept Penal și Criminologie de la Facultatea de Drept a Universității 
de Stat din Moldova – începutul centrului  științific de cercetare cu profil penal și 
criminologie. Context în care vreau să remarc că mediul academic al Republicii 
Moldova nu poate contesta că toate au început și continuă anume aici.  Suntem  
mereu deschiși discuțiilor cu profesioniștii în scopul identificării problemelor 
de ordin practic și, pe cale de consecință, formulării soluțiilor pentru remedi-
erea lor. Or, implementare a rezultatelor științifice este un deziderat firesc al 
activității de cercetare. 

Stimați participanți la Conferința științifică națională cu participa-
re internațională „Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. Drept 
și Criminologie Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. Drept și 
Criminologie”, pe final aduc cuvinte de mulțumire pentru că ați acceptat să 
participați în lucrările acestui for științific. Apreciez varietatea și calitatea co-
municărilor prezentate de dumneavoastră și sper că concluziile acest eveniment 
vor fi utile pentru toți. 

Va așteptăm cu drag și la alte ulterioare evenimente.

Cu alese considerațiuni și urări de bine, 

Ludmila DUMNEANU, doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat 
din Moldova



SECȚIUNEA I

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
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PRINCIPIUL „NE BIS IN IDEM” ÎN RELAŢIA 
DINTRE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTUL PENAL

Anechitoae Constantin, 
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul 
Universității „Ovidius” din Constanța, membru în Consiliul 
departamentului de drept, profesor universitar, doctor

This research discusses the consequences of criminal and misdemeanor liability, which 
is criminal law, applying the principle of legality of incrimination, the basis of civil liability 
which is, in a correlative way, civil law, respectively tortious civil liability [1] (the two legal 
forms of liability, no they are mutually exclusive, because their coexistence is possible) and 
obviously the “ne bis in idem” principle which stipulates that no one can be prosecuted or 
punished twice for the same crime, in the field of infringement of intellectual property rights.

Keywords: intellectual property law, the “ne bis in idem” principle, scientific works

Introducere. 
Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală a cunoscut o îmbunătățire 

de certă actualitate în România, după operarea modificărilor legislative adu-
se reglementărilor referitoare la infracțiunile contra drepturilor de propri-
etate intelectuală prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Le-
gii nr. 286/2009 privind codul penal [2]. În ceea ce privește infracțiunile din 
zona creației intelectuale, sunt evidente și unele lacune în aplicarea legii nr. 
286/2009, dar și din cuprinsul legilor din domeniul dreptului de proprietate 
intelectuală, amintind doar Legea nr. 8/1996 (r1) privind dreptul de autor și 
drepturile conexe [3].

Prin examinarea conținutului constitutiv al infracțiunilor din domeniul 
dreptului de proprietate intelectuală și în special cele din domeniul dreptului 
de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, putem aprecia că în dome-
niul operelor de creație intelectuală, autorii de opere științifice, care nu pose-
dă o cultă juridică asiduă, produc opere științifice, cele mai multe fiind rezul-
tatul unor cercetări de certă valoare, riscă să introducă în conținutul creațiilor 
intelectuale ale operelor lor științifice, rezultate ale operelor altor autori, une-
ori opere sau autori necunoscuți de către autorul în cauză, ajungându-se la 
încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin lege nr. 8/1996 (r1), care, 
evident că vor atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după 
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caz, prin aplicarea dispozițiilor procedurale aferente și care se completează 
cu cele de drept comun.

Niciodată nu vom putem cuantifica gravitatea faptelor, cele realizate fără 
intenție, privind încălcarea drepturile de proprietate intelectuală, deoarece 
asta ar însemna să trăim, pe rând, trăirile cronologice ale creatorilor de opere 
științifice, ale culegătorilor de opere de folclor dar și alți autori, persoanele fizi-
ce sau „persoană fizică” (ca autor individual), toți la un loc creatori de opere. Nu 
este un lucru deloc ușor, chiar imposibil de fixat în spațiu și timp, cunoscându-se 
faptul că în domeniul științelor sociale, certarea științifică are uneori ca punct 
de plecare, inspirația de moment, care poate coexista în același timp în min-
tea multor creatori, idei generate de unele evenimente trăite în comunitate ori 
întâmplate o dată cu fenomenul globalizării, etc. Urmând ca măsura gravității 
faptelor, culpa, ori eroarea, să fie apreciate de la caz la caz.

Principiul „ne bis in idem”
Principiul „ne bis in idem” stabilește că nimeni nu poate fi urmărit sau pe-

depsit penal de două ori pentru aceeași infracțiune [4]. Acest drept fundamental 
este recunoscut atât prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
(carta) [5], cât și prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale (CEDO) [6]. 

Un cumul între „urmăriri/sancțiuni penale” și „proceduri/sancțiuni ad-
ministrative de natură penală” care ar putea exista față de aceeași persoană 
pentru aceleași fapte, în mai toate instituțiilor de drept suportă posibilități 
reparatorii, însă în domeniul dreptului proprietății intelectuale, rezultatele 
aplicări unei duble sancțiuni pentru aceeași faptă, chiar tangențial, zdruncină 
din temelie, instituția răspunderii juridice în domeniul dreptului proprietății 
intelecuale, afectează uneori ireparabil starea morală a autorului care, doar 
prin bănuiala de încălcare a unor drepturi morale sau patrimoniale izvorâte 
din creații intelectuale sau doar prin presupusele unor fapte de încălcare al 
lor, dovedite sau devenite ulterior, de existența unei hotărâri penale definitive 
de achitare care constată absența infracțiunii, poate conduce la sfârșitul unor 
opere de mare valoare care ar fi venit să susțină procentual, viitorul societății 
noastre umane.

 În acest sens, pe deoparte, un cumul de proceduri și de sancțiuni din do-
meniul dreptului proprietății intelectuale, ar trebui să constituie o restrân-
gere maximă a principiului ne bis in idem, pentru că într-o astfel de situație, 
desfășurarea acestei proceduri ar depăși în mod vădit ceea ce este necesar, 
pentru realizarea obiectivului urmărit, care constă în protejarea drepturilor dar 
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și al integrității creatorilor de produse intelectuale, al operelor sale, dezvoltate 
cronologic pe parcursul întregii sale vieți. 

Pe de altă parte însă, „furtul de proprietate intelectuală este ceva cât se 
poate de real și de periculos”[7], reprezintă un fenomen globalizat, amintind 
doar de spusele procurorului general adjunct al Securității Naționale al Statelor 
Unite al Americii, John Demers, „amenințarea din China este reală, este persis-
tentă, este bine orchestrată, este bine susținută și nu va dispărea prea curând.” 
Așadar, cazurile de acest fel sunt în creștere în America.

Din punctul meu de vedere, normele juridice de Drept Penal are 
rezonanță maximă în mediul personal sau în mediul public, atunci când se 
vorbește de privarea de libertate și care aduce o serioasă atingere la propria 
imagine. Condamnarea penală a cuiva prin plata unei amenzi nu mi se pare 
funcțională [8]. Dar la nivelul imaginii, nu face nimeni diferența între o amen-
dă contravențională și una penală. Dar dacă tot se pune problema amenzii, 
atunci cea penală ar trebui să fie mult mai mare decât cea contravențională, 
fiindcă abia acest cuantum ilustrează clar gravitatea faptei. Dacă tot muncesc 
acele organe judiciare pentru a instrumenta un caz mai grav, este normal să 
muncească pentru o sumă maximă”

Evident că instituția dreptului penal are în vedere și măsuri reparatorii, prin 
acordarea de „daune morale” sau „daune-interese”, de cele mai multe ori cuantifi-
cate în sume de bani contra prejudiciului moral suferit de către o persoană – autor 
de opere culturale, tehnice și nu în ultimul rând, autor de opere științifice, toți la 
un loc, autori de creații intelectuale [9], dar a căror imagine personală, atinsă de 
către un eveniment anume, pentru o dăunare corectă, am putea imputa o oareca-
re „naivitate” teoretică a măsurilor de drept penal, prin prisma modului de calcul 
reparatoriu pentru prejudiciul creat, având în vedere că rănirea spiritului uman 
este de cele mai multe ori imposibil de repus în starea inițială, reprezintă o gre-
utate în calcularea gravității culpei prejudiciului, gravitatea adusă onoarei unei 
persoane, în cadrul unui public neavizat, consecințele concrete ale acestei atingeri 
asupra vieții profesionale și sociale cât și gradul de vătămare a personalității și 
notorietății omului de știință căruia îi sunt imputate fapte care ulterior din punct 
de vedere juridic se dovedesc că sunt doar ținte concurențiale. 

Evident că nimeni alți decât juriștii din domeniul dreptului penal, care 
știu cel mai bine și au în vedere de fiecare dată, ași putea spune ca un defect 
profesional, ca în orice intervenție să primeze argumentația științifică, izvo-
râtă din cunoștințele disciplinelor de Drept penal, „Criminalistică„ și „Cri-
minologie” și nu în ultimele rânduri, pertinentele aspecte de profunzime și 
originalitate.
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Concluzii
Legiuitorul a modificat complet și abrogat, printre altele, și o serie de 

infracțiuni cuprinse în legile care reglementează protecția juridică a creațiilor 
intelectuale. Modificările operate asupra infracțiunilor din legile speciale au fost 
dictate, în mod firesc, de nevoia de punere de acord a normelor penale speciale 
cu noile exigențe, principii și noua gândire juridică ce și-a pus amprenta asupra 
noii legi penale. Menținerea reglementărilor faptelor penale în unele legi spe-
ciale a fost dictată și de nevoia ca acestea din urmă să constituie un instrument 
complet, accesibil destinatarilor legii și în zona protecției drepturilor de propri-
etate intelectuală prin mijloace de drept penal [10].

Subliniem prezența conținutului incriminator al încălcării drepturilor de 
protecție a creației intelectuală, cu toate procedurile în vigoare, în paralel cu 
dezvoltarea în mediul online, a așa ziselor „știri … pe surse” care livrează di-
rect prin mijloacele de socializare, exclusivități, documente incendiare, cele mai 
noi știri, dezvăluiri și declarații video, despre statusul operelor intelectuale și 
ala creatorilor lor, introducând afirmații neadevărate, formulate într-un limbaj 
tendențios și jignitor, fiind atins dreptul la demnitate și la propria imagine, prin 
încălcarea drepturilor prevăzute de dispozițiile legislației din domeniul drep-
tului proprietății intelecutale, penale și civile care reglementează, subiectul, 
obiectul și conținutul dreptului de autor, respectul vieții private și al demnității 
persoanei umane și dreptul la propria imagine. 

Este cazul celor care nu au scris și nu au publicat în viața lor o frază, expusă 
ulterior, oprobiului public, dar își manifestă un spirit critic față de creația inte-
lectuală care comportă atribute de ordin moral și patrimonial proprii persoanei 
autorului. Este adevărat că din neștiință, mulți pun semnul egalității între lipsa 
de originalitate și lipsa de valoare științifică [11]. Este important a nu amesteca 
părerile personale despre creația intelectuală și industrială, cu viața de zi cu zi 
sau cu viața online, care nu solicită argumente juridice, ce pot lansa, dezvoltarea 
unor păreri irealele sau suspiciuni care să aplaneze asupra creatorilor acestor 
operele de creație intelectuală din domeniul literar, artistic sau științific, oricare 
ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de 
valoarea și destinația lor.

Remarcăm în încheiere, că aplicarea principiului „ne bis in idem”, are în do-
meniul proprietății intelectuale o rezonanță extremă, pentru că acesta se su-
prapune și cu o altă suferință, cea umană, psihică, produsă în urma faptelor de 
investigare, lacunele de înțelegere de către publicul larg despre cum constru-
im o operă științifică, pentru că de cele mai multe ori sunt impuse șabloane 
lingvistice, cu citări și preluări de texte punctuale care pot crea în mediul larg 
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neavizat, impresii care frizează cu plagiatul sau „furtul intelectual”, un aspect 
extrem de sensibil și care lansate în media, creează multiple suferințe în cadrul 
activităților de creație intelectuală. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA PERIOADEI DE PROBAŢIUNE 
ÎN CONTEXTUL CONDAMNĂRII CU SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ 
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ASPECTE INTERNAŢIONALE 
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The development of the probation institution within national legislation was determi-
ned by its evolution at the international level. In this regard, the international standards pro-
vide that the community sanctions as probation should be established instead of a criminal 
punishment or in the context of the conditional suspension of the execution of criminal pu-
nishment being ensured a continuous surveillance of different categories of perpetrators.

The national Criminal Code related to probation as criminal justice institution has 
been completed since 2010. Therefore, the criminal provisions are in compliance with the 
Moldovan Law on probation of 14.02.2008 and have the goal to ensure the resocialization 
of perpetrators at several stages of the criminal process.

Keywords: probation, Criminal code, criminal punishment, conditional suspension of 
the execution of criminal punishment, national legislation, international standards.

Organizația Națiunilor Unite se referă la probațiune în calitate de sentință, 
menționând că probațiunea ca sentință este o metodă de intervenție asupra 
unor infractori selectați special și constă în suspendarea condiționată a pedep-
sei pentru o perioadă de timp în care infractorul este plasat sub supraveghere 
personală și beneficiază de asistență și „tratament”.[1]

Autorii Cartledge și Hamai evidențiază că probațiunea este o metodă de 
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supraveghere cu asistența. Este oferită gratuit infractorilor selectați în funcție 
de personalitatea lor criminologică și de receptivitatea lor la demersurile unui 
sistem care are ca scop oferirea unei șanse individului să-și modifice modul de 
a privi viața în societate și să-și găsească locul în mediul social fără riscul de a 
încălca norma penală din nou. [2]

Consiliul Europei, în preambulul Regulilor Europene, reiterează că priva-
rea de libertate a persoanei trebuie să fie o soluție ultimo ratio. Într-o altă re-
comandare adresată statelor membre, Consiliul Europei stabilește că “privarea 
de libertate trebuie considerată o sancțiune sau măsură extremă și, de aceea, 
trebuie impusă numai când, din cauza gravității infracțiunii, orice altă sancțiu-
ne sau măsură ar fi evident inadecvată.”[3] Totodată, Consiliul Europei impune 
stabilirea unui set corespunzător de sancțiuni și măsuri comunitare, posibil gra-
date în funcție de severitate, iar procurorii și judecătorii trebuie determinați să 
le folosească cât mai mult posibil. [9]

Anexa 2 la Recomandarea Rec(2000)22 a Comitetului de Miniștri al Consi-
liului Europei către statele membre în legătură cu îmbunătățirea implementării 
regulilor europene privind sancțiunile și măsurile comunitare prevede că trebuie 
să se stabilească reglementări pentru un număr suficient de sancțiuni și măsuri 
comunitare destul de variate, de exemplu, probațiunea, ca sancțiune indepen-
dentă, impusă fără pronunțarea unei sentințe cu închisoarea; suspendarea exe-
cutării unei condamnări cu închisoarea cu condiții impuse; supraveghere inten-
să pentru categoriile potrivite de infractori; etc.

Adițional, Recomandarea Rec (2003)22 a Comitetului de Miniștri către statele 
membre cu privire la liberarea condiționată evidențiază că liberarea condiționată 
are ca scop asistența deținuților de a trece de la viața penitenciară la viața supusă 
legilor în comunitate prin condițiile post-detenție și supraveghere care promovează 
și contribuie la siguranța publică și la reducerea infracțiunilor în comunitate. [4]

Aceeași Recomandare stipulează că pentru a reduce efectele dăunătoare 
ale închisorii și a promova reintegrarea deținuților conform condițiilor care 
urmăresc garantarea siguranței comunității din afară, legea trebuie să creeze 
condiții accesibile pentru liberarea condiționată ce vizează toți deținuții. Dacă 
pedeapsa cu închisoarea este pe un termen scurt, încât nu este posibilă libera-
rea condiționată, trebuie căutate alte căi de a atinge acest scop.

La începutul executării pedepsei, deținuții trebuie să cunoască când ar pu-
tea fi liberați datorită executării perioadei minime a pedepsei, cat și criteriile în 
baza cărora ar putea fi liberați. 

Pentru a reduce riscul recidivei din partea deținuților liberați condițio-
nat, trebuie să fie posibilă impunerea față de ei a condițiilor individualizate, 
cum ar fi :
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•	 plata compensațiilor sau de reparare pentru victime;
•	 tratamentul contra utilizării de droguri și alcool sau alte condiții de tra-

tament asociate cu comiterea infracțiunii;
•	 munca sau urmarea altor activități profesionale aprobate, spre exem-

plu, instruirea profesională;
•	 participarea la programe de dezvoltare personală;
•	 interzicerea de a locui, sau vizita anumite locuri. [4]
Recomandarea CoE evidențiază că liberarea condiționată trebuie, de ase-

menea, să fie însoțită de supraveghere, care constă în măsuri de ajutor și con-
trol. Natura, durata și intensitatea supravegherii trebuie adaptate la fiecare caz 
individual. Adaptările trebuie să fie posibile pe întreaga perioadă a liberării con-
diționate. Condițiile sau măsurile de supraveghere trebuie să fie aplicate pentru 
o perioadă care nu depășește partea neexecutată a pedepsei cu închisoarea. [4]

Prevederile expuse au influențat profund și legislația penală națională, 
care s-a dezvoltat treptat, consolidând instituția probațiunii, conexând-o cu cea 
a condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei. Articolul 90 
CP RM, în varianta inițială a Codului penal, în vigoare din 12 iunie 2003, nu fă-
cea referire la perioada de probațiune, menționându-se că instanța de judecată 
îl poate obliga pe condamnat să respecte anumite obligații [5].

Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani 
pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile 
săvârșite din imprudență sau la stabilirea pedepsei de trimitere într-o unitate mi-
litară disciplinară, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și 
de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să 
execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a execută-
rii pedepsei aplicate vinovatului...Termenul de probă se stabilește de instanța de 
judecată în limitele de la 1 an la 5 ani.

Aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, 
instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat:

a) să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent;
b) să nu frecventeze anumite locuri;
c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie 

sau de boală venerică;
d) să acorde o susținere materială familiei victimei;
e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanță;
f) să îndeplinească alte obligații care pot contribui la corectarea sa.
Prin Legea din nr. 167  din  09.07.2010, suplimentar la obligațiile enu-

merate mai sus, se introduce o nouă obligație în cadrul art. 90 CP RM: „c1) să 
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participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reduce-
rii comportamentului violent”. [6]

Ulterior, Legea nr. 138  din  03.12.2015 a operat modificări importante în 
contextul liberării de pedeapsă penală, art. 89 din Codul penal fiind completat 
cu un nou alineat: “(3) Persoanelor liberate de pedeapsa penală li se aplică pro-
bațiunea, iar militarilor – termenul de probă. [7]

De asemenea, la art. 90 CP RM „termenul de probă”, în toate cazurile, se 
substituie cu cuvintele perioada de probațiune sau, după caz, termenul de pro-
bă”, totodată, fiind introduse obligații adiționale:

„f) să participe la programe probaționale;
g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunității;
h) să fie supus monitorizării electronice.”
Legea nr. 163  din  20.07.2017 modifică unele aspecte ale art. 90 CP RM, 

unele dintre acestea fiind: la alineatul (1), textul „prin comportare exemplară și 
muncă cinstită” se substituie cu textul „prin respectarea condițiilor probațiunii 
sau, după caz, a termenului de probă”; alineatul (4) având un nou cuprins: „Per-
soanelor care au săvârșit infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave, 
precum și în cazul recidivei periculoase sau deosebit de periculoase, condamna-
rea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei nu se aplică”; la alineatul 
(6), litera h) „obligația monitorizării electronice se completează în final cu textu”, 
dar nu mai mult de 12 luni”. De asemenea, apare un nou alineat cu următorul cu-
prins: „(81) În cazul în care persoana condamnată cu suspendarea condiționată 
a executării pedepsei are stabilită și pedeapsă complementară, prevederile alin.
(8) nu se aplică până la executarea integrală a pedepsei complementare”. [8]

Aceeași lege din  20.07.2017 introduce un nou articol în Codul penal, arti-
colul 901, condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închi-
soare:

 „În cazul în care instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei 
și de personalitatea vinovatului, ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta 
să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în penitenciar, aceasta poate dispune 
suspendarea parțială a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând în ho-
tărâre perioada de executare a pedepsei în închisoare și perioada de probațiune 
sau, după caz, termenul de probă, precum și motivele condamnării cu suspenda-
rea parțială a executării pedepsei. Prima parte a pedepsei se execută în penitenci-
ar, iar restul pedepsei se suspendă...” 

Legiuitorul prevede în acest context că la liberarea persoanei pentru execu-
tarea părții de pedeapsă suspendată condiționat pot fi aplicate obligațiile prevă-
zute la art.90 alin.(6), adică cele evidențiate supra.
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Nota informativă la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea 
unor acte legislative care a condiționat introducerea articolului 901 prin Legea 
nr. 163  din  20.07.2017 evidențiază crearea unui mecanism diferențiat de dis-
punere și divizare a suspendării pedepsei cu închisoarea. [9]

Astfel, se menționează că decizia privind aplicarea divizării condiționate 
pe părți se va lua de instanță în baza criteriilor generale de individualizare a 
pedepsei, ținându-se cont de mai multe aspecte: pedeapsa să fie una echitabi-
lă; circumstanțele ce țin de personalitatea infractorului; vârsta condamnatului; 
sănătatea mintală; ocupația; situația familială și de conduită în societate, dar și 
alte aspecte prevăzute la art. 75 din Codul Penal. În același timp, se va ține cont 
de circumstanțele atenuante și agravante. 

Nota informativă specifică că cel puțin jumătate din termenul individuali-
zat al pedepsei cu închisoarea va trebui ispășit în penitenciar. Unele infracțiuni 
precum violul, omorul sau pornografia infantilă vor fi exceptate de la aplicarea 
acestui mecanism.

Articolul 261 din Codul de executare al RM reglementează supraveghe-
rea persoanei în perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei. 
Așadar, instanța care a judecat cauza în fond trimite hotărârea privind suspen-
darea executării pedepsei organului de probațiune în a cărui rază teritorială se 
află domiciliul condamnatului. Condamnatul cu privire la care a fost suspen-
dată executarea pedepsei semnează în instanța de judecată obligația de a se 
prezenta, în termen de 5 zile după rămânerea definitivă a hotărîrii, la organul 
de probațiune. Organul de probațiune, în termen de 5 zile, comunică instanței 
de judecată despre luarea la evidență a condamnatului. [10]

Organul de probațiune întreprinde acțiuni de supraveghere și probațiune a 
condamnatului, inclusiv de respectare a restricțiilor stabilite de instanță, pe pe-
rioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei, iar în cazul surveni-
rii condițiilor prevăzute în art.90 alin.(7), (8) și (9) din Codul penal, înaintează 
instanței de judecată demersul respectiv. La expirarea perioadei de probațiune 
stabilite, organul de probațiune, în termen de 5 zile, comunică instanței care a 
judecat cauza în fond despre încetarea acțiunilor de supraveghere. [10]

Articolul 2611 din Codul de executare conține reglementări similare cu pri-
vind supravegherea persoanei în perioada pentru care a fost suspendată parțial 
executarea pedepsei, în contextul articolului 901 CP RM. [10]

Consilierul de probațiune exercită supravegherea subiecților probațiunii 
prin următoarele metode: 

1)  Înregistrarea subiecților de probațiune și înștiințarea organelor abilitate;
2)  Citarea subiecților pentru a desfășura activități de probațiune;
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3)  Cererea de la persoanele aflate în conflict cu legea penală de a îndeplini 
obligațiile impuse; 

4)  Vizitarea subiecților probațiunii la locul aflării lor, la locul de trai, de 
muncă sau de studii; 

5)  Adresarea avertizărilor persoanelor aflate în conflict cu legea penală și 
celor care își încalcă obligațiile;

6)  Solicitarea informațiilor necesare desfășurării activităților de probați-
une de la autorități publice centrale și locale, instituții, întreprinderi, 
organizații sau persoane fizice;

7)  Verificarea persoanei în bazele de date privind traversarea frontierei de 
stat sau/și cazierul penal în condițiile neprezentării la Biroul de proba-
țiune. [11]

Cadrul normativ național privind instituția probațiunii, într-adevăr, a evolu-
at în ultimii ani, astfel apropiind Republica Moldova tot mai mult de standardele 
internaționale în acest domeniu. Cu toate acestea, funcționarea acestei instituții, 
precum și modul în care sunt aplicate, de instanța de judecată, obligațiile 
condamnaților în contextul art. 90 și art. 90/1 CPRM trebuie îmbunătățite. 

Astfel, conform Raportului de activitate a Inspectoratului Național de 
Probațiune pentru anul 2020, numărul total al condamnaților cărora le-au fost 
stabilite obligații este de 5973, dintre care: [12]

Obligații stabilite Nr. obligațiilor 
stabilite

Să nu-şi schimbe domiciliul fără acordul organului competent 4543
Să nu frecventeze anumite locuri 289
c) Să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, 
toxicomanie sau de boală venerică

51

c1) Să participe la un program special de tratament sau de consiliere 
în vederea reducerii comportamentului violent 

103

Să acorde o susţinere materială familiei victimei 21
Să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă 77
Să participe la programe probaţionale 615
Să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii 154
Să fie supus monitorizării electronice 120

Conform aceluiași Raport, 14,6 % din sentințele parvenite la Inspectoratul 
Național de Probațiunea conțin anumite obligații, deși prevalează obligațiile re-
strictive (de genul interdicțiilor) față de obligațiile pro-active („de a face”). Ob-
servăm că cel mai des instanțele de judecată aplică obligația de a nu schimba 
domiciliul fără acordul organului competent în condițiile în care Inspectoratul 
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Național de Probațiune raportează că predomină infracțiunile contra patrimo-
niului, infracțiunile în domeniul transporturilor, contra securității și ordinii pu-
blice, contra vieții și sănătății persoanei. Constatăm, totuși, o tendință pozitivă 
de creștere a numărului condamnaților față de care instanța de judecată aplică 
o anumită obligație. Pentru comparație, în 2019 numărul condamnaților față de 
care au fost aplicate obligații de către instanța de judecată este de 4089, cu 1884 
mai puțini decât în anul 2020. 

În același timp, este interesant de analizat evoluția aplicării obligației privind 
participarea la programe probaționale (a doua în topul celor mai aplicate obligații 
în perioada 2018-2020). Numărul condamnaților, față de care au fost aplicate 
obligații care țin de participarea la programe probaționale, aproape s-a dublat în 
2020 față de 2019 când au fost aplicate față de 380 condamnați. [13] Acest lu-
cru este salutar, luând în considerare numărul redus de cazuri în anii precedenți, 
de exemplu, în 2018 au fost 218 condamnați supuși programelor probaționale. 
[14] Cel mai probabil, această creștere se datorează diversificării programelor 
probaționale, inclusiv popularizării mai active a acestora în rândul judecătorilor.

În acest sens, Asociația pentru Justiție Penală Participativă a elaborat mate-
riale informative pentru profesioniștii sistemului de justiție penală cu referire la 
programele probaționale aplicate în sistemul național de probațiune, concomitent 
analizând evoluția datelor statistice la acest capitol, în perioada 2017-2020. [15]

Stabilirea unor obligații în condițiile aplicării art. 90 sau art. 90/1 CPRM este 
un factor important pentru procesul de reeducare a condamnatului. Din acest 
motiv, acest proces nu trebuie tratat cu superficialitate de instanța de judecată, 
nici aplicat formal doar pentru respectarea prevederilor legale. În condițiile în 
care politica penală națională aspiră spre un sistem restaurativ de justiție penală, 
este important ca fiecare obligație impusă de instanța de judecată să fie determi-
nată în funcție de personalitatea celui vinovat, de tipul infracțiunii comise, luând 
în considerare perspectivele de reeducare și șansele de recidivare. 

Din păcate, practica judiciară studiată pentru realizarea acestei analize 
(aproximativ 50 de sentințe emise de instanțele de fond în anul 2018-2019), este 
foarte sumară la acest capitol. Majoritatea sentințelor analizate nu conțin o mo-
tivare suficientă a aplicării de către instanțele de judecată a art.90 sau art.90/1, 
iar explicarea contextului și necesitatea aplicării unei obligații în aceste cazuri 
practic lipsesc. Se observă o trimitere formală la normele legale, fără a preciza 
importanța sau contribuția executării unei asemenea obligații la procesul de ree-
ducare a condamnatului. Tindem să credem că anume din acest motiv, cel mai des 
instanțele de judecată aplică obligația de a nu schimba domiciliul fără acordul or-
ganului competent. Cu toate acestea, cifrele raportate de Inspectoratul Național 
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de Probațiune în ultimii trei ani sunt încurajatoare, accentuând o creștere a apli-
cării pedepselor neprivative de libertate și o diversificare a obligaților aplicate 
față de condamnați în condițiile art. 90 și art. 90/1 CPRM. Deși nu ne putem ex-
pune asupra faptului, dacă aceste obligații se execută cu bună-credință și dacă au 
vreun impact la determinarea ratei anuale a recidivei (pentru acest scop este ne-
cesară o cercetare mai vastă și mai minuțioasă), putem afirma că datele statistice 
disponibile reflectă o practică pozitivă la nivel de țară, și o implicare mai activă a 
instanțelor de judecată și a birourilor de probațiune în acest proces. 
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Politica fiecărui stat vis-a-vis de tratamentul juridic al copiilor în conflict cu 
legea este determinată de modul de integrare a dreptului preventiv și cel repre-
siv, care se diferă de la stat la stat. De altfel, un alt aspect de diferențiere, nu mai 
puțin important, este stabilirea pragului de vârstă al răspunderii penale, aceasta 
deoarece, într-adevăr, „o vârstă poate ascunde altă vârstă: cu alte cuvinte vârsta 
oficială pentru responsabilitatea penală poate să nu fie cea mai mică vârstă la care 
copilul poate fi atras pentru comiterea unei infracțiuni în sistemul judiciar”[1].

Problematica pragurilor de vârstă pentru survenirea răspunderii penale 
a fost abordată la nivel internațional încă înainte de adoptarea la 20 noiem-
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brie 1989 a Convenției ONU privind drepturile copilului. În particular, în Re-
gulile standard minime ale Organizației Națiunilor Unite pentru administrarea 
justiției juvenile din 29 noiembrie 1985 (cunoscute și sub denumirea de Reguli-
le de la Beijing), se arată inter alia că: „Limita răspunderii penale variază destul 
de mult după epoci și culturi. Atitudinea modernă constă în întrebarea dacă un 
copil poate suporta consecințele morale și psihologice ale răspunderii penale, 
adică dacă un copil, ținându-se cont de capacitatea sa de discernământ și de 
înțelegere, poate fi făcut responsabil de un comportament esențial antisocial. 
Dacă vârsta răspunderii penale este fixată prea jos sau dacă nu există deloc o 
vârstă – limită, atunci noțiunea nu mai are sens”.

Convenția privind drepturile copilului (ratificată de Republica Moldova 
la 12 decembrie 1990; în vigoare din 25 februarie 1993) la art.40 dispune că: 
„Statele vor stabili o vârstă minimă sub care copiii vor fi prezumați ca neavând 
capacitatea de a încălca legea penală”. Prin urmare, nici o cifră precisă nu este 
menționată în mod expres în Convenție. Totuși, Comitetul ONU pentru dreptu-
rile copilului propune ca vârsta răspunderii penale să nu fie inferioară celei de 
12 ani. În mod special, Comitetul recomandă ca vârsta răspunderii penale să fie 
plasată de la 14 sau 16 ani [2].

Instrumentele internaționale amintite indică în privința necesității de a 
face distincția, în cazul minorilor, atât în privința măsurilor de răspundere pe-
nală, cât și a celor de sancțiune penală, conturând obiectivul de a plasa pe plan 
principal ideea de reabilitare a minorilor, înaintea ideii de retribuire a pedepsei. 
Potrivit acestora, la bază trebuie să stea principiul interesului superior sau al 
bunăstării copilului. 

Deopotrivă, reglementările internaționale pertractează importanța măsurilor 
de intervenție ante-delictum și de dejuridicizare: primele constând în influențarea 
ex ante a factorilor criminogeni în vederea prevenirii delincvenței juvenile; cel de-a 
doilea fiind un mecanism substitutiv pentru procesul judiciar clasic care pretinde 
excluderea minorul din circuitul procedurilor penale. Bunăoară, necesitatea mă-
surilor non-privative de libertate este menționată în articolul 40 (4) din Convenția 
ONU, care solicită Statelor părți să dispună de „o întreagă gamă de dispoziţii, precum 
şi cele referitoare la îngrijire, orientare şi supraveghere, la îndrumare, probațiune, 
la plasamentul familial, la programe de educaţie generală şi profesională şi la soluţii 
alternative celor privind îngrijirea într-un cadru instituţional, pentru a asigura 
copiilor un tratament în interesul bunăstării lor şi proporţional cu situaţia lor şi 
cu infracţiunea săvârşită”. Atât scopul dejudiciarizării, cât și al sentințelor non-
privative de libertate trebuie să fie reintegrarea copilului și oferirea posibilității 
copilului să joace un rol constructiv în societate. 
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Alte norme internaționale în materie își au sediul în: Regulile minime ale 
Națiunilor Unite pentru elaborarea măsurilor non-privative de libertate, adop-
tate prin Rezoluția 45/110 a Adunării Generale ONU din 14 decembrie 1990 
(Regulile de la Tokyo); Regulile Națiunilor Unite pentru protecția minorilor pri-
vați de libertate, adoptate prin Rezoluția 45/113 din 14 decembrie 1990 (Regu-
lile de la Havana); Principiile directorii ale Națiunilor Unite pentru prevenirea 
delincvenței juvenile, adoptate prin Rezoluția 45/112 din 14 decembrie 1990 
(Principiile sau Ghidul de la Riyadh); Regulile ONU privind tratamentul deținu-
ților femei și impunerea măsurilor nonprivative de libertate delincvenților fe-
mei (Regulile de la Bangkok), adoptate prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 
din 21 decembrie 2010 etc.

În continuum, vom face o incursiune în legislația internă a unor state străi-
ne privind tratamentul juridic al minorilor aflați în conflict cu legea. 

În Franța, reglementări privind minorii infractori se regăsesc în Codul penal 
[3] și în Ordonanța nr.45-174 din 2 februarie 1945 privind minorii delincvenți 
[4]. La articolul 122-8 Cod penal francez se prevede: „Minorii care au discernă-
mânt răspund penal pentru crime, delicte sau contravenții, în condițiile prevă-
zute de o lege specială, care determină măsurile de protecție, asistență, suprave-
ghere și educare ce pot fi aplicate unui minor. Această lege prevede sancțiunile 
educative care pot fi aplicate minorilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani și 
pedepsele care pot fi aplicate minorilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, 
ținându-se cont de atenuarea responsabilității de care beneficiază în virtutea 
vârstei lor”. În lumina acestei prevederi, copilul sub vârsta de 13 ani nu poate fi 
supus unei pedepse, ci numai unei sancțiuni educaționale.

În Ordonanța nr.45-174/1945 privind minorii delincvenți este consacrată 
răspunderea penală relativă a minorilor care au împlinit 13 ani. In concreto, în 
articolul 2 al actului menționat se stabilește inter alia: „Tribunalul pentru mi-
nori și Curtea cu Juri pentru minori vor pronunța, după caz, măsuri de protecție, 
asistență, supraveghere și educație pentru minorii aflați în conflict cu legea. Cu 
toate acestea, atunci când circumstanțele și personalitatea minorilor o impun, 
aceștia pot aplica o sancțiune educativă pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 
10 și 18 ani sau pot aplica o pedeapsă pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 
13 și 18 ani, ținând seama de atenuarea răspunderii penale, în conformitate 
cu prevederile legii. În cel de-al doilea caz, dacă se va aplica amenda, munca în 
folosul comunității sau pedeapsa cu închisoarea (cu suspendare), suplimentar 
poate fi aplicată și o sancțiune educativă. Tribunalul pentru minori poate aplica 
minorului pedeapsa cu închisoarea, cu sau fără suspendarea executării, numai 
după ce a justificat temeinic alegerea acestei pedepse.
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În privința minorului care a împlinit cel puțin 10 ani, Tribunalul pen-
tru minori poate aplica una dintre următoarele măsuri educative (art.15-1 
Ordonanța nr.45-174/1945): 1. Confiscarea unui obiect deținut sau aparținând 
minorului și care a servit în comiterea infracțiunii sau care este produsul aces-
tuia; 2. Interdicția, pentru o perioadă de cel mult 1 an, de a se afla în locul 
sau locurile în care a fost săvârșită infracțiunea, cu excepția locurilor în care 
minorul își are reședința obișnuită; 3. Interdicția, pe o durată de cel mult 1 
an, de a se întâlni cu victimele infracțiunii sau de a intra în contact cu acestea; 
4. Interdicția, pentru o perioadă de cel mult 1 an, de a-i întâlni pe coautorii 
sau complicii la săvârșirea infracțiunii sau de a intra în contact cu aceștia; 
5. Obligația de a acorda ajutor sau reparație victimei; 6. Obligația de a urma 
un curs de formare civică, cu o durată de ce mult 1 lună; 7. Plasarea pentru o 
perioadă de cel mult 3 luni, cu posibilitatea reînnoirii acesteia o singură dată, 
pentru cel mult 1 lună față de minorii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani, 
într-o instituție sau instituție de învățământ publică sau privată care să rea-
lizeze activități psihologice, educaționale și sociale privind faptele comise și 
care să fie situată în afara locului obișnuit de reședință; 8. Executarea de mun-
cii școlare; 9. Avertismentul solemn; 10. Plasarea într-o școală cu facilități de 
internat pentru o perioadă de 1 an cu posibilitatea ca minorul să se întoarcă 
la familie în timpul weekend-urilor și a vacanțelor școlare; 11. Interdicția de a 
se deplasa pe drumul public între orele 23:00 și 06:00 fără a fi însoțit de unul 
dintre părinții săi sau de titularul autorității părintești, pentru o perioadă de 
cel mult 3 luni, cu posibilitatea reînnoirii acesteia o singură dată. 12. Obligația 
de a urma, pe o durată de cel mult 1 an a unui stagiu de formare civică.

Deopotrivă, în privința minorului care a împlinit 13 ani, Tribunalul pen-
tru minori poate dispune una dintre următoarele măsuri educative (art.16 
Ordonanța nr.45-174/1945):1. Încredințarea minorului părinților, tutorelui sau 
unei persoane de încredere; 2. Plasarea într-o instituție publică sau privată, de 
educare sau de formare profesională; 3. Plasarea într-o instituție medicală sau 
medical-educativă; 4. Plasarea într-o instituție publică de învățământ cu supra-
veghere sau de educație corectivă; 5. Avertisment solemn; 6. Măsura activității 
de zi (mesure d’activité de jour).

În condițiile Ordonanței nr.45-174/1945, minorului care a atins vârsta de 
13 ani îi pot fi aplicate pedepse, dintre care: 1. Pedepse privative de liberta-
te, cu condiția că pedeapsa privativă aplicată nu va depăși jumătatea pedep-
sei prevăzute de lege pentru acea infracțiune. Dacă pedeapsa prevăzută de lege 
este închisoarea sau detențiunea pe viață, nu poate fi aplicată o pedeapsă cu 
închisoarea mai mare de 20 de ani (art.20-2). Dacă minorul a împlinit vârsta 
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de 16 ani, Tribunalul pentru minori și Curtea cu juri pentru minori pot, cu ti-
tlu excepțional, ținând seama de circumstanțe și de personalitatea minorului, 
poate să nu aplice dispozițiile alineatului precedent. În acest caz, pedeapsa apli-
cabilă unui minor cu vârsta între 16 și 18 ani poate fi de 30 de ani închisoare; 
2. Pedeapsa detenției la domiciliu sub supraveghere electronică; 3. Pedeapsa 
amenzii, cu condiția că cuantumul acesteia nu va depăși suma de 7 500 de euro; 
4. Pedeapsa de a urma un stagiu (la peine de stage). Față de minorii cu vâr-
sta cuprinsă între 16 și 18 ani la momentul pronunțării deciziei, dacă la data 
săvârșirii infracțiunii aveau cel puțin 13 ani, pot fi aplicate prevederile Codului 
penal referitoare la munca în folosul comunității și suspendarea executării pe-
depsei cu stabilirea obligației de a efectua munca în folosul comunității. În acest 
caz, munca în folosul comunității trebuie adaptată la particularitățile minorului 
și trebuie să prezinte un caracter formator sau de natură să favorizeze reinte-
grarea socială a acestuia.

Împotriva minorului nu pot fi pronunțate următoarele pedepse: interdicția 
de a se afla pe teritoriul francez; zile-amendă; interzicerea drepturilor civice, 
civile și de familie; interzicerea de a exercita o funcție publică sau o activitate 
profesională ori socială; interdicția de ședere (interdiction de séjour); lichida-
rea; excluderea de la achizițiile publice; afișarea sau difuzarea sentinței.

În Spania minorilor li se aplică dispozițiile Codului penal [5] și ale Legii 
organice nr.5/2000 din 12 ianuarie 2000 care reglementează răspunderea 
penală a minorilor [6]. Așadar, potrivit art.19 din Codul penal spaniol „mino-
rii sub vârsta de 18 ani nu vor fi răspunzători penal în temeiul prezentului 
cod. Atunci când un minor de vârsta respectivă comite o infracțiune, el va răs-
punde în conformitate cu prevederile legii care reglementează răspunderea 
penală a minorului”. Altfel, spus, articolul respectiv, stabilește vârsta răspun-
derii în condițiile Codului penal la 18 ani și impune reglementarea expresă a 
răspunderii penale a minorilor sub această vârstă într-o lege separată. Prin 
urmare, Legea nr.5/2000 devine incidentă în planul asigurării răspunderii 
persoanelor cu vârsta de peste 14 ani și sub 18 ani pentru săvârșirea de fapte 
clasificate drept infracțiuni sau contravenții în Codul penal sau în legile pe-
nale speciale. 

Potrivit art.7 al Legii nr.5/2000, măsurile pe care judecătorii pentru juve-
nili le pot impune minorilor infractori, ordonate în funcție de restricționarea 
drepturilor pe care le implică, sunt următoarele: 1. Internarea în regim închis; 
2. Internarea în regim semi-deschis; 3. Internarea în regim deschis; 4. Interna-
rea terapeutică în regim închis, semi-deschis sau deschis; 5. Tratamentul medi-
cal; 6. Asistența într-un centru de zi; 7. Consemnarea (permanența) la sfârșit de 
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săptămână; 8. Libertatea sub supraveghere (Probațiune)1. 9. Interdicția de a se 
apropia sau de a comunica cu victima sau cu rudele acesteia sau cu alte persoa-
ne; 10. Conviețuirea cu o altă persoană, familie sau grup educațional; 11. Munca 
în folosul comunității; 12. Desfășurarea sarcinilor socio-educative; 13. Avertis-
mentul. 14. Privarea de permisul de conducere a ciclomotoarelor și autovehicu-
lelor sau de dreptul de a o obține permise pentru vânătoare sau de portarmă; 
15. Descalificare absolută.

Măsurile de internare constau în două perioade: prima va fi realizată în 
centrul corespunzător, a doua va fi efectuată sub un regim de libertate suprave-
gheat (probațiune), în modalitatea aleasă de către judecător.

Se impune precizarea că, în condițiile legislației spaniole, măsura internării 
într-un regim închis poate fi aplicată numai atunci când: faptele comise de către 
minori sunt clasificate în Codul penal ori în legile penale speciale ca infracțiuni 
grave; faptele sunt clasificate ca infracțiuni mai puțin grave, dar la săvârșirea lor 
au fost utilizate violențe sau intimidări împotriva persoanelor ori s-a generat un 
risc grav pentru viața persoanelor sau integritatea lor fizică; faptele clasificate ca 
infracțiuni sunt comise de un grup sau minorul aparține sau acționează în inte-
resul unei organizații sau asociații, chiar și de natură tranzitorie, care este dedi-
cată realizării unor astfel de activități. Acțiunile sau inacțiunile din imprudență 
nu pot fi sancționate cu măsuri de internare într-un regim închis.

Articolul 3 din Legea spaniolă nr.5/2000, redirecționează infractorii minorii 
sub vârsta de 14 ani sub egida prevederilor Codului civil și ale Legii organice 
nr.1/1996 din 15 ianuarie privind protecția juridică a minorilor [7]. Potrivit pre-
vederilor Legii nr.1/1996 minorii cu probleme de comportament pot fi internați 
în baza autorizației judiciare în centre de protecție speciale2. Plasarea mino-
rilor în aceste centre va fi efectuată exclusiv atunci când intervenția prin alte 

1 În acest caz, minorul supus măsurii este obligat să susțină interviurile stabilite în program cu 
profesionistul menționat și să respecte, după caz, regulile de conduită impuse de judecător, care pot fi 
una sau mai multe dintre următoarele:  a. de a participa în mod regulat la un centru educațional, dacă 
minorul are vârsta școlară obligatorie și de a acredita prezența regulată în fața judecătorului sau de a 
justifica absențele, de câte ori este necesar; b. de a urma cursuri de formare, culturale, educaționale, 
profesionale, de muncă, educație sexuală, educație pentru șoferi sau alte programe similare; c. 
interdicția de a merge în anumite locuri, stabilimente sau spectacole; d.  interdicția de a absenta de 
la locul de reședință fără autorizație judiciară prealabilă; e. obligația de a locui într-un anumit loc; f. 
obligația de a se prezenta personal în fața instanței pentru minori sau a unui profesionist desemnat, 
de a raporta activitățile desfășurate și de a le justifica; g. orice alte obligații pe care judecătorul, din 
oficiu sau la cererea Parchetului, le consideră adecvate pentru reintegrarea socială a persoanei con-
damnate, cu condiția ca acestea să nu încalce demnitatea persoanei.

2 Centrele de protecție specială, supuse standardelor internaționale și controlului calității, sunt 
destinate plasării rezidențiale a minorilor aflați în custodia sau tutela Entității Publice ale Spaniei, 
diagnosticați cu probleme de comportament, care prezintă comportamente sociale perturbatoare sau 
recurente, ce încalcă normele sociale și drepturile terților.
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măsuri de protecție nu este posibilă și va avea ca scop asigurarea minorului cu 
un cadru adecvat pentru educația sa, normalizarea comportamentului, reinte-
grarea sa în familie atunci când va fi posibilă și dezvoltarea liberă și armonioasă 
a personalității acestuia, într-un context structurat și cu programe specifice în 
cadrul unui proiect educațional. 

În Italia, minorilor li se aplică dispozițiile Codului penal [8] și ale Codului 
de procedură penală pentru minori [9].

Vârsta răspunderii penale este stabilită de la 14 ani. Răspunderea penală 
a minorilor comportă un regim special, fiind necesar de a se stabili de fiecare 
dată existența factorului intelectiv și a celui volitiv (per a contrario, în cazul in-
fractorilor adulți prezența acestor factori se prezumă). Pedeapsa în astfel de 
cazuri este diminuată. Dacă pedeapsa cu închisoarea este mai mică de 5 ani sau 
se aplică o pedeapsă pecuniară, nu mai pot fi dispuse pedepsele accesorii.

Examinarea cauzelor pentru minori ține de competența unei instanțe spe-
cializate – Tribunalul pentru minori care are competență atât în domeniul pe-
nal, cât și în cel civil și administrativ.

Codul penal și Codul de procedură penală pentru minori stabilesc măsurile 
de siguranță aplicabile minorilor: liberarea supravegheată (probațiunea) și re-
formarea judiciară (riformatorio judiziario).

Trebuie subliniat faptul că legiuitorul italian a dedicat un spațiu amplu 
măsurilor de siguranță, cu intenția de a nu schimba aspectele substanțiale ale 
acestora față de cele aplicabile adulților, ci de a reforma aspectele executive, 
adaptându-le la nevoile educaționale ale minorului.

Măsurile de siguranță se aplică minorilor care nu sunt imputabili în temeiul 
art.97 și art.98 Cod penal (pentru că nu au împlinit vârsta de 14 ani sau pentru „inca-
pacitatea de a înțelege și de a dori”, așa-numita imaturitate) autori ai infracțiunilor 
și condamnaților minori (art.36 Cod de procedură penal pentru minori).

Liberarea supravegheată (probațiunea) în cazul minorilor se efectuează 
în formele prevăzute la art.20 și 21 Cod de procedură penală pentru minori, 
iar măsura de reformare judiciară se aplică numai pentru infracțiunile pre-
văzute de art. 23 și se desfășoară sub formele specificate la art. 22 Cod de 
procedură penală.

Liberarea supravegheată este o măsură de siguranță personală, neprivativă 
de libertate, ce presupune instituirea mai multor restricții asupra libertății per-
sonale. Codul penal italian face distincția între cazurile în care măsura poate fi 
dispusă și acelea în care instituirea acesteia este obligatorie, fiind impusă doar 
verificarea concretă a pericolului social al subiectului. Durata minimă a măsurii 
este, de regulă, de 1 an.
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Reformarea judiciară ca măsură de siguranță pentru minori se realizează 
prin încredințarea obligatorie a minorului într-o comunitate educațională, de 
până la zece minori, unii dintre care nu sunt supuși procedurilor penale; mi-
norului îi pot fi impuse măsuri legate de studii, lucru sau alte activități utile 
reeducării sale. Măsura reformării judiciare este aplicabilă pentru: a) minorii 
cu vârstă de la 14 la 18 ani față de care judecătorul nu a stabilit imputabilitatea 
conform art.98 din Codul penal italian; b) minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, 
pentru care judecătorul a stabilit imputabilitatea și au fost condamnați la o pe-
deapsă diminuată în sensul art. 98 alin. (1) partea II din Codul penal; c) minorii 
de 18 ani declarați delincvenți de obișnuință, profesionali sau de tendință.

Durata minimă a măsurii de securitate a reformării judiciare, cu excepția 
cazului revocării anticipate, este de un an.

 Conform prevederilor legislației Federației Ruse [10] subiect al infracțiunii 
poate fi numai persoana responsabilă (cu discernământ) care a atins vârsta pre-
văzută de Codul penal (art.19). Astfel, din art.20 Cod penal al Federației Ruse (în 
continuare – C.pen. al FR) se desprind două limite de vârstă: generală – 16 ani 
[alin.(1)], și specială – 14 ani [alin. (2)]. Concomitent, la alin.(2) art.20 C.pen. 
al FR sunt specificate expressis verbis categoriile de infracțiuni pentru care răs-
punderea penală poate surveni de la vârsta de 14 ani.

În context, apreciem a fi relevantă nota stabilită la alin.(3) art.20 C.pen. 
al FR conform căreia: „Nu este supus răspunderii penale minorul care a atins 
vârsta răspunderii penale prevăzută de lege, însă din cauza unei întârzieri în 
dezvoltarea psihică, care nu este asociată cu o tulburare mintală (boală psihică), 
în timpul comiterii infracțiunii el nu a putut realiza pe deplin natura reală și pe-
ricolul social al acțiunilor (inacțiunilor) sale sau nu le-a putut dirija”.

Trebuie de menționat că, în Codul penal al Federației Ruse, răspunderii 
penale a minorilor îi este consacrată un compartiment separat (Titlul V 
„Răspunderea penală a minorilor”, inclusiv Capitolul XIV din acesta) care vizează 
particularitățile răspunderii penale şi ale pedepselor aplicate minorilor. Prezintă 
noutate în coraport cu legislațiile examinate anterior, definirea noțiunii de minor 
în Codul penal. Astfel, potrivit alin.(1) art.87 C.pen. al FR, minorul este persoana 
care la momentul săvârșirii infracţiunii a împlinit 14 ani, dar nu a împlinit vârsta 
de 18 ani. Totodată, la alin.(2) art.87 C.pen. al FR sunt precizate categoriile 
de măsuri care pot fi aplicate minorilor, și anume: măsuri de constrângere cu 
caracter educativ sau pedepse, iar, în cazul liberării de pedeapsă penală, minorii 
pot fi plasați într-o instituție specializată de învățământ de tip închis.

Luându-se în calcul condiţiile de viaţă şi de educare, nivelul de dezvoltare 
intelectuală, alte trăsături ale personalităţii, precum şi influența exercitată de 
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cei vârstnici, minorului îi pot fi aplicate următoarele pedepse prevăzute la art.88 
C.pen. al FR: a) amenda3; b) interdicţia de a practica o anumită activitate; c) 
munca obligatorie4; d) munca corecțională5; e) limitarea libertății6; f) privarea 
de libertate pe o anumită perioadă (închisoarea).

Pe lângă pedepse, Codul penal al Federației Ruse prevede la art.90 și măsu-
rile obligatorii cu caracter educativ, care se aplică în cazul în care minorul este 
liberat de răspundere penală. Astfel, în corespundere cu alin.(2) art.90 C.pen. al 
FR minorului i se pot aplica următoarele măsuri educative: a) avertismentul; b) 
transmiterea sub supravegherea părinților, a persoanelor ce îi înlocuiesc sau a 
unui organ de stat specializat; c) obligarea acestuia de a înlătura dauna cauzată; 
d) limitarea timpului liber și stabilirea unor cerințe speciale referitor la com-
portamentul minorului.

În conformitate cu art.91 C.pen. al FR: avertismentul constă în explicația 
dată minorului privind paguba adusă prin acțiunile sale și consecințele săvâr-
șirii repetate a lor, prevăzute de codul penal; transmiterea minorului sub supra-
vegherea părinților sau a persoanelor ce îi înlocuiesc constă în obligativitatea 
acestora de a ține sub control comportamentul minorilor; obligarea minorului 
de a înlătura dauna cauzată este aplicată având în vedere proprietatea acestuia 
și capacitatea de a lucra; limitarea timpului liber a minorului vizează interdicția 
de a vizita anumite localuri, posibilitatea de a merge în alte localități fără permi-
siunea organului de stat specializat. 

Potrivit art.92 C.pen. al FR, minorul condamnat pentru infracțiuni mai puțin 
grave poate fi liberat de pedeapsă, dacă se va constata că scopul pedepsei poate 
fi atins prin internarea acestuia într-o instituție educativ-curativă pentru minori. 
Totodată, perioada internării într-o asemenea instituție nu poate depăși terme-
nul pedepsei stabilit pentru infracțiunea săvârșită. Aflarea în instituția respectivă 

3 Conform alin.(2) art.88 C.pen. al FR, amenda se aplică în cazul în care minorul condamnat 
are venituri sau bunuri personale asupra cărora se poate face o solicitarea de recuperare, cât și în 
absența acesteia. De asemenea, amenda, aplicată minorului condamnat, poate fi percepută, printr-o 
decizie judecătorească, de la părinții săi sau de la alți reprezentanți legali, cu acordul acestora.

4 Tipul muncii și obiectul unde va executa minorul această pedeapsă sunt determinate de 
organele guvernamentale locale de comun acord cu inspectoratele execuțional-penale. Legea limi-
tează durata muncii obligatorii: la 2 ore pe zi pentru minorii cu vârsta sub 15 ani; la 3 ore pe zi de 
către persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Această pedeapsă se execută în afara orelor 
de studii.

5 Pedeapsa se aplică exclusiv minorilor care au împlinit vârsta de 15 ani.
6 Limitarea libertății constă în stabilirea următoarelor restricții de către instanța de judecată: să 

nu părăsească locul de reședință permanentă (ședere) la un anumită perioadă a zilei; să nu viziteze 
anumite locuri situate pe teritoriul municipal respectiv; să nu părăsească teritoriul municipalității 
respective; să nu viziteze sau să nu participe la evenimentele petrecute în masă și la alte evenimente; 
să nu schimbe locul de reședință sau ședere provizorie, locul de muncă și (sau) studii fără acordul un 
organ de stat specializat (alin.(1) art.53 C.pen. al FR)
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poate fi încetată până la expirarea termenului prevăzut de aliniatul (2) al articolu-
lui respectiv, dacă va exista hotărârea organului de stat specializat, conform căreia 
minorul, pentru a se corija, nu mai are nevoie de o asemenea măsură. Prelungirea 
termenului de aflare într-o astfel de instituție după expirarea termenului stabilit 
este posibilă doar în cazul în care se cere finalizarea studiilor.

La art.92 C.pen. al FR este stabilită și aposibilitatea liberării condiționate 
înainte de termen persoanelor minore care au săvârșit infracțiuni și au fost con-
damnate la pedeapsa privativă de libertate sau la lucrări corecționale după ispă-
șirea: 1. a cel puțin 1/3 din pedeapsa stabilită de instanță pentru o infracțiune 
ușoară sau mai puțin gravă; 2. a cel puțin 1/2 din pedeapsa stabilită de instanță 
pentru o infracțiune gravă; 3. a cel puțin 2/3 din pedeapsa stabilită de instanță 
pentru o infracțiune deosebit de gravă.

Copii cu vârsta sub 14 ani nu răspund pentru faptele prejudiciabile comise. 
In concreto, potrivit dispozițiilor art.1073 din Codul civil al Federației Ruse [11], 
în funcție de circumstanțe, pentru prejudiciile cauzate de către minorii sub vâr-
sta de 14 ani, sunt responsabili: 1. reprezentanții legali (părinți, părinți adop-
tivi, tutori), dacă nu demonstrează că prejudiciul nu a fost cauzat din vina lor; 2. 
organizația pentru copii orfani și cei rămași fără îngrijirea părintească, în cazul 
în care minorul rămas fără îngrijirea părintească a fost plasat sub supraveghe-
rea acestei organizații și dacă aceasta nu va dovedi că prejudiciul a fost cauzat 
nu din vina acesteia; 3. organizația educațională, medicală sau de altă natură, 
precum și persoana obligată în temeiul unui acord (contract) să supravegheze 
minorul, cu excepția cazului în care dovedește că prejudiciul a apărut fără vina 
acestea în exercitarea supravegherii.

În România, tratamentul juridic al minorilor care răspund penal este 
prevăzut în Titlul V al Părții generale a Codului penal (în continuare – C. pen. 
român) [12], intitulat „Minoritatea” (art. 113-134). Așa cum se desprinde din 
art.113 C. pen. român, legiuitorul a de par tajat vârsta minorității în trei perioade 
distincte: până la vârsta de 14 ani funcționează prezumția absolută de incapa ci-
tate penală, minorul fiind considerat ca total lipsit de discernământ; între 14 și 
16 ani, în privința minorului funcționează o prezumție rela tivă de incapacitate 
penală; între 16 și 18 ani, situație în care minorul răspunde penal. În acest caz 
există o prezumție legală relativă de capacitate penală – se presupune, până la 
proba contrarie, că minorul avea discernământ la data comiterii faptei prevă-
zute de legea penală.

Potrivit art.114 alin. (1) C. pen. român, față de minorul care, la data săvâr-
șirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă 
neprivativă de libertate, iar conform alineatului (2) al aceluiași articol față de 
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minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de liber-
tate în următoarele cazuri: dacă a mai săvârșit o infracțiune pentru care i s-a 
aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început 
înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat; atunci când pedeapsa 
prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau 
mai mare ori detențiunea pe viață. 

În dispozițiile art. 115 C. pen. este reglementat cadrul juridic general al mă-
surilor educative care pot fi luate față de minorii infractori. Astfel, măsurile edu-
cative neprivative de libertate sunt: stagiul de formare civică; supravegherea; 
consemnarea la sfârșit de săptămână; asistarea zilnică, iar măsurile educative 
privative de libertate sunt: internarea într-un centru educativ; internarea într-
un centru de detenție.

Potrivit legislației României, minorii sub 14 ani, care nu răspund penal, dar 
săvârșesc fapte prevăzute de legea penală, cad sub incidența dispozițiilor pre-
văzute de Legea nr.272/2004 care reglementează protecția și promovarea drep-
turilor copilului [13]. În art. 59 din legea numită se prevăd următoarele măsuri 
de protecție specială a copilului: plasamentul; plasamentul în regim de urgență; 
supravegherea specializată.

În același timp, potrivit art. 84 din Legea nr. 272/2004, pentru copilul care 
a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal, la propu-
nerea direcției generale de asistență socială și protecția copilului în a cărei unitate 
administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsu rile prevăzute la 
art. 59 lit. a) și c). Este vorba despre plasament și supra ve gherea specializată.

În dispunerea plasamentului ori supravegherii specializate, comisia pentru 
protecția copilului, atunci când există acordul părinților sau al altui reprezen tant 
legal al copilului, ori, după caz, instanța judecătorească, atunci când acest acord 
lipsește, va ține seama de: condițiile care au favorizat săvârșirea faptei; gradul de 
pericol social al faptei; mediul în care a crescut și a trăit copilul; riscul săvârșirii 
din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală; orice alte elemente 
de natură a caracteriza situația copilului.

Părinții copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal au obli-
ga ția de a participa la ședințele de consiliere efectuate de către direcția generală 
de asistență socială și protecția copilului, în baza unui program personalizat de 
consiliere psihologică.

În alt context, ne vom focusa atenția pe prevederile legislației Republicii Mol-
dova privind tratamentul minorilor aflați în conflict cu legea. Ab initio, menționăm 
că minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal pentru faptele 
săvârșite. Aceasta deoarece, în conformitate cu art.21 Cod penal al Republicii Mol-
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dova (în continuare – CP RM) [14], vârsta de la care orice persoană responsabilă 
răspunde pentru săvârșirea unei infracțiuni este cea de 16 ani, iar minorii care 
au depășit vârsta de 14 ani, dar nu au împlinit vârsta de 16 ani, sunt pasibili de 
răspundere penală numai pentru săvârșirea în stare de responsabilitate a infrac-
țiunilor prevăzute de alin.(2) art.21 CP RM.

Concomitent, potrivit alin.(1) art.16 Cod Contravențional al Republicii Mol-
dova (în continuare – Cod Contr.) [15], este pasibilă de răspundere contraven-
țională persoana fizică cu capacitate de exercițiu care, în momentul săvârșirii 
contravenției, are împlinită vârsta de 18 ani. Persoana fizică cu vârsta între 16 și 
18 ani este pasibilă de răspundere contravențională pentru săvârșirea faptelor 
specificate la alin.(2) art.16 Cod Contr. 

Cadrul legal național privind măsurile de dejuridicizare este reflectat pre-
ponderent în Codul penal, însă reglementări relevante se regăsesc și în Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova [16], Legea cu privire la mediere [17].

Printre reglementările relevante în domeniu sunt cele ce se referă la libera-
rea de răspundere penală a minorilor (art.54 CP RM, 59 CP RM7) și liberarea de 
pedeapsă penală a minorilor (art.90 și 93 CP RM). Așadar, pentru ca minorul 
să fie liberat de răspundere penală în temeiul art.54 CP RM este necesar să fie 
întrunite cumulativ următoarele condiții: să săvârșească fapta pentru prima oa-
ră8; infracțiunea comisă trebuie să fie ușoară sau mai puțin gravă; corectarea 
lui să fie posibilă fără a fi supus răspunderii penale. Bineînțeles, nu este exclusă 
nici liberarea minorilor de răspundere penală în condițiile prevăzute la art.56 
CP RM (liberarea de răspundere penală în legătură cu renunțarea de bună voie 
la săvârșirea infracțiunii); art.55 CP RM (liberarea de răspundere penală cu tra-

7 Potrivit art.59 CP RM poate fi suspendată condiționat urmărirea penală, cu liberarea ulterioară 
de răspundere penală a minorului pus sub învinuire pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai 
puțin grave, care își recunoaște vinovăția și nu prezintă pericol social, dacă corectarea acestei per-
soane este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale. În context, reținem prevederile de la alin.(2) 
art.510 CPP RM, potrivit cărora liberarea condiționată de răspundere penală, nu este posibilă pentru 
minorii: 1) care au antecedente penale; 2) care sunt dependenți de alcool sau droguri; 3) care au co-
mis infracțiuni contra securității statului; 4) care nu au reparat paguba cauzată în urma infracțiunii.

8 Cu referire la prima condiție, în doctrină (Grama M. ș.a. Drept Penal Partea Generală. Volumul 
I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016, p.122) se arată că infracțiunea se consideră comisă pentru pri-
ma oară, în trei ipoteze: aceasta este comisă chiar pentru prima dată; persoana anterior a mai comis 
o infracțiune pentru care s-au stins antecedentele penale; s-a scurs termenul prescripției tragerii la 
răspundere penală. În mod diferit, în pct.23 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție, nr.39 din 
22.11.2004 cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii (modificată prin Hotărârii 
Plenului Curții Supreme de Justiție, nr.39 din 21.12.2015), se indică o singură ipoteză pentru aplicarea 
art.54 CP RM – infracțiunea trebuie să fie săvârșită pentru prima oară, poziție pe care o susținem; or, 
legiuitorul nu a stabilit alte ipoteze suplimentare, ci numai ca fapta să fie comisă pentru prima oară. 
Mai mult, în cazul în care persoana anterior a mai comis o infracțiune pentru care s-au stins antece-
dentele penale ori s-a scurs termenul prescripției tragerii la răspundere penală recuperarea acestea 
fără aplicarea răspunderii penale nu este cu putință.
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gerea la răspundere contravențională); art.57 CP RM (liberarea de răspundere 
penală în legătură cu căința activă); art.58 CP RM (liberarea de răspundere pe-
nală în legătură cu schimbarea situației). 

În același timp, potrivit art.93 CP RM, minorii condamnați pentru săvârși-
rea unei infracțiuni ușoare, mai puțin grave sau grave sunt liberați de pedeapsă 
de către instanța de judecată dacă se constată că scopurile pedepsei pot fi atin-
se prin aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ prevăzute la 
art.104 CP RM. Atragem atenția deopotrivă că minorii pot fi liberați de pedeap-
să penală și în condițiile prevederilor de la alin.(2) art.89 CP RM.

Spectrul măsurilor de constrângere cu caracter educativ este concretizat 
la art.104 CP RM: a) avertismentul; b) încredințarea minorului pentru supra-
veghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de 
stat; c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei mă-
suri se ia în considerare starea materială a minorului; d) obligarea minorului 
de a urma un curs de reabilitare psihologică; e) obligarea minorului de a urma 
cursul de învățământ obligatoriu; f) obligarea minorului de a participa la un 
program probațional.

Semnalăm în context că, așa cum arată datele statistice, aplicarea măsu-
rilor educative, de către organele procuraturii este în scădere. Bunăoară, po-
trivit datelor oferite de organele procuraturii, Secția justiție juvenile: în anul 
2018 în baza art.483 CPP RM și în temeiul art.54 CP RM de către procurori au 
fost încetate 25 de cauze penale; în 2019 – 16 cauze penale; în 2020 – 9 cazuri 
penale. Aceleași date statistice arată că în aceste cazuri au fost aplicate urmă-
toarele măsuri de constrângere cu caracter educativ: încredințarea minorului 
pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor 
specializate de stat, avertisment, precum și obligarea minorului de a participa 
la un program probațional.

Trebuie de menționat că măsurile de dejuridicizare la care se referă in-
strumentele internaționale, nu exclud instituția medierii și cea a împăcării. În 
context, remarcăm că la art.109 CP RM este reglementată instituția împăcării: 
o înțelegere care exclude răspunderea copilului pentru o infracțiune ușoară, 
mai puțin gravă sau chiar gravă în unele condiții. Împăcarea este descrisă ca 
fiind „un act personal” și produce efecte juridice din momentul pornirii urmă-
ririi penale și până la retragerea completului de judecată pentru deliberare. 

În altă ordine de idei, precizăm că Legea cu privire la mediere prevede că în 
cazuri penale medierea poate fi solicitată de victimă, învinuit, procuror sau de 
instanța de judecată la orice etapă a procesului. Legea mai prevede că, în cazuri-
le de mediere cu implicarea copiilor, urmează să fie prezent un pedagog sau un 
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psiholog. Prevederi importante în materie de mediere și împăcare se regăsesc și 
în Codul de procedură penală al Republicii Moldova9.

Din șirul de pedepse specificate la art. 62 CP RM pentru persoanele fizice, 
față de minori pot fi aplicate: 

1. Munca neremunerată în folosul comunității (art.67 Cod penal) – ce constă 
în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, 
la muncă, determinată de autoritățile administrației publice locale. Durata tim-
pului de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității nu poate depăși 
4 ore – în zilele în care condamnatul nu este ocupat la locul de muncă de bază, 
la serviciu sau la studii, și 2 ore – în zilele lucrătoare, după terminarea lucrului 
sau a studiilor, iar cu acordul condamnatului – 4 ore. Munca neremunereată în 
folosul comunității nu poate fi aplicată persoanelor care nu au atins vârsta de 
16 ani. Muncă neremunerată în folosul comunității poate fi aplicată ca pedeapsă 
principală sau – în cazul condamnării cu suspendarea condiționată a executării 
pedepsei – în calitate de obligație pentru perioada termenului de probă; 

2. Amenda – în conformitate cu alin.(1) art.64 CP RM, este o sancțiune pe-
cuniară ce se aplică de instanța de judecată în cazurile și în limitele prevăzute de 
Codul penal. Deci, amenda este o restrângere a drepturilor patrimoniale ale con-
damnatului, care se manifestă în reducerea patrimoniului său. Amenda, rămâne 
totuși de o aplicabilitate restrânsă, în virtutea posibilităților limitate ale persoa-
nelor cu vârsta de până la 18 ani de a fi angajate în câmpul muncii, de a avea o 
situație materială satisfăcătoare, de a avea o altă sursă independentă de venit; 

Închisoarea – unica pedeapsă privativă de libertate ce poate fi aplicată 
minorului. Închisoarea – constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de 
săvârşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă acesteia de mediul normal de 
viaţă şi plasarea ei, în baza hotărârii instanţei de judecată, pe un anumit termen 
într-un penitenciar (alin.(1) art.70 CP RM). La stabilirea pedepsei închisorii 
pentru persoana care, la data săvârşirii infracţiunii, nu a atins vârsta de 18 ani, 
termenul închisorii se stabilește din maximul pedepsei, prevăzute de legea pe-
nală pentru infracțiunea săvârșită, reduse la jumătate (alin.(3) art.70 CP RM). 
La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracțiuni, pedeapsa în-
chisorii nu poate depăși 12 ani și 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul de 
sentințe – de 15 ani pentru minori10. Închisoarea rămâne și unica pedeapsă care 

9 A se vedea, de exemplu, art.3441 CPP.
10 Durata maximă de privare de libertate a minorilor este conformă cerințelor Rezoluției al XVII-

le Congres al Asociației Internaționale de Drept penal, adoptată la Beijing în 2004, care recomandă state-
lor să nu prevadă minorilor sancțiuni (pedeapse) privative de libertate ce depășesc coantumul de 15 ani. 
(a se vedea: Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926-2004). 
International Association of Penal Law (AIDP/IAPL). 2009, nr.1, p.193. Accesibil: https://www.ehu.eus/
documents/1736829/2062034/Resolutions+of+the+congresses+of+the+international+association+of
+penal+law.pdf )
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poate fi aplicată minorilor fără anumite restricții legale sau impedimente de or-
din obiectiv legate de particularitățile de vârstă ale minorului, ceea ce tocmai 
explică frecvența cu care aceasta se aplică de către instanțele de judecată. 

Infra, este prezentat tabloul ce reflectă frecvența aplicării diverselor cate-
gorii de pedepse față de minorii infractori de către instanțele de judecată, în 
ultimii 3 ani [18]:

2018 2019 2020
Total condamnați 446 435 318
inclusiv:
Închisoare 93 109 131
Amendă 41 31 21
Condamnare condiționată 162 183 140
Muncă neremunerată în folosul comunității 92 80 17
Alte pedepse 58 32 9

Persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoa-
re în centrele de detenție pentru minori și tineri, ținându-se cont de personali-
tatea condamnatului, antecedentele penale și gradul prejudiciabil al infracțiunii 
săvârșite. 

Este de remarcat că, în conformitate cu informația privind numărul deținuților, 
prezentată de către Administrația Națională a Penitenciarelor la momentul actual 
în Penitenciarul nr.10 – Goian (pentru minori) își execută pedeapsa cu închisoa-
rea 33 de minori, și 1 minor în Penitenciarul nr.7 – Rusca (pentru femei).

Urmărind experiența statelor străine în materie, ne întrebăm, dacă nu 
ar fi oare oportună preluarea de către legiuitorul autohton a unui prototip de 
reglementare separată a răspunderii penale a minorilor? În context, conside-
răm oportună sistematizarea normelor ce vizează minoritatea într-un capitol 
separat al Codului penal al Republicii Moldova (după modelul României ori al 
Federației Ruse). Or, într-adevăr tratamentul juridico-penal al minorilor diferă 
în esență de cel al adulților. În plus, credem că legiuitorul trebuie să revizuiască 
și sistemul de sancțiuni aplicabile minorilor, astfel încât să fie posibilă înlocui-
rea modelului represiv de sancționare a minorilor cu un model mai liberal, ceea 
ce ar permite racordarea sistemului de răspundere penală a minorilor la stan-
dardele europene și internaționale în domeniu. 

În ceea ce privește minorii care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, 
menționăm că, până în anul 2018, legislația moldavă nu reglementa modalități 
de intervenție. Odată cu adoptarea Legii privind măsurile și serviciile desti-
nate copiilor cu comportament deviant nr. 299 din 30.11.2018 în vigoare din 
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01.01.2020 [19], copiilor care au săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, dar 
nu sunt pasibili de răspundere penală le pot fi aplicate următoarele măsuri: su-
pravegherea specializată; plasamentul în serviciul de tutelă/curatelă sau de tip 
familial; plasamentul în serviciul de tip rezidențial; plasamentul în serviciul de tip 
rezidențial cu specializare înaltă (alin.(1) art.5). 

Totodată, copiilor care au săvârșit o faptă prevăzută de legea contravențională, 
dar nu sunt pasibili de răspundere contravențională, le pot fi stabilite una dintre 
următoarele măsuri: măsura supravegherii specializate; măsura plasamentului 
în serviciul de tutelă/curatelă, de tip familial sau de tip rezidențial – doar în cazul 
în care, după stabilirea măsurii supravegherii specializate, copilul săvârșește în 
continuare fapte prevăzute de legea contravențională.

Datele statistice [20] ne arată că numărul minorilor sub vârsta de 14 ani 
implicați (și cei cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani) în activități criminale este 
destul de îngrijorător:

Pentru anul
Vârsta copiilor 2017 2018 2018 2020

15 ani 251 253 234 211
14 ani 153 143 159 166
13 ani 33 30 27 33
12 ani 22 26 21 18
11 ani 12 14 9 6
10 ani și mai mici 22 8 14 9

Dincolo de existența unui mecanism prin care este instituită răspunderea 
copiilor cu comportament deviant, se atestă inexistența instrumentelor de im-
plementare a Legii nr.299/2018 – fiind necesară în acest sens adoptarea acte-
lor normative de către Guvern. Golul existent alimentează dezbaterea socială 
privind determinarea celui mai oportun mecanism de a atrage la răspundere 
această categorie de minori; având în vedere ineficiența (inaplicabilitatea) sis-
temului actual de reglementare. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că 
ideea de reducere a vârstei minime pentru răspunderea penală câștigă tot mai 
mulți adepți. 

Deși este salutabil faptul că legislatorul național nu a rămas impasibil față 
de evoluția fenomenului delincvențial în rândul minorilor cu vârsta sub 14 ani 
și a încercat să ofere un instrument juridice pentru intervenție, semnalăm unele 
deficiențe și carențe care marchează conținutul actului normativ sus amintit. În 
context, atragem atenția asupra caracterului evaziv a unor norme prevăzute în 
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Legea nr.299/2018. Bunăoară, în viziunea noastră, legiuitorul ar fi trebuit să defi-
nească noțiunea de „copil cu comportament deviant”, chiar dacă la art.2 stabilește 
cercul subiecților cărora se aplică legea. Amintim, că copiii cu un comportament 
deviant, sub vârsta răspunderii penale, deși, de regulă, sunt copii aflați în situație 
de risc, nu cad neapărat sub incidența Legii privind protecția specială a copiilor 
aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr.140 din 14.06.2013. 
Legiuitorul a omis să facă o delimitare clară între legile menționate; or, la lit.b) 
și c) alin.(2) art.11 din Legea nr.140/2013 stabilește în calitate de plasament de 
urgență inter alia și: serviciul de plasamentul de tip familial; serviciul de plasamentul 
de tip rezidențial, măsuri prevăzute și la lit.b) și c) alin.(1) art.5 Legea nr.299/2018. 
Astfel, au dreptate autorii care menționează că, „potrivit specialiștilor mai multe 
prevederi ale actelor normative în domeniu se dublează și suprapun, în timp ce 
nu toate instituțiile au instrucțiuni metodice sau alte acte interne ce ar detalia 
prevederile legislative, ceea ce duce la situații de inconsecvență în acțiunile insti-
tuțiilor responsabile de protecția copilului”. Deopotrivă, „plasamentul în serviciul 
de tip rezidențial” și „plasamentul în serviciul de tip rezidențial cu specializare 
înaltă” ridică semne de întrebare din perspectiva garanțiilor pentru un tratament 
ce respectă drepturile și libertățile fundamentale [21].

Finalmente, în urma acestei analize, este necesar să consemnăm că statul 
trebuie să ofere instrucțiuni clare în vederea interpretării normelor stipulate în 
Legea nr.299/2018, precum și să asigure compatibilitatea prevederilor acesteia 
cu standardele internaționale în domeniu, inclusiv prin eliminarea eventualelor 
lacune, dar și a coliziunilor cu alte norme în domeniu.

În cele din urmă conchidem că, chiar și atunci când se constată că mi-
norii au atins vârsta răspunderii penale, nu sunt supuși aceluiași tratament 
penal ca și adulții. Oricare ar fi sistemul, majoritatea statelor pledează pentru 
sancțiuni distincte – numite și măsuri (în anumite sisteme /acte normative). 
Sancționarea distinctă a minorilor versus adulți nu este întemeiată pe gravi-
tatea faptelor comise de către aceștia, dar pe vârsta și situația personală a 
copilului. Prin urmare, în special, din dreptul intern al statelor, se desprinde 
pe lângă „pragul de vârstă al răspunderii penale” și un alt prag – „prag de 
sancționabilitate”, care se referă la vârsta de la care un minor poate suporta 
o măsură sau sancțiune specifică: adesea acest prag plasându-se sub vârsta 
răspunderii penale.
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MĂSURI ALTERNATIVE DE PREVENIRE ŞI SANCŢIONARE 
A PERSOANELOR JURIDICE ÎN DREPTUL PENAL

Botnaru Stela,
Doctor în drept, conferențiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova

Buravcenco Iulia,
Doctorand, Facultatea de Drept, 
Universitatea de Stat din Moldova

It would be advisable to take into consideration opinion of lawyers and business 
people, when developing institute of criminal liability of legal entities, because this issue 
concerns corporative culture. Business people could advise on elaboration of standards 
of self-governing good morals. A legislator could in its turn make negligence of these stan-
dards into basic requirement for criminal liability of legal entities. None the less it does 
not mean that an issue of criminal liability of legal entities in Moldova shall exceptionally 
be settled in the light of corporative culture doctrine. There are no sample-models regar-
ding application of criminal liability to legal entities, which would satisfy all countries. 
The doctrine of corporative criminal liability fits to cases, where punishment is imposed 
for formal offences, for example, storage of illegal objects, failure to observe terms. In the-
se cases offence is completed with the moment of action, and mental state of the person in 
relation to the objective elements of the criminal offence must not be established. There-
fore particular activity determines subjective attitude of the guilty person in relation to 
the offence. The most important in this field are the existent punishments really efficient 
and how to maximize the efficiency of these punishments. That is why we try to prose 
several alternatives for prevention and sanction of the legal entities.

Keywords: Criminal punishment, liquidation, legal person, crime, criminal law.

Persoana juridică în calitate de subiect al infracțiunii este o tematică con-
tradictorie permanentă atît în teoria, cît și practica judiciară, motiv pentru care 
propunem o analiză multiplă a fenomenului comiterii unei infracțiuni de către 
un subiect nefizic și a anumitor măsuri alternative de prevenire și sancționare 
a acestora.
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Potrivit legii penale în vigoare, și anume art.21 al.3 în calitate de subiect al 
infracțiunii este persoana juridică, cu excepția autorităților publice, este pasi-
bilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă există 
una din următoarele circumstanțe:

a)  fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei juridice respective de către 
o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat 
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 funcții de conducere;

c)  fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de supraveghere și control din par-
tea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.[1]

În acest context, putem identifica următoarele elemente ale subiectului 
pe care trebuie să le cumuleze pentru a putea fi tras la răspundere penală, și 
anume:

1. Calitatea de persoană juridică; 
2. Comiterea de către persoana juridică a unor fapte care ar îndeplini una 

dintre condițiile prevăzute de art.21 al.3.
Unul din elementele cele mai discutabile în cazul tragerii la răspunde-

re penală a persoanei juridice este latura subiectivă – și anume intenția sau 
imprudența, mai bine spus, probarea acestora. Majoritatea infracțiunilor care 
pot fi comise și de persoane juridice, sunt săvîrșite cu intenție, de aici apare în-
trebarea cum putem proba intenția unei companii, ONG, fundații, holding, etc? 
La fel, o bună parte din infracțiuni după caracterul său (omor, jaf) în general nu 
pot fi comise de persoane juridice. Insă, chiar și în acele cazuri cind infracțiunile 
sunt comise în sfera relațiilor, în care participă persoanele juridice, persoanele 
fizice care reprezintă aceste organizații trebuie să fie trase la răspundere penală 
în primul rînd – în baza principiului caracterului personal al faptei. 

În cazul răspunderii penale a persoanei juridice, elementul discutabil și re-
considerabil este și latura subiectivă a infracțiunii. Vinovăția – intenția, culpa, 
praeterintenția - , motivul și scopul infracțiunii, nu pot fi analizate decît în per-
soana organului sau a reprezentantului persoanei juridice. Ulterior săvîrșirii faptei 
s-ar produce o translație a laturii subiective pe seama persoanei juridice, colec-
tivizînd-o, extrapolînd-o, generalizînd-o la nivelul tuturor persoanelor fizice care 
alcătuiesc persoana juridică, ceea ce nu ni se pare posibil decît ficțional. [2, p.237]

Puțin probabil că o astfel de accepțiune poate fi recunoscută ca unica posi-
bilă. Cum a menționat pe dreptate A.N.Trainin, ”absolut indiscutabil, că furtul, 
insulta, omorul, declararea războiului, poate fi comis doar de către o persoană 
fizică, indiferent de faptul, aparține dreptul de a declara războiul unei persoane, 
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unui șef de stat sau întregului organ legislativ: persoanele juridice nu trag din 
armă” [3, p.298]

În unele state, refuzul de la tragerea la răspundere penală a persoanelor juri-
dice se datorează anume principiului caracterului personal al faptei, conform că-
ruia fiecare persoană răspunde doar pentru faptele sale. În același context autorii 
menționează că, din perspectiva scopului pedepsei penale, persoanele juridice nu 
pot fi pedepsite în același mod ca și persoanele fizice, motiv pentru care ele nu pot 
apărea în calitate de subiect al infracțiunii. [4, p.55]

Insă o astfel de perspectivă, nu exclude problematica răspunderii penale a 
persoanelor juridice. Din punct de vedere juridico-penal persoana juridică este 
o concepțiune abstractă, în spate căreia permanent figurează o persoană fizică 
concretă, iar persoana juridică nu comite infracțiuni și nu participă la comiterea 
acestora și nu are nici o posibilitate de a preveni acestea.Cu toate acestea, nu 
susținem poziția că acțiunile ilicite a persoanelor juridice trebuie lăsate nepe-
depsite, ele urmează să răspundă patrimonial în ordine civilă, pot fi aplicate 
sancțiuni administrative – cum ar fi amenda, sau fiscale, înclusiv și lichidarea 
poate fi aplicată în cazuri în care persoana juridică practică activități ilicite. Toa-
te aceste sancțiuni, nu poartă caracter penal.

Conform Codului Penal al Republicii Moldova, personelor juridice pot fi 
aplicate următoarele pedepse:

•	  Amenda reprezintă o pedeapsă pecuniară care poate fi aplicată persoanei 
juridice pentru comiterea infracțiunilor. Al.4 art.64 Cod Penal stabilește - În cazu-
rile prevăzute la art.21 alin. (3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se 
stabilește în limitele de la 1500 la 60000 unități convenționale, în funcție de carac-
terul și gravitatea infracțiunii săvîrșite, de mărimea daunei cauzate, luîndu-se în 
considerare situația economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare 
cu rea-voință a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de jude-
cată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului. 
Legea penală stabilește că înstanța de judecată la stabilirea pedepsei trebuie să 
ia în considerație și situația economico-financiară a persoanei juridice, dar limita 
maximă rămîine aceeași pentru o anumită infracțiune, indiferent de situația eco-
nomico-financiară a acesteia – lucru care poate influența considerabil eficacitatea 
aplicării acestei pedepse. La fel, al.4 art.64 Cod Penal prevede “în caz de eschivare 
cu rea-voință a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de jude-
cată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului”. 
Realitatea însă, denotă faptul că – persoanele juridice fie nu au în genere patrimo-
niu, mai ales cele care au intenția de a comite infracțiuni, fie patrimoniul lor este 
deseori gajat, majoritatea patrimoniului fiind în leasing, credit, etc . 
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•	 Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită 
activitate, care poate fi aplicată atît ca pedeapsă principală, cît și complementa-
ră. Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate 
constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de a emite acțiuni 
sau alte titluri de valoare, de a primi subvențiii, înlesniri și alte avantaje de la stat 
sau de a exercita alte activități. Considerăm această normă, una abuzivă, pe mo-
tiv că statul își rezervă practic drepturi nelimitate de intervenție în activitatea 
persoanei juridice. În acelati timp, nu este rațională nici stabilirea interdicției pe 
un anumit termen. Dacă persoana juridică practică o activitate fară respectarea 
anumitor norme/standarde, atunci ea este trasă la răspundere pentru aceasta, și 
este clar că nu poate practica această activitate în afara legii. În cazul în care după 
tragerea la răspundere persoana își reglează activitatea, astfel încît să corespundă 
tuturor normelor legale, nu este clar de ce și în ce bază poate fi limitată în practi-
carea unei anumite activități. Făcînd o analiză, observăm că sancțiunea dată con-
ține, de fapt, două pedepse diferite. În realitate, primirea de subvenții, înlesniri și 
alte avantaje de la stat nu constituie o activitate a persoanei juridice. Exercitarea 
unei activități este o inițiativă a persoanei juridice, un gen concret de activitate 
care poate fi prevăzut în actele de constituire a entității colective, pe cînd subven-
țiile și înlesnirile sunt niște acte ale statului, care pot însoți această activitate, pe 
baza anumitor acte normative. Activitatea persoanei juridice, care eventual poa-
te fi interzisă, și subvențiile, înlesnirile sau avantajele acordate de stat constituie 
obiectul voinței diferitelor subiecte de drept, ce se află pe poziții opuse în relațiile 
juridice și, respectiv, sunt de natură diferită. Pe baza celor expuse, ar fi rezonabil 
să divizăm această pedeapsă în două pedepse aparte.[5, 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 și se stabilește 
pe un termen de pînă la 5 ani sau pe un termen nelimitat. În accepțiunea noastră, 
această prevedere este foarte largă, nefiind stabilite careva limite sau condiții, re-
feritor la faptul care sunt activitățile ce pot fi limitate în timp și care este teritoriul 
respectiv, și de ce anume pe o astfel de perioadă.

•	 Lichidarea, prevăzută de art.74 Cod Penal, care indică faptul că lichida-
rea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor 
prevăzute de legislația civilă. Deasemenea, alin.2 al aceluiași articol prevede că 
lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată 
constată că gravitatea infracțiunii săvîrșite face imposibilă păstrarea unei atare 
persoane juridice și prelungirea activității ei. În literatura de specialitate, este ex-
pusă părerea care se referă la sintagma „lichidarea persoanei juridice”, și anume 
că aceasta ar trebui să fie înlocuită cu sintagma – dizolvarea persoanei juridice, 
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deoarece anume aceasta din urmă, conform Codului Civil, deschide procedura de 
lichidare, în cadrul căreia sunt satisfăcute cerințele patrimoniale ale creditorilor, 
se incasează amenzile, inclusiv cele impuse în calitate de pedeapsă penală, se îm-
part între fondatori bunurile ce rămîn. În urma încheierii procedurilor ce urmează 
dizolvarea, are loc lichidarea persoanei juridice, fapt care se soldează cu radierea 
ei din registrul în care se înregistrează aceste subiecte de drept. [6, p.451]

Pedepsele sus – menționate sunt pedepse oficiale prevăzute de legislația pe-
nală în vigoare, despre eficiența cărora am discutat într-un articol separat. 

În această ordine de idei, dorim să evidențiem câteva metode alternative, 
care și-au demonstrat o eficiență practică la nivel international, chiar și în țările 
unde persoana juridică nu este subiect al infracțiunii. 

Una dintre cele mai răspândite și eficiente metode atât de prevenire, cât și 
de sancționare a persoanelor juridice care au manifestat un model de compor-
tament aducător de prejudicii este – BLACK-listarea. Ea presupune, existența 
anumitor liste “negre” în care pot fi incluse persoanele juridice pentru un spec-
tru larg de acțiuni/inacțiuni – de exemplu – neexecutarea totală a obligațiilor 
contractuale, executarea parțială a obligațiilor contractuale, necorespunderea 
nivelului de calitate sau cantitate declarate în contract, dispariția persoanei fără 
anunț la orice etapă de executarea contractului, pseudo participație în contract 
(persoana juridică nefiind cumpărătorul final, se declară – unul ca atare), duce-
rea în eroare a altor persoane cu referire la situația financiară a companiei în 
ceea ce ține de executarea contractului, solicitarea unei cantități mari conform 
contractului pentru primirea unui preț mai avantajos, și apoi executarea unor 
cantități mici, prezentarea de documente false de orice tip și la orice etapă a 
contractului sau pre-contract.

Astfel de liste oficiale și neoficiale, există de mult timp în sistemul finan-
ciar-bancar – cu referire la creditori de bună și rea credință - și se face pentru 
optimizarea lucrului a departamentelor de securitate a acestor organizații, în 
același timp scăzând riscurile de neexecutare a obligațiilor. 

Aceleași liste există în interiorul unor multinaționale mari în domeniul 
comerțului internațional, mai ales a produselor de strictă necesitate și a materi-
ilor prime – care identifică la etapa de Due Diligence – apartenența sau absența 
în astfel de liste a potențialilor parteneri de colaborare. Deseori, companiile nu 
declară motivul deschis de refuz în colaborare cu ei, deoarece astfel de liste au 
un caracter intern și de obicei confidențial. 

Eficiența unei astfel de măsuri, din punctul nostru de vedere, are o influență 
majoră atât în prevenirea comiterii infracțiunilor de către persoanele juridice, cât și 
sancționarea acestora pentru fapte ilicite/incorecte – ceea ce condiționează în mod 
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nemijlocit, ca persoanele juridice să aibă un comportament mai responsabil și să-și 
dezvolte reputația într-un mod corespunzător. Pe de altă parte, să prevină celelate 
persoane juridice în colaborare cu companiile dubioase. Elaborarea unor astfel de 
liste fie pe domenii, fie pe regiuni, ar fi o măsură recomandabilă care ar avea un efect 
de prevenire pe de o parte, și un efect de sancționare pe de altă parte.

O altă măsură de prevenire și sancționare în același timp, este și – publicarea 
informației publice în mijloacele de informare în masă și rețelele de socializa-
re. Această măsură presupune în mod nemijlocit, publicarea în mase a informației 
cu referire la speficul infracțiunii (de obicei este vorba de escrocherii), deoarece 
subiecții se pot schimba, dar, în măsura în care prevenim populația despre tipul 
infracțiunilor care au loc – cum se manifestă escrocii ce informații se solicită, etc. 
putem preveni comiterea posterioară a acestor infracțiuni. Și în rezultat, creșterea 
nivelului de conștientizare a persoanelor – duce la situația în care ei nu mai pot fi 
păcăliți atât de ușor de ecroci, și în același timp ca persoanele să declare cazurile 
de tentativă la organele compente. 

Astfel de măsuri s-au incercat de a fi implementate în domeniul bancar, cînd 
s-au început escrocheriile cu acest specific, în care persoane necunoscute, sunau 
din partea bancilor comerciale și se prezentau în calitate de angajați ai băncii - și 
solicitau de la persoane – toate informațiile cu referire la carduri/conturi, după 
care extrăgeau banii de pe ele. După ce, aceste tipuri de infracțiuni au luat am-
ploare, băncile au început să publice această informație – ca persoanele să nu 
discute sau dea informații confidențiale așa numitor “angajați ai băncilor”. Măsura 
s-a dovedit a fi una foarte eficientă. Însă, noi considerăm că astfel de acțiuni pot fi 
implementate într-o scară mult mai largă, și nu doar în anumite domenii restrîn-
se. Plus la toate trebuie abordate păturile socialmente vulnerabile, cum ar fi – bă-
trînii, tinerii ș.a. pentru că ei sunt grupurile țintă de bază pentru escroci. 

O altă măsură de prevenire în mare parte, a comiterii infracțiunilor de că-
tre persoanele fizice sub paravanul persoanelor juridice este crearea unor baze 
de date unice pentru evidența internațională a persoanelor juridice, ce ar cu-
prinde informațiile de bază despre acestea, precum și activitatea lor – pentru a 
face transparență și a ușura procesele de Due Diligence în cadrul contractelor 
internaționale. Se lucrează la acest capitol cu World Trade Organization (WTO), 
dar procesele nu sunt atît de simple și rapide pe cât s-ar dori. Pe de altă parte, în 
paralel cu această măsură – propunem la fel să fie introdusă și obligativitatea în 
cadrul raporturilor contractuale cu element de extranietate efectuarea procedu-
rii de Due Diligence de către companii abilitate în acest domeniu – pentru pre-
venirea colaborărilor riscante și neproductive. Un bun exemplu aici, este Marea 
Britanie – care obligă, ca în cadrul fiecărei tranzacții de vînzare –cumpărare a 
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imobilului să fie implicat nu doar notarul care autentifică actul de vînzare, dar și 
un jurist calificat care verifică tot istoricul bunului care urmează a fi înstrăinat. 

În ceea ce ține de măsuri de sancționare a persoanelor juridice, urmea-
ză să studiem mai amplu domeniul de colaborare între state pe baza acor-
durilor internaționale în materie penală. Acest lucru vine din practica or-
ganelor de drept din Republica Moldova, dar și din practica companiilor care 
interacționează cu persoanele juridice din străinătate, și anume – în teorie avem 
acorduri de colaborare cu majoritatea statelor, dar în practică ele sunt puțin re-
alizabile. De exemplu, se adresează persoana cu o plângere la organele de drept 
că i-au fost estorcate anumite sume de bani, pentru servicii sau careva bunuri – 
după care persoana care urma să le presteze/livreze (de obicei fiind o persoană 
juridică din alt stat)– dispare cu banii pătimitului. Organele de drept adresează 
o scrisoare către organele de drept din țara de origine a faptuitorului - și nu pri-
mesc răspuns, fie îl primesc întirziat – 6 luni, 1 an, 2 ani, etc. Întrebare – cât de 
eficientă poate fi ancheta în astfel de cazuri? În același timp – cum poate fi efici-
entizat procesul de investigare a cazurilor respective cu element de extraneita-
te? La sigur, este un subiect aparte ce urmează a fi analizat în mod separat. 

În concluzie, dorim să menționăm faptul că ar fi binevenită lărgirea și adap-
tarea măsurilor de prevenire și sancționare a persoanelor juridice cu noile re-
guri ale pieței, în care fiecare persoană, azi și aici poate colabora în mod instant 
cu persoane juridice din afara țării la mii de km distanță pe de o parte, și mijloa-
cele noi de realizare a infracțiunilor pe de altă parte. Aceste adaptări pot fi făcu-
te, atît la nivel de lege, cât și alte acte normative – având un caracter obligator și 
nu doar de recomandare, ceea ce ar duce la scăderea considerabilă a numărul 
de infracțiuni comise și cheltuielile statului pentru investigarea acestora.
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Sistemul de sancțiuni penale reprezintă instrumentul de bază în contra-
cararea criminalității. Statele elaborează și implementează un astfel de sistem 
de sancțiuni, cu ajutorul cărora va fi soluționată atât sarcina apărării societății 
împotriva atentatelor criminale, cât și sarcinile reintegrării persoanelor eli-
berate din locurile de detenție. La baza fundamentării teoretice și expresiei 
legislative a unui sistem de sancțiuni penale stă totalitatea scopurilor, care 
trebuie atinse prin aplicarea sancțiunilor penale. Fără a intra în discuții pri-
vind scopul urmărit și atins de stat prin aplicarea pedepsei și altor măsuri de 
influență juridico-penală, vom elucida o listă generală a scopurilor, care au 
fost recunoscute vreodată ca scopuri ale dreptului penal în diferite sisteme 
juridice. Acestea includ:

- răsсumpărarea și ispășirea vinovăției;
- prevenția specială și generală;
- restabilirea echității (echitatea socială);
- reeducarea și resocializarea infractorului[1, p. 7-11].
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În știința juridică a diferitelor țări, în funcție de orientarea spre realiza-
rea unui anumit scop, se evidețiază două tipuri de sancțiuni penale: pedeapsa 
și măsurile de siguranță (corectarea și siguranța; apărarea socială etc.) [2, p. 
102-123]. Pedeapsa ca sancțiune primară, reprezintă un tip de sancțiune penală 
care urmărește, în primul rând, răsplata [3, p. 58-60; 4, p. 72; 5, p. 249-256] din 
partea societății infractorului pentru încălcarea regulilor de drept, restabilirea 
echității sociale, influența înfricoșătoare și educativă asupra societății cu scopul 
prevenirii comiterii infracțiunilor din partea altor persoane [6, p. 118].

Datorită caracterului preventiv al pedeapsei [7, 266; 8, 360], se consideră 
că măsurile de siguranță reprezintă cea mai rezonabilă măsură de prevenire a 
infracțiunilor din partea unei anumite persoane, prin lipsirea acesteai de posi-
bilitatea de a comite infracțiuni pentru o anumită perioadă (privarea de liber-
tate), pe calea incriminării posibilității de a suporta lipsuri (prevenția specială 
negativă), precum și prin educarea respectului pentru ordinea socială și juridică 
(prevenția specială pozitivă)[8, p. 358; 363].

În Germania, în ultimele decenii, a fost implementat cu succes modelul de 
împăcare a infractorului cu victima (Täter-Opfer-Ausgleich - literalmente „in-
fractor-victimă-împăcare”), în legătură cu ce, oamenii de știință germani atestă 
apariția în dreptul penal al unui al treilea tip - măsuri de restabilire (die Wie-
dergutmachung) [9, p. 3]. Deși modelul de împăcare a părțilolr devine din ce în 
ce mai popular în multe țări, acesta, al treilea tip, nu a primit încă recunoaștere 
în doctrinele oficiale ale multor state. Prin urmare, mai jos vom caracteriza cele 
două tipuri de sancțiuni general recunoscute: pedepse și măsurile de siguranță.

Caracteristica pedepsei. Pedeapsa, ca modalitate a consecințelor juridice ale 
unei infracțiuni, este determinată de două caracteristici. În primul rând, pedeapsa 
este percepută ca expresia condamnării sociale și etice a unei fapte ilicite comise 
și a persoanei care a comis-o. Condamnarea socială a infracțiunilor este asociată 
cu vinovăția, de aceea pedeapsa, ca răspuns la infracțiune, este întotdeauna deri-
vată din vinovăția infractorului. Este recunoscut faptul, că nu poate exista pedeap-
să fără vinovăție și, dacă infractorul a acționat într-o stare care exclude vinovăția, 
el nu poate fi supus pedepsei. În plus, temeiul pentru aprecierea tipului concret 
și mărimii pedepsei este gradul de vinovăție al infractorului. Dependența dintre 
vinovăție și pedeapsa impusă este atât de puternică încât, în unele sisteme de 
drept penal, de exemplu, în Germania, nu se admite nu numai depășirea limitelor 
superioare admisibile a pedepsei, dar și aplicarea unei pedepse mai mici decât 
limita inferioară prevăzută în sancțiunea normei juridice. În al doilea rând, pe-
deapsa reprezintă reacția la infracțiunea deja comisă. Toate precondițiile aplicării 
pedepsei se iau în considerare până la momentul săvârșirii infracțiunii.
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Caracteristica măsurilor de siguranță. În teoria dreptului penal, măsurile 
de siguranță au fost introduse mult mai târziu decât pedeapsa. Întemeietorii mă-
surilor de siguranță se consideră școlile elvețiene și italiene de la sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Juristul elvețian Karl Stoos, în proiec-
tul Codului penal din 1893, de rând cu pedeapsa, a inclus și măsurile de siguranță 
(Sicherungsmanahmen), menționând că este imposibil să se influențeze pe deplin 
infracționalitatea prin stabilirea pedeapsei limitate de gradul de vinovăție, pre-
cum și să se protejeze societatea împotriva atentatelor criminale [10, p. 2063]. 
Măsurile de siguranță au reprezentat răspunsul la creșterea criminalității recidi-
ve, și corespunzător, spre deosebire de pedepse, sunt orientate spre prevenirea 
săvârșirii infracțiunilor din partea persoanelor, cărora le sunt adresate. 

Reieșind din aceasta, măsurile de siguranță se află în legătură directă cu 
gradul de pericol social pe care l-ar putea prezenta persoana pentru societate, și 
nu cu vinovăția acesteia. Starea de pericol social a unei persoane, care își găsește 
expresia într-o prognoză specială a pericolului, precum și nevoia societății de 
protecție împotriva pericolelor care rezultă de o astfel de persoană, reprezintă 
momentele centrale ale instituției măsurilor de siguranță. În acest caz, fapta ile-
gală este doar unul dintre criteriile pericolului unei persoane [8, p. 347]. Totuși, 
necătând la constatarea faptului că infracțiunea a fost comisă este necesară atât 
pentru stabilirea pedepsei, cât și pentru aplicarea măsurilor de siguranță, în cel 
de-al doilea caz este considerată doar ca un temei formal, care nu influențează 
caracterul și măsura sancțiunii [11, p. 173]. În consecință, atunci când se deter-
mină durata aplicării măsurilor de siguranță, nu gradul de vinovăție este de o 
importanță decisivă, ci timpul prognozat pentru corectarea persoane, depașirea 
calităților periculoase/negative pentru societate.

Corelația dintre pedeapsă și măsurile de siguranță în sistemul 
sancțiunilor penale. Corelația pedepselor și al măsurilor de siguranță în dife-
rite sisteme juridice este diferită. În dependență de punctele de vedere asupra 
pedeapsei și a măsurilor de siguranță care prevalează în teoria dreptului penal 
și, corespunzător, predomină în legislație, se pot distinge două tipuri principale 
de sisteme de sancțiuni penale: sisteme cu o singură cale sau moniste, în care este 
recunoscut un singur tip de sancțiuni și se consideră că pentru a atinge toate sar-
cinile politicii juridico-penale, este suficient aplicarea doar a acestui instrument 
(indiferent de denumirea acestuia), și sisteme cu două căi sau dualiste, în care 
se recunoaște coexistența și interdependența a două tipuri de sancțiuni și, re-
spectiv, se consideră că scopul sancțiunii poate fi atins numai prin aplicarea mij-
loacelor diferențiate[10, p. 2062]. La rândul său, sistemele moniste se divizează 
încă în două subcategorii: primul presupune existența urmărilor juridico-penale 
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prin aplicarea pedeapsei, iar prezența celei de-a doua categorii de sancțiuni - 
măsurile de siguranță - nu este recunoscută. În schimb, a doua subcategorie se 
caracterizează prin recunoașterea diferitelor variații ale măsurilor de siguranță 
și negarea pedepsei.

Sistemele cu doua căi (dualiste). Sistemele cu două căi (dualiste) care com-
bină pedeapsa și măsurile de siguranță pentru a contracara criminalitatea au 
câștigat o largă recunoaștere teoretică și răspândire în lume. În astfel de sisteme, 
pedeapsa, de regulă, ocupă locul principal, iar măsurile de siguranță au ”sarcina” 
de a umple golurile în influența preventivă, care rezultă din reducerea pedeapsei 
prin măsura vinovăției. Măsurile de siguranță pot fi aplicate atât de sine stătător 
(față de persoanele care au acționat fără vinovăție), cât și împreună cu pedepsa. În 
acest al doilea caz, măsurile de siguranță sunt executate, de regulă, după ispășirea 
pedepsei (de exemplu, în Italia, Belgia, Brazilia). În unele sisteme juridice (de 
exemplu, Germania, Austria, Peru) ordinea executării pedepsei și a măsurilor de 
siguranță legate de privarea de libertate a fost modificată: în primul rând, sunt 
executate măsurile de siguranță. În același timp, este asigurată compensarea to-
tală sau parțială a măsurilor de siguranță executate în termenul pedepsei [10, p. 
2066-2071]. 

Actualmente, susținători ai sistemului cu două căi sunt Elveția, Germania, 
Austria, Italia. Urmând exemplul Elveției, a fost organizat sistemul de sancțiuni 
în Peru. Experiența Germaniei a fost luată ca bază pentru construirea sistemu-
lui de sancțiuni în Republica Coreea de Sud. Sistemele de sancțiuni din ordinea 
juridică a acestor țări acoperă diferite tipuri de măsuri de siguranță, atât legate 
cât și nelegate de privarea de libertate.

Următoarele măsuri de siguranță sunt privative de libertate:
- plasarea într-o instituție medicală, într-un spital narcologic (Italia, Ger-

mania, Elveția, Austria);
- plasament într-un spital special de psihiatrie (Germania, Italia, Elveția, 

Austria);
- plasarea într-o instituție de educare/reeducare (Italia);
- detenție preventivă (Germania,Elveția, Austria, Republica Coreea);
- plasarea într-o colonie de muncă (Landeskolonie) sau instituție de 

muncă (Italia); această măsură este similară, după conținut, cu detenția 
preventivă aplicată în Germania.

Pot fi aplicate, de asemenea, și măsuri de siguranță care nu au legătură cu 
privarea de libertate, de exemplu, privarea de dreptul de a se practica activități 
profesionale, privarea de dreptul de a conduce vehicule, supravegherea post-
penitenciară.
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Legislația belgiană prevede astfel de măsuri de siguranță privative de li-
bertate, cum ar fi: internarea (plasarea în instituții pentru bolnavi mintali) și 
transmiterea în subordinea guvernamentală (plasarea preventivă a infractori-
lor periculoși în instituțiile desemnate de guvern).

În sistemul juridic olandez, în calitate de măsuri de siguranță, sunt prevă-
zute: plasarea într-o instituție medicală (psihiatrică) pentru bolnavii incurabili, 
transmiterea în subordinea guvernamentală, prin care se înțelege de asemenea 
și plasarea într-o instituție medicală, dar deja cu scopul de vindecare (a acelor 
infractori care pot fi vindecați), precum și retragerea din circulație a obiectelor 
folosite la comiterea infracțiunii.

În Spania, în conformitate cu Legea privind pericolul persoanei și reabi-
litarea socială, se aplică astfel de măsuri de siguranță, cum ar fi plasarea în-
tr-o instituție de muncă, plasarea într-o instituție de reeducare, plasarea într-o 
instituție până la recuperarea persoanei sau diminuarea pericolul social al per-
soanei, precum și plasarea într-o clinică narcologică.

Plasarea în instituții speciale pentru bolnavi psihici, surzi și muti și 
dependenți de droguri, mutarea forțată și interzicerea vizitării anumitor lo-
curi (confinamiento și prohibición de ir a lugar determinado), confiscarea sau 
distrugerea obiectelor periculoase, privarea de dreptul de a desfășura anumi-
te activități profesionale și supravegherea poliției sunt prevăzute în calitate de 
măsuri de siguranță în Codul penal al Mexicului.

Legislația braziliană este, de asemenea, prevede așa măsuri de siguranță 
cum ar fi plasarea într-o instituție medicală pentru boli mintali, plasare într-o 
instituție de educare, de corectare prin muncă sau reeducare, precum și plasa-
rea într-o colonie de munci agricole. Însă, literatura de specialitate indică asupra 
faptului că experiența cu introducerea sistemului cu două căi/dualist în Brazilia 
nu a prezentat rezultate satisfăcătoare, din cauza lipsei infrastructurii necesare 
pentru implementarea măsurilor de siguranță.

Dimpotrivă, în Costa Rica, experiența cu aplicarea măsurilor de siguranță 
dă roade începând încă din anul 1918. Printre măsurile de siguranță, prevăzute 
în Costa Rica, vom enumera plasarea într-o instituție psihiatrică sau narcologi-
că, integrarea recidiviștilor și a infractorilor profesioniști (plasarea într-o colo-
nie agricolă sau de muncă).

În 1974, în Codul penal maghiar a fost introdusă detenția preventivă de 
rând cu pedeapsa.

Sistemele cu o singură cale (moniste). Sistemul dualist nu este recunoscut 
în toate statele, chiar dacă a primit o răspândire largă. În teorie lipsește diviziunea 
terminologică a sancțiunilor în pedepse și măsuri de siguranță, iar în legislație, 
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toate sancțiunile aplicabile sunt desemnate, de regulă, prin noțiunea de pedeapsă. 
Cu toate acestea, există și cazuri rare cunoscute în istorie când toate sancțiunile 
aplicate au fost numite măsuri de siguranță (al doilea tip al căii unice).

Sisteme cu o singură cale/moniste, bazate pe pedeapsă. Diferite motive 
pot duce la înrădăcinarea teoretică și consolidarea în legislație a principiului 
unidirecțional. Unele state au renunțat la sistemul dualist și, în special, la măsu-
rile de siguranță. Motivul ar fi ”schimbarea esenței” funcțiilor măsurilor de si-
guranță (celor legate cu privarea de libertate), conștientizarea asemănării lor cu 
pedeapsa. Astfel, în Anglia, Criminal Justice Act, adoptat în anul 1948, a simplifi-
cat detenția preventivă, aplicată după executarea pedepsei, deoarece judecăto-
rii și comunitatea considerau că reprezintă dublarea pedepsei [10, p. 202]. Alte 
măsuri alternative detențiunii preventive, aplicate pentru recidivă (correktive 
training și preventive detention), au fost folosite în Anglia numai până în anul 
1967, ulterior fiind anulate. Reieșind din acst fapt, sistemul de sancțiuni al An-
gliei este considerat a fi unul monist [1, p. 181].

În anul 1970, Franța a renunțat la măsura suplimentară în vigoare din 
1885, aplicată pentru recidivă (rélégation), iar în anul 1981 - la supravegherea 
recidiviștilor care și-au ispășit pedeapsa (tutelle pénale - literal: tutela penală), 
astfel, unii autori consideră sistemul de sancțiuni francez, la fel, este un sistem 
monist [10, p. 289].

În Suedia măsurile de siguranță nu sunt recunoscute. Juriștii acestei țări 
consideră inacceptabil, din punct de vedere juridico-politic și umanist, să se 
aplice pedepse și măsuri de siguranță pentru una și aceeași faptă. Ca urmare, 
Codul penal suedez ”este construit” în temeiul principiului unidirecțional și nu 
conține termenul „măsuri de siguranță”. Suedia a renunțat încă în anul 1981 
la termenul de internare, aceasta reprezentând o instituție complexă care in-
cludea elemente ale unor pedepse precum închisoarea și detenția preventivă. 
Din aceleași motive sistemul dualist nu este recunoscut nici în Canada. Detenția 
preventivă în această țară a fost abolită în anul 1977.

În același timp, legislația din Statele Unite, Japonia și Ecuador, nu a recunos-
cut niciodată sistemul dualist și sistemele de sancțiuni ale acestor state au fost 
formate bazânduse pe sistemul unei singure căi.

În aceste țări, sarcina de protejare a societății împotriva posibilelor fap-
te ale infractorilor periculoși, fără aplicarea măsurilor de siguranță, se rezolvă 
prin stabilirea termenilor privațiunii fde libertate pe termen lung (de exemplu, 
în Anglia, Franța, SUA)[8, p. 350, 352]. La fel, pe larg se aplică închisoarea pen-
tru un termen nelimitat (nedeterminat) în Portugalia, Grecia, Canada; iar ca al-
ternativă la detenția preventivă, a fost propusă de juriștii din Belgia.
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Sisteme cu o singură cale/moniste, bazate pe măsuri de siguranță. Is-
toria dreptului penal cunoaște, de asemenea, unele încercări de a construi sis-
temul penal-juridic de sancțiuni numai pe baza măsurilor de siguranță. Această 
experiență a fost cunoscută în dreptul rus (sovietic) din prima jumătate a secolu-
lui XX. În această perioadă, când, de fapt, avea loc formarea unui nou sistem juri-
dic, juriștii sovietici și-au îndreptat atenția asupra măsurilor de protecție socială, 
ca varietate a măsurilor de siguranță. Pentru prima dată, conceptul de „măsuri 
de protecție socială” a apărut în proiectul Institutului sovietic de drept din anul 
1921, axat pe concepte juridice occidentale. Această noțiune trebuia să reprezin-
te acele măsuri speciale, diferite de pedeapsă și care, ar îndepli sarcini preven-
tive exclusiv private. Termenul „măsuri de protecție socială” a fost transpus în 
legislație în Fundamentele legislației penale ale Uniunii și ale republicilor Uniu-
nii Sovietice Socialiste din anul 1924 și în Codul penal al Rusiei Sovietice Socia-
liste în anul 1926 - și a înlocuit conceptul de „pedeapsă”. Odată cu aceasta, teoria 
pericolului social al individului a fost fundamentată în literatura de specialitate, 
care era destinată să înlocuiască teoria vinovăției. Punctul forte în aprecierea 
condițiilor de atragere la răspundere astfel, a trecut de la fapta infracțională la 
persoana social periculoasă. Reieșind din aceasta, măsurile de siguranță trebuie 
să fie aplicate nu numai persoanelor care au comis fapte ilicite, ci și alte persoane 
care prezintă pericol social pentru sistemul social existent [12, p. 247].

Proiectul Codului penal italian din anul 1921, care nu a fost adoptat nici 
până în prezent, a fost elaborat de Enrico Ferri și a fost influențat de ideile po-
zitivismului. În calitate de urmări juridice ale infracțiunii, el a prevăzut măsuri 
generalizatoare, sub denumirea de „sancțiuni”. Sancțiunile urmau să fie aplicate 
în legătură cu pericolul social al infractorului, ceea ce le făcea apropiate măsuri-
lor de siguranță. Au fost prevăzute sancțiuni speciale pentru recidiviști, bolnavii 
psihici, persoane care suferă de alcoolism, infractori minori [10, p. 333, 334].

O perioadă de timp, Norvegia a urmat calea creării „dreptului protecției so-
ciale”. Din a doua jumătate a anilor 40 a sec. XX au fost întreprinse măsuri pentru 
înlocuirea pedeapsei penale cu măsuri speciale de siguranță. În acest caz, s-a axat 
pe persoana care a comis infracțiunea. Iar juriștii, respectiv, au reieșit din faptul 
că infracționaliatea (starea criminală) reprezintă o boală. Prin urmare, infractorul 
nu trebuie pedepsit, ci tratat și reeducat. În aceste scopuri, au fost create instituții 
precum case de muncă forțată pentru alcoolici, instituții speciale pentru infractori 
periculoși și școli de muncă pentru minori. La mijlocul anilor 70 s-a constatat că 
sistemul măsurilor de siguranță este ineficient și s-a trecut la un sistem bazat pe 
pedeapsă cu păstrarea, totuși, a unor măsuri de siguranță ca măsuri suplimentare 
(trecerea la sistemul dualist).
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Unele încercări de a crea un sistem de sancțiuni bazat pe măsuri de sigu-
ranță în locul pedepsei au fost, de asemenea, întreprinse și în Cuba (Código de 
Defensa Social Codul apărării sociale din anul 1936), dar prin adoptarea Codului 
penal din anul 1979 (Código Penal) s-a renunțat la acest concept și s-a revenit la 
pedeapsă, ca sancțiune principală.

Despre specificul dreptului penal rusesc. Sistemul de drept al unui stat 
se formează, în principal, în conformitate cu doctrina oficială a statului. Însă, 
evaluarea doctrinară și starea reală a lucrurilor pot, din diverse motive, să nu 
coincidă. De exemplu,”ideile învechite” nu acceptă noile forme ale consecințelor 
juridice care se pot manifesta în societate. Astfel, Codul penal al Republicii Bela-
ruse, pe lângă pedeapsă, prevede alte măsuri de răspundere penală, eliberarea 
de răspunderea penală, măsuri coercitive de securitate și tratament, condamna-
rea unui minor cu aplicarea măsurilor educaționale obligatorii, cu toate acestea, 
însă, doctrina dreptului penal al acestui stat nu împărtășește nici sistemul cu 
mai multe căi, și nici sistemul cu două căi.

Sistemul de drept penal rusesc este considerat, cel puțin, unul cu două căi. 
Divizarea consecințelor juridice ale unei fapte ilegale în „pedepse” și „alte mă-
suri cu caracter juridico-penal” este acceptată, în linii generale [13, p. 4-10; 14, 
p. 60-68; 15, p. 36-39; 16, p. 9-21]. Introducerea capitolului 15-1 „Confiscarea 
proprietății” și, în același timp, redenumirea paragrafului VI din Codul penal al 
Federației Ruse „Alte măsuri cu caracter juridico-penal”, pe de o parte, au con-
solidat și mai mult ideea cu două căi, dar, pe de altă parte, a provocat mai multe 
discuții [17, p. 131-135]. 

În teoria dreptului penal rus doctrina pedepsei a fost dezvoltată pe deplin. 
Pedeapsa este înțeleasă, în mod tradițional, ca privarea forțată de anumite bene-
ficii pentru comiterea unei infracțiuni. Codul penal al Federației Ruse stabilește 
pedeapsa, ca măsură de influență, care este „o măsură de constrângere statală, 
aplicată în temeiul unei sentințe judecătorești”. Prezintă interes expresia mă-
suri de stimulare în dreptul penal [18, p. 236–239]. Astfel, măsurile de stimula-
re sunt reprezentate ca măsuri care înlătură povara juridico-penală ca răspuns 
la îndeplinirea cu bună-credință a obligațiunilor[19; 20]. Acestea includ toate 
tipurile de eliberare de răspundere penală și pedeapsă, înlocuirea pedepsei cu 
altele mai blânde, condamnarea condiționată [19; 20].

Sancțiunile (măsurile) de restabilire vizează „înlăturarea prejudiciu-
lui cauzat prin fapta ilegală pentru executarea sarcinilor neefectuate” [21, p. 
63]. Acestea includ: executarea forțată a obligațiunii, anularea actelor ilegale 
și obligațiunea de despăgubire [22, p. 35], Astfel, se restabilește sistemul de 
relații juridice, încălcat prin neexecutarea cerințelor legale de către subiecții 
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obligați [23, p. 80-108]. Într-o măsură mai mare, acest grup de măsuri este 
specific ramurii dreptului civil, însă sunt aplicabile și în dreptul penal, unde 
restabilirea se realizează pe calea stimulării indirecte sau prin obligația de 
despăgubire. Măsurile de restabilire sunt orientate spre eliminarea și repara-
rea prejudiciului cauzat de infracțiune, împăcarea infractorului și victima și 
stabilirea păcii sociale.

Iar cea de-al patrulea tip de urmări juridico-penale – sancțiunile (măsuri-
le) de siguranță, care forțat suprimă și restricționează posibilitatea săvârșirii 
unei noi infracțiuni din partea persoanelor care au comis infracțiuni.

Dacă la începutul secolului al XX-lea, noțiunea „măsurile de siguranță” era 
pe larg utilizată de către savanții ruși în domeniul dreptului penal [24; 25, p. 
248-561], atunci în prezent acest termen este folosit doar de un cerc restrâns de 
autori, care, în principal, se referă la măsurile de constrângere cu caracter medi-
cal (cap.15 din Codul penal al Federației Ruse). Astfel, măsurilor de siguranță 
juridico-penale le corespund următoarele sancțiuni și urmări juridico-penale:

1. Măsuri de constrângere cu caracter educativ:
a) plasarea minorilor sub supravegherea părinților sau a reprezentanților 

legali, sau unui organ specializat de stat;
b) limitarea timpului liber și stabilirea cerințelor special față de comporta-

mentul minorului;
c)  plasarea într-o instituție de educație de tip închis.
2. Măsuri de constrângere cu caracter medical:
a) supravegherea și tratamentul ambulatoriu obligatoriu la un psihiatru;
b) tratamentul forțat într-un spital de psihiatrie de tip comun;
c)  tratamentul forțat într-un spital de psihiatrie de tip specializat;
d) tratamentul forțat într-un spital de psihiatrie de tip specializat cu su-

praveghere intensivă.
3. Confiscarea specială:
a) confiscarea banilor, obiectelor de valoare și a altor bunuri utilizate sau 

destinate finanțării terorismului, unei grupări organizate sau organiza-
tii criminale;

b) confiscarea instrumentelor, echipamentelor sau a altor mijloace utiliza-
te la comiterea infracțiunilor.

4. Obligațiunile, puse în sarcina persoanei condamnate condiționat și 
persoanei eliberate condiționat:

a) să nu-și schimbe domiciliul sau reședința, de muncă, de studii, fără a 
anunța organul de stat specializat;

b) să nu viziteze anumite locuri;
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c) să urmeze un curs de tratament pentru alcoolism, dependența de dro-
guri, de alte substanțe sau boli venerice, să ofere sprijin material fami-
liei;

d) alte măsuri obligatorii.
5. Limitări speciale pentru recidivă sau comiterea faptelor ilicite de 

două sau mai multe ori:
a) limitări, legate de stabilirea tipului și a mărimii pedepsei;
b) limitări, legate de posibilitățile de eliberare.
Sistemul de drept penal rusesc este unul care îmbină în sine toate aceste 

căi. 
În Republica Moldova nu se pune în discuție ”aparteneța” sancțiunilor 

căii moniste sau dualiste de sancționare. Codul epanal al Republicii Moldova 
prevede pedeapsa și măsurile de siguranță în sistemul său de sancționare a 
persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni. Noțiunea pedepsei este 
prevăzută în alin. 1 art. 61 din CP al RM conform căruia ”Pedeapsa penală 
este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a 
condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoa-
nelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drep-
turilor lor”. Pedeapsa și măsurile de siguranță sunt asemănătoare ca scop 
și conținut or în temeiul alin. 1 art. 98 din CP al RM măsurile de siguranță 
au drept scop înlăturarea unui pericol și preîntîmpinarea săvîrșirii faptelor 
prevăzute de legea penală. În acest sens, se are în vedere acel pericol care 
însoțește o infracțiune și acest pericol este parte componentă a prevenției 
care este și scopul pedepsei penale. În ceea ce ține de alte măsuri de siguranță, 
de exemplu, cele prevăzute la lit. d) și e) ale alin. 2 art. 98 CP al RM, conside-
răm că limetează dreptul de proprietate al persoanei vinovate de săvârșirea 
unei infracțiuni. Astfel, în urma analizei întreprinse și a experienței statelor 
străine menționată mai sus, considerăm oportună ideea ca pedeapsa penală 
și măsurile de siguranță să fie ”privite” distinctiv, nefiind generalizate sub 
aceeși noțiune a sancțiunii penale.
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In the Romanian space, Christianity appeared in the 3-4 centuries, the local church 
was affiliated to the Orthodox Christian church. Over time, dogmas, customs, writings, the 
Bible greatly influenced justice in the region. In the 19th century, the Romanian space had 
been divided between several empires, being, however, also the united Romanian principa-
lities. In the occupied areas, religion was an instrument in division and leadership, in the 
principalities the liberal and modernist ideas of the time predominated. In all regions in the 
laws there were criminal articles related to crimes against the church as well as sanctions 
for the people of the church. A classic crime differed enormously if the subject or victim of 
the crime was a servant of the cult or a simple citizen.

Keywords: Orthodox Christian church, religion, law, crime, crimes against the church.

Românii s-au născut creștini, drept dovadă episcopia Tomisului fiind printre 
primele episcopii și regiuni creștine. Deși în primele secole creștine în regiune era 
prezent și arianismul, acesta era practicat de triburile germanice ale goților, dar 
fusese interzis în anul 381 de către al doilea consiliu ecumenic. Bogomilismul- 
curent eretic fusese și el prezent în spațiul românesc, dar s-a pierdut prin lupta 
clerului românesc. Catolicismul în spațiul românesc în încercarea papilor de al 
instaura prin Episcopia Cumanilor în 1227, era prezent în Moldova medievală la 
Baia, Siret, Băcău, Suceava și Târgul Doamnei, unde erau comunități puternice 
de catolici. Disputele dintre Papa de la Roma și Patriarhul de la Constantinopol, 
cruciadele, ereziile au dat impuls ca biserica să se autoprotejeze, astfel a apărut 
dreptul canonic și legi care să dicteze o bună evoluție a cultului. În secolul XIX s-a 
produs o adevărată revoluție juridică când s-a început codificarea la propriu a 
bisericii și altor valori culturale, economice, sociale, etc.

Regulamentele Organice ale Valahiei și Moldovei au fost elaborate și adop-
tate, în urma unor influențe și evenimente externe, au avut un caracter con-
servator, fiind niște norme relative constituționale. În Regulamentul Organic al 
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In the Romanian space, Christianity appeared in the 3-4 centuries, the local church was affiliated 
to the Orthodox Christian church. Over time, dogmas, customs, writings, the Bible greatly influenced 
justice in the region. In the 19th century,  the Romanian space had been divided between several empires, 
being, however, also the united Romanian principalities. In the occupied areas, religion was an instrument 
in division and leadership, in the principalities the liberal and modernist ideas of the time predominated. 
In all regions in the laws there were criminal articles related to crimes against the church as well as 
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Valahiei, ce a fost adoptat la 1 iulie 1831, în Capitolul IX intitulat Clerul și ocâr-
muirea averii sale, erau stabilite condițiile alegerii Mitropolitului. Abuzurile și 
încălcările întreprinse de egumeni se judecau și cercetau de o comisie a mi-
tropolitului. Simbriie a oamenilor bisericii și mănăstirii erau stabilite conform 
unui regulament alcătuit de către mitropolit, episcopii țării și logofătul trebu-
rilor bisericești. Un nou lăcaș de cult nu se putea ridica fără acordul Domnului 
Țării și a marelui logofăt. Hirotonisire nu se putea întreprinde fără un raport 
întocmit de arhiereu, care era cercetat de Domnul Țării, acesta permițând sau 
interzicând hitoronisirea.

În timpul domniei lui Ioan Alexandru Cuza (1859-1866) după unirea Prin-
cipatelor Române din 1859, s-a început organizarea Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, prin Decretul din 3 decembrie 1864 ce a fost mai mult provizorie. În anul 
1872, pe 14 Decembrie s-a adoptat Legea privitoare la alegerea episcopilor și 
la organizare sfântului Sinod numită și legea sinoidală. Fiind modificată cu 
completări în anii 1895,1909 și 1911, Legea are cinci părți: Partea I-a tratează 
alegerea mitropoliților și a episcopilor eparhiali [5,p,38]. Partea II-a și a III-a 
conține detalii despre alcătuirea sfântului Sinod, timpul adunării și cercul său 
de competență [6,p,1530-1532]. Partea a IV-a reglementează vactivitatea Con-
sistoriului superior bisericesc, atribuțiile, componența și alegerea membrilor. 
În partea a V-a sunt eparhiile, numărul și delimitarea lor, datoriile episcopilor 
eparhiali, consitoriile spiritual-eparhiale, arhiereii titulari, seminarii, mănăstiri, 
numirea protoiereilor și a stareților [5,p,38].

În anul 1865 s-a creat unificarea legislației penale a principatelor române 
numit și Codul Penal al lui Cuza fiind inspirat de la codurile francez și prusian. Ule-
rior fiind modificat și completat pe 17 februarie 1874, conținea niște reglemen-
tări, despre infracțiunile din morma penale a acelor timpuri, care puteau fi impu-
tate doar fețelor bisericești a tuturor cultelor înregistrate din principate. Conform 
art.166 preoții oricărui cult, ce vor celebra cununii, înaintea întocmiirii actelor și 
formelor cerute de legislația civilă, erau sancționați cu o amendă de la 100 la 1000 
de lei și în caz de recidivă, se pedepsea cu închisoarea până la doi ani. În conformi-
tate cu art.167 orice preot sau față bisericească care în public în exercițiul funcției 
sau în afara execițiul funcției va pronunța un discurs cuprinzând vreo critică sau 
cenzură guvernului, contra unei legi, decret domnesc, autoritate publică, se va 
pedepsi cu închisoare de la 3 luni până la 2 ani. Sancțiunile și latura obiectivă a 
infracțiunii și subiectul infracțiunii la art.169 erau aceleași ca la art.168 doar că se 
realiza prin scrieri sub formă de instrucțiuni pastorale [3, p.207-208]. 

Capitolul IV al Codului Penal a lui Cuza, intitulat Rezistență, nesupunere 
și alte necuviințate în contra autorității publice, secțiunea VII (Împiedicări la 
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liberul exercițiu al unei religiuni), art. 209, 210, 211, garantau prin pedepse și 
sancțiuni practicarea și exercitarea cultelor înregistrate, (art.210, 211, au fost 
modificate în anul 1874 pe 17 februarie). Conform art.209 persoanele care prin 
fapte sau amenințări vor opri efectuarea unui ritual sau proceduri a unui cult, a 
asista, a celebra vreo sărbătoare se sancționa cu amendă de la 100 la 1000 de lei. 
În conformitate cu art 210, cei care vor împiedica, practicarea unui ritual al unui 
cult, serviciu religios prin tulburări, dezordine, aceste fapte întreprinse într-un 
lăcaș de cult se pedepseau cu închisoare de la 15 zile până la o lună și cu amendă 
de la 26 la 200 de lei. Conform art.211 persoana care lovea preotul unui cult în 
timpul serviciului divin era pedepsit cu închisoarea până la doi ani. Ultragierea 
prin gesturi și cuvinte pe ministrul cultului în timpul exercitării atribuțiilor sale 
se pedepsea cu închisoarea de la 15 zile până la trei luni și cu amendă de 26 la 
100 lei [3p, 223-224].

Pe data de 30 mai 1893 s-a adoptat Legea clerulului mirean și seminariilor, 
modificată în anii: 1896, 1900, 1907, 1909 și 1910. Prin această lege s-au dat 
normele pentru organizarea și funcționarea clerului și seminariilor, anume a 
școlilor pentru formarea clerului. Legea are cinci părți, partea I-a este despre 
parohii, clerul superior și inferior și epitropiile parohiale; partea a II-a descrie 
numirea și datoriile clerului parohial; partea a III-a- judecarea preoților, diaco-
nilor și a tuturor slujitori bisericești; partea a IV-a se referă la seminarii, iar a V-a 
la întreținerea clerului [5, p.38].

În anul 1902 s-a votat Legea administrațiunii casei bisericii fiind modifica-
tă în 1904, iar în 1906 a fost încorporată în legea de organizare a Ministerului 
Instrucțiunii și Cultelor. Legea cuprindea norme despre administrarea și con-
trolul fondurilor și averilor bisericești, mănăstirești și ale tuturor așezămintelor 
bisericești prin organele statului [5, p.38-39].

În Biserica Ortodoxă din Transilvania, după reactivarea ei și după 
recunoașterea independenței acestei mitrolopolii față de mitropolia sârbească, 
hotărâte legal prin Rescriptul din anul 1864 al împăratului Austriei, s-a adus 
articolul de lege ungar IX din anul 1868. Prin aceasta s-a inarticulat în legile 
Ungariei restabilirea mitropoliei ortodoxe române din Transilvania, Banat, 
Maramureș și separarea ei de mitropolia sârbească ca egale precum și dreptul 
de a-și reglementa și administra veniturile și afacerile sale bisericești în mod 
autonom prin organele sale proprii. În baza acestei legi la Congresul național 
bisericesc întrunit la Sibiu în anul 1868, la propunerea mitropolitului Andrei 
Șaguna s-a alcătuit ”Statutul Organic” al Bisericii greco-orientale române din 
Ungaria și Transilvania care la 28 mai 1869 a primit sancțiunea regală [1,p,39-
40]. Congresul național bisericesc al românilor ortodocși din Transilvania avea 
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în componența sa 10 preoți și 20 de mireni din fiecare episcopie, acestea din 
urmă funcționau sub controlul Consistorului Eparhial cu trei secțiuni: biseri-
cească; școlară și epitropia [3,p,302] Acest statut conținea normele de organi-
zare ale bisericii din mitropolia Transilvaniei precum și dispozițiile după care 
această biserică își va reglementa administrarea și conducerea independent, 
prin organele sale bisericești, școlare și economice [5, p,39-40]. 

Basarabia a fost anexată în 1812, iar pentru biserica ortodoxă din spațiul 
dintre Nistru și Prut au fost valabile legile adoptate pe timpul țarului Pentru I ce 
reprezenta baza normelor a cultului și anume Regulamentul spiritual al lui Pe-
tru cel Mare din anul 1721, când în locul patriarhului s-a instituit sfântul Sinod 
din Sankt-Petersburg, cea mai înaltă autoritate bisericească. Acest regulament 
tratează despre organizația și competența sfântului Sinod precum și despre 
organizarea eparhiilor și despre cler. Apoi la baza acestui regulament, treptat, 
din 1721 până în 1917, s-au introdus și modificat diferite norme dezvoltând 
legislația bisericească rusă. Dintre aceste norme face parte și Statutul consis-
toriilor spirituale adoptat la 9 aprilie 1883, în care sunt tratate administrarea 
eparhiilor, în special consistoriile spiritual eparhiale precum și alte chestiuni 
bisericești [5,p,40]. Arhiepiscopul Chișinăului și Hotinului Pavel Lebedev (1871-
1882) constata că din 18 mănăstiri în Basarabia, în 13 serviciul divin se realiza 
numai în limba română, iar în 5 și anume Hârjăuca, Hârbovăț, Japca, Curchi și 
Călărășeuca era și câte o strană rusească. Pe la 1873-1874 arhiepiscopul Pavel 
a luat o dispoziție, ca în toate mănăstirile din Basarabia, pe lângă strana română 
să fie înființată și una rusă. La sfârșitul arhiepiscopiei lui Pavel în Basarabia se 
făcea serviciul divin în română în 207 biserici, în românește și rusă în 211 bise-
rici și în 608 biserici în limba slavonă [7, p.147].

În 1845 în Imperiul rus, sub împăratul Nicolaie I s-a adoptat Codul privind 
sancțiunile penale și corecționale, ortodoxia fiind arma țarilor de pe Neva în ex-
tinderea teritorială, în Balcani în special. Basarabia fiind gubernie limitrofă, poli-
tica imperiului și procesele juridice, economice și sociale pentru extindere aveau 
o atenție sporită. Codul Penal Imperial Rus acorda o atenție deosebită ortodoxiei 
pentru a o păstra dar a și o folosi în politica de extindere spre sud-estul Europei.

 În secțiunea a II-a, a codului nominalizat intitulată Infracțiunile împotri-
va credinței și contravențiile, protectoare a altor legi, în Capitolul I, intitulat 
Blasfemie și dezaprobarea credinței, conform art.182, persoana care public 
intenționat va defăima credința, Sfânta Treime, Sfânta Maria, s-au Crucea lui 
Iisus Hristos, s-au pe puterile cerești, s-au sfinții, martirii sau icoanele acestora 
se priva de toate drepturile, averile, și era deportat la munci silnice în mine de 
la 12 la 15 ani [8,p.628]. Capitolul II al Secțiunii a II-a se intitula Lepădarea și 
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distragerea de la credință, unde în conformitate cu art.190, pentru lepădarea de 
credință a unei persoane prin instigare, seducție s-au prin alte mijloace, de la 
religia creștină ortodoxă s-au cult creștin, și convertirea în islam, iudaism-mo-
zaic, s-au altă religie necreștină se pedepsea și se priva de toate drepturile, cu 
confiscarea averii și deportarea la munci silnice în cetăți, forturi de la 8 la 10 ani. 
Acest articol conținea și pedepse pentru convertirea de la ortodoxie la un alt cult 
creștin, se priva persoane de toate drepturile, averile, și beneficiile, și se deporta 
pe viață în guberniile Tomsk sau Tobolsk [8,p,630] Art. 206,Erezia și Sciziunea: 
Făptuitorii de răspândirea erezii și sciziuni, care defăimau și demolau religia, se 
privau de toate drepturile, averile, și se pedepseu și cu deportarea pe viață: din 
Rusia Europeană în Regiunea Transcacauziană, din regiunea Caucaz și Caspic și 
din guberniile Georgia și Imereti în Siberia, din Siberia în Orientul Îndepărtat [8, 
p. 633]. Capitoul IV intitulat Profanarea și deschiderea mormintelor, și jefuirea 
morților, în art. 242, pentru jefuirea Bisericii, prin spargere, fără violență, făp-
tuitorii erau pedepsiți prin privarea de toate drepturile, averile, și deportarea la 
munci silnice în mine de la 12 la 15 ani [8, p.639], jefuirea Bisericii fără spargere 
se pedepsea prin privarea munci grele în fabrici de la 6 la 8 ani [8, p.640]. Con-
form art.1164, Persoana care se prezenta clarvăzător, cu puteri supranaturale 
sau sfânt cu puteri de la Dumnezeu, prin înșelăciune, escrocherie și provoca în 
popor tulburare și înfricoșare sau nesupunerea față de puterea statului, se priva 
de toate drepturile, averile, și beneficiile, și se pedepsea cu deportarea pe viață 
în locurile îndepărtate ale Siberiei [8, p.818.]

În 1774 Bucovina este anexată de către Austria. În anul 1781 sa adoptat Re-
gulamentul pentru regularea afacerilor spirituale bisericești și școlare din Bucovi-
na, sancționat în 1786. Regulamentul pentru Consistorul din Bucovina adoptat în 
1786 și sancționat în 1869 [5, p.40-41]. La începutul anului 1873 clerul român a 
obținut separarea bisericii române din Bucovina de Mitropolia Karlowitz, con-
stituindu-se Mitropolia Bucovinei și a Dalmației [4, p.365]. Ucraineanul Artemon 
Manastyrski a fost numit arhimandrit consistorial și vicar general al arhiadiacezei 
Bucovinei, care după părerea românilor era în contradicție cu Regulamentul ecle-
siastic din 1786, ce era la baza organizării bisericii greco-orientale din Bucovina. 
Preoții români din Bucovina în număr de 150, pe 2 octombrie 1913 au adoptat 
o rezoluție în cadrul adunării convocată de ”Asociațiunea Clerului”. S-a adoptat o 
rezoluție în care preoțimea română a bisericii greco-orientale declara credință și 
supunere Prea Înaltei Case Imperiale de la Viena, nu și numirea lui Manastyrski ca 
vicar și cerea Senatului imperial și Dietei țării să-și exercite toată influența ca ne-
gocierile în cauza împărțirii diocezei să fie cât mai curând încheiate și îl asigurau 
pe arhiepiscop de încrederea și supunerea lor [2, p. 272-273].
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Perioada cercetată în istoria Europei, dar și a spațiului românesc a fost una 
plină de zbucium, care a adus importante schimbări politice, ideologice și cultu-
rale. Câteva dominante se evidențiază în această perioadă: dezvoltarea treptată 
a unor noi realități sociale, efectuarea unor reforme de modernizare a societății 
și instituțiilor, problema agrară, suveranitatea și idee națională. Totodată, se-
colul XIX și începutul secolului XX este perioada când mișcările revoluționare, 
patriotice au avut un impuls puternic asupra populației și bisericii, statul a ela-
borat multiple coduri pentru a proteja instituțiile sale. 
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In the present study are analyzed the secondary signs of the subjective side of offen-
ce: the reason and purpose. It is shown that reason and purpose are organically linked, in 
most cases the reason being the foundation of the formed purpose. However, the reason and 
purpose of the crime are independent, which is why they should not overlap. Despite the 
distinct nature of the two signs, the study of judicial practice demonstrates the presence of 
frequent cases in which the reason and purpose of the crime are confused. The secondary 
signs of the subjective side should not be confused with criminal guilt either. In some court 
cases were noticed terminological inaccuracies to establish the intention, the person em-
powered with the application of the criminal law, unfoundedly overlapping the intention 
with the criminal purpose.

Keywords: subjective side, purpose, reason, offence, qualification, constitutive sign, 
judicial practice.

Alături de atitudinea psihică a persoanei față de fapta prevăzută de legea pe-
nală, în structura laturii subiective mai intră: motivul și scopul.

Motivul infracțiunii exprimă acel stimulent determinant în luarea hotărârii 
infracționale pentru realizarea satisfacției persoanei. În schimb, esența scopului 
ca semn al laturii subiective constă în reflectarea rezultatului spre care tinde făp-
tuitorul la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală. Spre deosebire de motiv, 
care reflectă elementele de determinare conștientă a conduitei ilicite (cauzele in-
terne ale acesteia), scopul, care este și el caracteristic, în general, activității volun-
tare, reflectă rezultatul spre care acesta tinde [1, p. 143].

Chiar dacă motivul și scopul, în general, au rolul de semne facultative, impor-
tanța acestora este incontestabilă, cel puțin în planul determinării caracteristicilor 
personalității infractorului și, mai ales, al individualizării pedepsei penale. Moti-
vul și scopul joacă un rol semnificativ la formarea vinovăției. În context, în doctri-
nă se subliniază: „stabilirea motivului infracțiunii ajută la determinarea formei și 
gradului de vinovăție, și, în consecință, la individualizarea pedepsei. Motivul este 
și baza socială a vinovăției, fiindcă el servește pentru evaluarea morală și etică a 
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actului, arată atitudinea făptuitorului față de valorile individului, ale societății, ale 
statului, caracterizează latura morală a comportamentului [2, p. 83]”.

De asemenea, motivul și scopul sunt organic legate între ele, în cele mai dese 
cazuri motivul fiind fundamentul scopului format. Autorul V.Ursu arată că „scopul 
nu vine de la sine, și apare datorită apariției motivului [2, p. 85]”. După N.Ciumac 
„scopul infracțiunii apare pe fondul motivului infracțional, ce împreună formează 
acea bază, pe care se naște vinovăția, ca fenomen volitiv sau intelectual, nemijlocit 
legat de săvârșirea infracțiunii și care are loc în momentul comiterii infracțiunii 
[3, p. 64]”. În același timp, așa cum menționează V.Ursu „scopul – ca element ab-
solut necesar al motivației umane și subordonat mobilului – îl ajută pe om la întă-
rirea motivației, la alegerea mijloacelor de realizare a acțiunii în anumite condiții 
date și la înlocuirea unor mijloace cu altele, în cazul schimbării circumstanțelor 
concrete de executare fizică a faptei [2, p. 84]”. În concluzie, G.Pavliuc relevă: „deși 
scopul și motivul infracțiunii sunt indisolubil legate între ele, acestea nu se află 
într-o relație de tipul „parte-întreg”: motivul infracțiunii caracterizează necesita-
tea subiectivă de a comite infracțiunea, pe când scopul infracțiunii caracterizează 
vectorul acesteia [4, p. 48]”.

În definitivă, subliniem că cele două semne au un caracter de sine stătător, 
motiv pentru care nu trebuie suprapuse.

În pofida caracterului distinct pe care-l comportă cele două semne, studiul 
practicii judiciare demonstrează prezența unor cazuri frecvente în care motivul și 
scopul infracțiunii sunt confundate. Este exemplificativ următorul fragment reți-
nut într-o speță practică în care instanța a contopit motivul cu scopul infracțiunii: 
„C.C., acționând de comun acord cu alte persoane, în scop material, de înstrăinare a 
substanțelor narcotice (sublinierea ne aparține – n.a.), în circumstanțe nestabilite 
a procurat substanța stupefiantă – PVP […] [5]”. Observăm că instanța a suprapus 
neîntemeiat motivul cu scopul infracțiunii. În speță, C.C. a acționat din interes ma-
terial. Interesul material reprezintă motivul (imboldul) ce l-a determinat pe C.C. să 
comită infracțiunea. În același timp, înstrăinarea substanței narcotice (stupefiante) 
constituie finalitatea (scopul) urmărit de C.C. la săvârșirea faptei prejudiciabile.

Și în următoarea speță instanța a admis o inadvertență terminologică la re-
liefarea motivului infracțiunii, suprapunându-l cu scopul infracțiunii: „X., aflân-
du-se în incinta Primăriei satului C., r-nul D., acționând intenționat, având scopul 
dobândirii dreptului de a construi o terasă pe terenul aferent magazinului „L” din 
satul C., r-nul D., urmărind interesul material, profitând de relațiile de prietenie cu 
secretara Consiliului sătesc C., C.A., a determinat-o să falsifice decizia Consiliului să-
tesc nr.04/10 din 01.06.2005, prin înscrierea unor date vădit false [6]”. Observăm că 
instanța, la caracterizarea imboldului determinant în luarea hotărârii infracționa-
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le, a punctat că inculpatul a acționat „urmărind un interes material”. Din punctul 
nostru de vedere, expresia „urmărind un interes material” constituie o cacofo-
nie. Nu este clar ce a vrut să nuanțeze instanța: motivul sau scopul infracțiunii. 
Dacă motivul, atunci instanța urma să opereze cu expresia de genul „acționând 
din interes material”, ci nu „urmărind un interes material”. Cea din urmă expresie 
caracterizează direcția subiectivă a făptuitorului – trăsătură inerentă scopului, nu 
însă motivului infracțiunii. Totuși, avându-se în vedere esența speței, cel mai pro-
babil instanța a dorit să evoce motivul infracțiunii. În fine, constatăm că instanța, 
la determinarea motivului infracțiunii a folosit termeni inerenți atât motivului, 
cât și scopului infracțiunii, fapt inadmisibil. Folosirea unor asemenea termeni hi-
brizi nu are decât să știrbească din aplicarea calitativă a legii penale (i.e. conformă 
principiului legalității incriminării). 

Problema disocierii clare între motiv și scop este remarcată și la nivel legisla-
tiv. De pildă, pune în gardă expresia „săvârșită din interes material, în scopul rea-
lizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane” înscrisă la lit.
b1) alin.(2) art.327 CP RM [7] (abuzul de putere sau abuzul de serviciu). În special, 
provoacă neclarități natura semnului desemnat prin expresia „în scopul realiză-
rii altor interese personale”. S-ar părea că scopul infracțiunii. La această conclu-
zie ne îndeamnă sintagma „în scopul realizării”. Bine. Atunci de ce, în conținutul 
aceleiași circumstanțe agravante sunt uzitate expresiile: „din interes material” și 
„în interesul unei terțe persoane”? Este limpede că cele din urmă două expresii 
exprimă motivul infracțiunii. În aceste condiții, nu este clară rațiunea distingerii 
făcute de către legiuitor. Pe bună dreptate se întreabă V.Stati: de ce legiuitorul se 
referă la scopul infracțiunii doar în prima situație, nu și în celelalte două: „interes 
material”; „interesul unei terțe persoane” [8, p. 97]? Întrebarea este cât se poate 
de întemeiată avându-se în vedere că, de exemplu, în textul art.332 și 335 CP RM 
legiuitorul operează cu expresia „în alte interese personale”, nu însă cu expresia 
„în scopul realizării altor interese personale”. Respectiv, în conjunctura infracțiu-
nilor de fals în acte publice și de abuz de serviciu expresia „în alte interese per-
sonale” caracterizează motivul infracțiunii, ci nu scopul infracțiunii. Opera legiui-
torului poate avea următoarea explicație: neînțelegerea clară a esenței motivului 
și scopului infracțiunii (fie este neînțeleasă semnificația termenului „interes” ca 
desemnând motivul infracțiunii, fie nu s-a perceput sensul expresiei „în scopul 
realizării”.

Până la urmă, considerăm că legiuitorul ar trebui să-și revadă punctul său 
de vedere pe marginea semnului calificativ consemnat lit.b1) alin.(2) art.327 CP 
RM. Identificăm două soluții: a) modificarea expresiei „în scopul realizării altor 
interese personale” astfel încât aceasta să caracterizeze motivul infracțiunii; b) 



Drept penal. Partea generală     Pagina  79

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

reconfigurarea semnului circumstanțial agravant nominalizat, astfel încât acesta 
să caracterizeze, în exclusivitate, scopul infracțiunii.

În altă privință, accentuăm că semnele secundare ale laturii subiective nu 
trebuie confundate nici cu vinovăția penală. 

În următorul fragment judiciar sesizăm o inadvertență la stabilirea intenției, 
instanța suprapunând neîntemeiat intenția cu scopul infracțional: „B.R. urmărind 
scopul punerii în circulație ilegală (sublinierea ne aparține – n.a.) a substanțelor nar-
cotice, psihotrope și analoagelor lor în scop de înstrăinare, a săvârșit acțiuni prejudi-
ciabile de circulație ilicită a drogurilor, manifestată prin procurarea lor din diferite 
surse [9]”. Expresia „urmărind scopul punerii în circulație ilegală” trebuie reformu-
lată în măsura în care să arate conținutul intenției, ci nu al scopului infracțiunii. În 
opinia noastră, instanța urma să reflecte în hotărâre că B.R. „avea intenția să pună în 
circulație ilegală”. În speță, intenția a fost suprapusă parțial cu scopul infracțiunii.

Aceeași incoerență terminologică este sesizată în următoarele spețe practice: 
„U.Gh., fiind în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se în casa lui N.N., în urma relați-
ilor ostile apărute, cu scopul de a o omorî (sublinierea ne aparține – n.a.), i-a aplicat 
acesteia două lovituri cu un topor peste cap, cauzându-i vătămări corporale grave, 
periculoase pentru viața, de la care aceasta a decedat pe loc [10]”; „X., urmărind 
scopul omorului intenționat cu bună știință asupra unui minor, în urma unui conflict, 
i-a aplicat o lovitură cu un cuțit de bucătărie, prietenei sale [11]”. În opoziție este 
corectă următoarea formulare remarcată într-o speță jurisprudențială: „inculpatul 
G.V., având intenția (sublinierea ne aparține – n.a.) de a comite omorul lui Ș.E. [12]”

În altă privință, urmează să răspundem la următoarea întrebare, suficient de 
întâlnită în doctrină, răspunsul la care, comportă, inclusiv, implicații practice: mo-
tivul și scopul sunt inerente doar infracțiunilor intenționate sau și celor comise 
din imprudență?

În opinia unor autori, „la calificarea infracțiunilor motivul și scopul posedă 
relevanță juridico-penală doar în ipoteza faptelor comise intenționat [13, p. 14]”. 
În ceea ce ne privește, răspunsul la întrebarea sus-reliefată trebuie diferențiat în 
funcție de: a) tipul semnului subiectiv secundar – motiv sau scop, și b) caracterul 
obligatoriu sau facultativ al scopului și motivului infracțiunii.

Astfel, în ipoteza scopului, infracțiunea poate fi săvârșită, în exclusivitate, cu 
intenție. Această concluzie transpare mult mai limpede în cazul infracțiunilor în 
care scopul este consacrat drept semn constitutiv (de bază). În atare ipoteză, este 
prezentă așa-numita „intenție calificată prin scop”. Aceasta pare a fi regula. Nu 
considerăm necesar absolutizarea concluziei sus-notate. De exemplu, drept ex-
cepție, scopul special poate fi incident unor infracțiuni comise din imprudență. 
Este cazul componențelor de infracțiune unde urmarea prejudiciabilă apare pe 
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post de semn obiectiv, față de care făptuitorul urmează să manifeste imprudență. 
În această ipoteză, urmarea prejudiciabilă apare pe post de semn calificativ (i.e. 
circumstanțial agravant). Respectiv, scopul infracțiunii este inserat în textul com-
ponenței de bază, exprimând intenția făptuitorului față de cele comise, și consem-
nate în textul componenței de bază. În situația incidenței semnului circumstanțial 
agravant (în speță, a urmării prejudiciabile) scopul infracțiunii rămâne a fi semn 
obligatoriu. La această concluzie ne îndeamnă regula construcției componenței 
de infracțiune cu circumstanțe agravante, în corespundere cu care, pe lângă sem-
nele suplimentare (menite să agraveze răspunderea penală) componența cu cir-
cumstanțe agravante include per se semnele înscrise în cadrul componenței de 
bază. Cu titlu de exemplu, evocăm cazul actului terorist soldat cu decesul unei 
persoane din imprudență (lit.b) alin.(3) art.278 CP RM). În definitivă, pare a fi 
prea categorică următoarea afirmație întâlnită în teoria dreptului penal: „infrac-
țiunile săvârșite cu alte forme de vinovăție (altele decât intenția – n.a.) nu pot 
include în componența de infracțiune un scop special [13, p. 15]”. 

În ceea ce privește motivul, considerăm că răspunsul trebuie diferențiat în 
funcție de particularitatea, dacă acesta, în cadrul componenței de infracțiune, con-
stituie semn obligatoriu sau facultativ. Astfel, în ipoteza în care motivul infracțiunii 
reprezintă semn obligatoriu infracțiunea poate îmbracă doar forma intenționată 
de exprimare a vinovăției. În contrast, în cazul infracțiunilor săvârșite din impru-
dență motivul infracțiunii nu constituie semn obligatoriu. În pofida acestuia fapt, 
motivul infracțiunii urmează a fi stabilit chiar și în cazul infracțiunilor săvârșite din 
imprudență. În context, V.V. Videakin și M.S. Fokin enunță cu drept cuvânt: „atât 
psihologia, cât și științele juridice au recunoscut că motivele pot avea atât un carac-
ter conștient, cât și unul inconștient [14, p. 207]”. Desigur, motivele săvârșirii unei 
infracțiuni imprudente diferă de motivele săvârșirii unei infracțiuni intenționate.

Precizăm că în cazul infracțiunilor săvârșite din imprudență (dar și a celor 
comise intenționat), motivul, în postura de semn facultativ al componenței de in-
fracțiune, poate avea însemnătate în alte planuri (e.g. al individualizării pedep-
sei, al identificării cauzelor conduitei imprudente a făptuitorului etc.). În opinia 
întemeiată a lui S.Brînza și V.Stati: „stabilirea motivului infracțiunii se impune în 
fiecare caz concret, ca un element necesar pentru calificarea faptei, chiar dacă 
legiuitorul nu circumstanțiază expres care este acel motiv. Cunoașterea motivului 
infracțiunii servește totdeauna la determinarea periculozității făptuitorului și la 
stabilirea măsurii de apărare socială adecvată acestei periculozități [15, p. 691]”.

Grosso modo, motivul infracțiunii trebuie identificat în orice caz: indiferent 
de forma vinovăției cu care acționează făptuitorul, și pe care o cere legea penală. 
În opoziție, neidentificarea motivului infracțiunii creează premise în avansarea 
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ipotezei de săvârșire a faptei penale de către un iresponsabil. Are dreptate K.K. 
Stankevici atunci când afirmă că „comportamentul oricărei persoane respon-
sabile are la bază o motivație [16, p. 188]”. Din considerentele expuse supra, 
provocă nedumerire următoarea constatare a instanței de judecată desprinsă 
dintr-un caz din practica judiciară: „inculpatul C.A., aflându-se la domiciliul ta-
tălui său, fără careva motiv (sublinierea ne aparține – n.a.) a inițiat un conflict 
cu tatăl său. Urmare a conflictului, C.A. i-a aplicat tatălui său multiple lovituri cu 
un ciocan în zonele vitale ale corpului, inclusiv în regiunea capului, provocân-
du-i decesul [17]”. Provoacă reticență expresia „fără careva motiv” reținută în 
învinuirea adusă inculpatului C.A. Or, orice omor intenționat (ca de altfel, orice 
infracțiune) este comisă în baza unor motive. 

În ceea ce privește raționamentele neindicării motivului în dispoziția nor-
mei, în cazul infracțiunilor săvârșite din imprudență, A.I. Rarog relevă: „În ciuda 
faptului că comportamentul unei persoane în cazul infracțiunilor din imprudență 
este, de asemenea, motivat, totuși, legiuitorul nu acordă acestuia importanță ca-
lificativă. Acest lucru este justificat de faptul că în cazul infracțiunilor săvârșite 
din imprudență motivul comportamentului uman nu se extinde niciodată asupra 
urmărilor socialmente periculoase, întrucât acestea nu apar drept mijloc de sati-
sfacere a necesităților, ce stau la baza comportamentului imprudent [18, p. 141]”. 
Un punct de vedere similar îl exprimă V.V. Videakin și M.S. Fokin [14, p. 208].

În continuare, în același registru, se impune să clarificăm care este modalita-
tea concretă a intenției în cazul infracțiunilor în care motivul și scopul constituie 
semne obligatorii.

Cert e că atunci când scopul este inserat în dispoziția normei drept semn de 
bază, făptuitorul acționează cu intenție directă (desigur, cu excepțiile de rigoare, 
asupra căruia am statuat mai sus). Cu acest prilej, în doctrină se evocă: „dacă legiu-
itorul a inclus în dispoziția normei juridico-penale, în calitate de semn constitutiv 
sau calificativ, un scop special, atunci această infracțiune poate fi săvârșită doar 
cu intenție directă [13, p. 15]”. Este de neimaginat ca făptuitorul să urmărească 
atingerea unei finalități anume și, totodată, să acționeze cu intenție indirectă. 

În principiu, aceeași certitudine o atestăm în cazul în care în postura de semn 
obligatoriu este stipulat motivul infracțiunii. De pildă, D.A. Garbatovici și A.N. Kla-
sen susțin următoarele: „dacă legiuitorul specifică în dispoziția normei juridico-
penale un motiv special, în calitate de semn principal în cadrul componenței de 
infracțiune sau în calitate de semn calificativ, atunci o astfel de infracțiune poate 
fi săvârșită numai cu intenție directă, indiferent de modul în care este construită 
componența de infracțiune în dispoziția normei juridico-penale, fie că este forma-
lă, fie că este materială [13, p. 14]”. Pe bună dreptate se menționează în doctrină 
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că „motivul devine irealizabil în cazul unei atitudini indiferente față de urmări 
[14, p. 208]”.

În altă privință, consemnăm că, de regulă, motivul și scopul sunt semne fa-
cultative și doar în cazul unor componențe de infracțiune concrete acestea obțin 
rolul de semne obligatorii, având deci importanță la calificare; lipsa lor are drept 
consecință lipsa componenței de infracțiune. Doar atunci când acestea sunt pre-
văzute expres în dispoziția articolelor din Partea Specială a Codului penal sau pre-
zența acestora este dedusă din natura juridică a unei componențe de infracțiune 
concrete, motivul și scopul constituie semne obligatorii ale componenței de in-
fracțiune. Deci, motivul și scopul infracțiunii devin semne obligatorii atunci când: 
a) sunt prevăzute expres în dispoziția normei incriminatorii sau b) sunt deduse 
din natura juridică a infracțiunii. Așa cum am punctat supra, motivul și scopul pot 
fi inserate în calitate de semne obligatorii doar atunci când forma vinovăției, în 
cadrul componenței de infracțiune, este intenția.

Potrivit doctrinei, „motivele infracțiunii trebuie să intre în rândul semnelor 
conținutului juridic al infracțiunii atunci când anumite imbolduri, care mărturi-
sesc despre periculozitatea socială sporită a faptei și a persoanei făptuitorului, 
sunt imanente tuturor infracțiunilor de acest gen [19, p.934]”. În același timp, le-
giuitorul amintește despre scopul special fie pentru a sublinia că obiectul juri-
dic special al infracțiunii este într-atât de însemnat, încât chiar și amenințarea în 
adresa lui trebuie considerată ca infracțiune consumată (de exemplu, terorismul 
(a se citi – actul terorist – n.a.) (art.278 CP RM), banditismul (art.283 CP RM), 
uzurparea puterii de stat (art.339 CP RM) etc.), fie pentru a reliefa orientarea su-
biectivă a infracțiunii împotriva unui anumit obiect juridic special (de exemplu, 
tâlhăria (art.188 CP RM), pungășia (art.192 CP RM) etc.). În acest mod, scopul 
special, privit ca element structural al laturii subiective a infracțiunii, trebuie evi-
dențiat numai în acele conținuturi de infracțiune, în care aceasta o reclamă trăsă-
turile specifice ale obiectului apărat de dispoziția normei penale corespunzătoare 
[19, p. 125]. Totodată, după cum remarcă just, S.Brînza, „scopul infracțiunii impri-
mă faptei relevanță penală [20, p. 94]”.

Lipsa motivului sau a scopului cerut de lege, în calitate de semn obligatoriu, 
are drept consecință imposibilitatea calificării celor comise potrivit legii penale. 
În alte cazuri, atunci când scopul sau motivul apar pe post de semn calificativ, 
lipsa acestora permite calificarea celor săvârșite potrivit normei ce cuprinde com-
ponența de bază. 

De regulă, pentru calificarea faptei care cere prezența scopului, în calitate de 
semn obligatoriu al componenței de infracțiune, nu este necesar ca scopul să fie 
atins. În acest sens, S.Brînza accentuează că „calificarea infracțiunii este determi-
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nată de formarea scopului, nu de realizarea acestuia [20, p. 96]”. Drept excepție, în 
unele cazuri, pentru consumarea infracțiunii legea cere atingerea scopului țintit. În 
caz contrar, cele comise reprezintă o tentativă la săvârșirea infracțiunii. De exem-
plu, pentru consumarea infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.238 CP RM (dobândi-
rea creditului, împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigurare prin 
înșelăciune) este inevitabil ca făptuitorul să atingă scopul țintit, concretizat în: a) 
obținerea creditului, împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigura-
re; b) majorarea sumei creditului, împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației 
de asigurare; c) obținerea creditului sau a împrumutului în condiții avantajoase. 

În unele componențe de infracțiune scopul este semn secundar obligatoriu 
doar în anumite circumstanțe. De exemplu, este cazul unor infracțiuni cu acțiuni 
alternative, unde scopul este semn obligatoriu atașat doar unor acțiuni din cele al-
ternative, dar nu tuturor acțiunilor. De exemplu, în cazul infracțiunii prevăzute la 
art.236 CP RM scopul este semn constitutiv doar atunci când fapta prejudiciabilă 
se exprimă prin acțiunea de fabricare a semnelor bănești sau a titlurilor de valoa-
re false. În ipoteza în care fapta prejudiciabilă se exprimă în acțiunea de punere în 
circulație a respectivelor entități materiale, scopul nu mai este semn obligatoriu.

Unele componențe de infracțiune au în conținutul lor un scop primar și unul 
secundar. Pentru a fi în prezența unei atare componențe de infracțiune, trebuie 
identificat atât scopul primar, cât și scopul secundar. Cu titlu de exemplu poate fi 
fapta de spălare a banilor. În acest sens facem trimitere la comentariul efectuat de 
V.Stati: „Scopul special al infracțiunii de spălare a banilor este scopul introducerii în 
circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite. În cazul primei modalități 
normative a acțiunii prejudiciabile – convertirea sau transferul bunurilor de către 
o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite – acestui 
scop i se adaugă un scop secundar, care poate adopta oricare din urmă toarele două 
forme: 1) scopul de a tăinui sau a deghiza originea ilicită a bunurilor; 2) scopul de a 
ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustra-
ge de la consecințele juridice ale acestor acțiuni [21, p. 214; 22, p. 297]”.

În rezultatul studiului efectuat formulăm următoarele concluzii: motivul și 
scopul sunt organic legate între ele, în cele mai dese cazuri motivul fiind funda-
mentul scopului format. Totuși, motivul și scopul infracțiunii au un caracter de sine 
stătător, motiv pentru care nu trebuie suprapuse. În pofida caracterului distinct 
pe care-l comportă cele două semne, studiul practicii judiciare demonstrează pre-
zența unor cazuri frecvente în care motivul și scopul infracțiunii sunt confundate. 
Problema disocierii clare între motiv și scop este remarcată și la nivel legislativ. 
Provoacă neclarități natura semnului desemnat prin expresia „în scopul realizării 
altor interese personale”, înscris la lit.b1) alin.(2) art.327 CP RM. Semnele secun-
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dare ale laturii subiective nu trebuie confundate nici cu vinovăția penală. În unele 
spețe judiciare au fost sesizate inadvertențe terminologice la stabilirea intenției, 
persoana abilitată cu aplicarea legii penale suprapunând neîntemeiat intenția cu 
scopul infracțional. În ipoteza în care motivul infracțiunii reprezintă semn obliga-
toriu infracțiunea poate îmbracă doar forma intenționată de exprimare a vinovă-
ției. În contrast, în cazul infracțiunilor săvârșite din imprudență motivul infracțiu-
nii nu constituie semn obligatoriu. Lipsa motivului sau a scopului cerut de lege, în 
calitate de semn obligatoriu, are drept consecință imposibilitatea calificării celor 
comise potrivit legii penale. În alte cazuri, atunci când scopul sau motivul apar pe 
post de semn calificativ, lipsa acestora permite calificarea celor săvârșite potrivit 
normei ce cuprinde componența de bază. 
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ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ,
ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN
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In the Romanian criminal law, life imprisonment, as the main punishment, was introduced 
by Decree Law no. 6/07 January 1990, which abolished the death penalty provided for in the 
Criminal Code of 1969. Life imprisonment has become the most severe punishment that can be 
applied to an individual when he has committed a crime. Life imprisonment is provided as the 
main punishment for the most serious crimes incriminated in the Romanian criminal law.

Keywords: Romanian Criminal Code, imprisonment, life imprisonment.

1. Considerații introductive
Potrivit dispozițiilor art. 53 Cod penal român pedepsele principale aplica-

bile persoanei fizice sunt detențiunea pe viață, închisoarea și amenda.
În doctrina penală română, majoritatea autorilor, atunci când definesc pe-

deapsa, pornesc de la etimologia cuvântului „pedeapsă” (latinescul „poena”, gre-
cescul „poini” sau „koena” în sanscrita), identifică apoi „pedeapsa” ca instituție 
fundamentală a dreptului penal, în corelație cu instituțiile infracțiunii și răspun-
derii penale, arătând ulterior că pedeapsa este o sancțiune represivă, aplicată 
unei persoane, care comite o infracțiune, cu vinovăție, având un rol de apărare 
socială și în scopul prevenirii săvârșirii de alte fapte penale [1].

Funcțiile pedepsei sunt, în general, cele de constrângere, reeducare, elimi-
nare, exemplaritate [2], iar scopul pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi 
infracțiuni și restabilirea ordinii de drept.

Pedepsele privative de libertate, în lumina reglementării penale române, 
sunt închisoarea și detențiunea pe viață. Ambele categorii de pedepse presupun 
înlăturarea definitivă sau temporară a persoanei condamnate din societate și 
izolarea acesteia în locuri special amenajate, în condițiile legii [3].

2. Detențiunea pe viață
2.1. Considerații istorice
În „Codul penal și procedură penală. Barbu Știrbei” (1850), de inspirație 

franceză, erau prevăzute mai multe categorii de pedepse, între care și munca 
silnică pe viață în ocnă, alături de alte pedepse cu închisoarea.
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Ulterior, în primul Cod penal modern român, din 1864, pentru cele mai 
grave infracțiuni, denumite „crime” se prevedea, în continuare, ca pedeapsă, 
munca silnică pe viață, natura juridică a pedepsei fiind aceea de pedeapsă cri-
minală. 

În Codul penal român din 1937 legiuitorul român a reglementat, în categoria 
pedepselor privative de libertate, atât munca silnică pe viață, cât și detențiunea 
grea pe viață [4].

În Codul penal român din 1969 nu mai este prevăzută, ca pedeapsă princi-
pală și detențiunea pe viață, fiind reglementată pedeapsa cu moartea, înțeleasă 
însă ca o măsură represivă excepțională.

2.2. Considerații de drept comparat:
Codul penal italian : În Cartea I, Titlul II, Partea I, „ Despre tipurile de pedep-

se în general”, la art. 17 alin. 2 , este prevăzută pedeapsa detențiunii pe viață ca 
pedeapsă principală.

În art. 22 se arată că detențiunea pe viață este continuă și se execută în-
tr-unul din penitenciarele destinate acestui scop, cu obligația de a munci și cu 
izolare pe timpul nopții, condamnatul putând să lucreze în aer liber.

Codul penal francez : În Titlul III, Cap. I, Secțiunea 1, Subsecțiunea 1, în art. 
131-1 este reglementată, în categoria pedepselor criminale, aplicabile persoa-
nelor fizice și recluziunea criminală alternativ cu detențiunea penală pe viață.

Codul penal german : Potrivit dispozițiilor din Secțiunea III, Titlul I, art. 38 
în legea penală germană pedeapsa cu închisoarea este limitată în timp, până la 
15 ani, (limita minimă fiind de o lună), cu excepția situației când legea prevede, 
pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață. 

Codul penal danez : La Capitolul 6 intitulat „Pedepsele”, în art. 33 alin. 1, se 
prevede că pedeapsa cu închisoarea se aplică fie pe viață, fie pe durate fixe, care 
nu pot fi mai mici de 7 zile și nici mai mari de 16 ani. 

În alineatul 3 se arată că făptuitorul, care la data săvârșirii faptei nu împli-
nise 18 ani, nu poate fi condamnat la închisoare pe viață. 

Codul penal grec : În Cartea I, Capitolul IV, art. 51 alin. 1 sunt prevăzute cate-
goriile de pedepse printre care și detenția, ulterior în art. 52 alin.1 arătându-se 
că aceasta este pe viață sau cu durată determinată, detenția pe viață trebuind să 
fie expres prevăzută de lege, pentru infracțiunea la care se aplică. 

Codul penal polon : În Capitolul IV, art. 32 alin. 5, este prevăzută ca sancțiune 
penală privarea de libertate pe viață. Sancțiunea nu se aplică infractorilor mi-
nori, având un regim de executare progresiv, asemănător cu regimul de executa-
re al pedepselor privative de libertate, prevăzut de legea penală română.
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Codul penal ungar : În Capitolul VII, la Secțiunea 33 sunt prevăzute ca-
tegoriile de pedepse, la alin. 1, lit. a fiind prevăzută și pedeapsa cu închisoa-
rea. Ulterior, în Secțiunea 34 se arată că pedeapsa cu închisoarea se aplică pe 
o perioadă determinată sau pe viață. Închisoarea pe viață nu se aplică pentru 
persoanele care la data săvârșirii infracțiunii nu împliniseră 20 de ani. În ho-
tărârile judecătorești în care se dispune aplicarea unei asemenea pedepse este 
obligatoriu a se preciza dacă persoana condamnată se poate libera condiționat, 
situație în care se arată și mecanismul tehnic privind fracția minimă de pedeap-
să ce trebuie executată (25-40 de ani), termenul de încercare pentru liberarea 
condiționată fiind de cel puțin 15 ani.

Codul penal din Republica Moldova : În Capitolul VII, intitulat „Pedeapsă pe-
nală”, în Secțiunea 62, alin. 1, lit. g este prevăzută ca pedeapsă și închisoarea pe 
viață, natura juridică a acesteia fiind de pedeapsă principală (potrivit aliniatului 
2 este definită ca pedeapsă de bază).

În art. 71 este prevăzută apoi ca încarcerare pe viață când se reglementează 
aplicarea ei. 

Astfel, se arată că detențiunea pe viață constă în privarea unei persoane con-
damnate pe tot restul vieții sale, putând fi impusă numai pentru infracțiuni ex-
trem de grave. Detențiunea pe viață nu poate fi aplicată femeilor și minorilor [5].

Se observă astfel că, în majoritatea codurilor penale europene detențiunea pe 
viață este prevăzută ca pedeapsă principală, neputând fi aplicată minorilor (în Co-
dul penal moldovean nu poate fi aplicată inclusiv femeilor), cu posibilitatea liberării 
condiționate, după executarea unei fracții minime de pedeapsă (între 15-40 ani).

Există și state europene unde nu se prevede pedeapsa detențiunii pe viață, 
cum ar fi: Croația, Norvegia, Slovenia, Portugalia (în acest stat detențiunea pe 
viață a fost interzisă prin Constituție) [6].

2.3. Definiție și caracterizare :
În legea penală română detenția pe viață, ca pedeapsă principală, a fost 

introdusă prin Decretul Lege nr. 6/07 ianuarie 1990, prin care s-a înlăturat pe-
deapsa cu moartea, prevăzută în Codul penal din 1969.

Astfel, detențiunea pe viață a devenit cea mai severă pedeapsă care poate fi 
aplicată unei persoane fizice, atunci când aceasta a săvârșit o infracțiune.

Definiția pedepsei cu detențiunea pe viață o regăsim în art. 56 din Codul 
penal român, unde se arată că aceasta constă în privarea de libertate pe o durată 
nedeterminată. 

Detențiunea pe viață este prevăzută ca pedeapsă principală pentru 
infracțiunile cele mai grave incriminate în legea penală română. 
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În acest sens, în Codul penal român - Partea specială, detențiunea pe 
viață alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 ani este prevăzută pentru 
infracțiunile: de omor calificat (art. 189 Cod penal ), contra securității naționale 
(trădare prin ajutarea inamicului – art. 396 Cod penal, înalta trădare – art. 398 
Cod penal, atentatul care pune în pericol securitatea națională – art. 401 Cod 
penal, atentatul contra unei colectivități – art. 402 Cod penal), de genocid și 
contra umanității (art. 438 alin.1, 3, 4 Cod penal), contra umanității (art. 440 
Cod penal) [7].

De asemenea, în aceeași modalitate a procedat legiuitorul român și în cazul 
prevederii detențiunii pe viață ca pedeapsă alternativă la pedeapsa închisorii 
de 15 la 25 ani în domenii nepenale, reglementate de legi specifice. Astfel, în 
Legea nr. 21/2020, privind Codul aerian al României se prevede, la art. 122 alin. 
1, că faptele reglementate în articolele 112, 113, 116 și 118, care au avut ca 
urmare moartea uneia sau a mai multor persoane se pedepsesc cu închisoare 
de 15 la 25 ani sau detențiune pe viață. Se observă astfel că, legiuitorul român 
în această variantă a alternanței detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii de 
la 15 la 25 ani a prevăzut-o ca pedeapsă principală, pentru infracțiuni în formă 
tip (atentatul care pune în pericol securitatea națională, atentatul contra unei 
colectivități), dar și pentru infracțiuni în formă agravată raportate la cele tip 
(omor calificat, înalta trădare etc).

În același timp, detențiunea pe viață este prevăzută ca pedeapsă unică în 
cazul infracțiunii de genocid în formă agravată, reglementată în art. 438 alin. 
2 Cod penal român, rațiunea agravării ținând de condiția de timp atașată ca și 
condiție esențială elementului material al infracțiunii (infracțiune săvârșită pe 
timp de război).

Raportată la celelalte pedepse principale, reglementată de legea penală ro-
mână, detențiunea pe viață este una absolut determinată, având dezavantajul că 
nu poate fi adaptată.

Deși poate fi considerată o pedeapsă cu caracter permanent (perpetuu) indi-
vidualizarea administrativă a executării acestei pedepse funcționează și în acest 
caz, persoana condamnată având posibilitatea liberării condiționate din executa-
rea detențiunii pe viață după executarea unei fracții minime de pedeapsă de 20 
ani și întrunirea altor condiții cumulative (art. 99 Cod penal român). 

2.4. Aplicarea pedepsei detențiunii pe viață
Ca și în cazul celorlalte pedepse principale instanța de judecată, utilizând 

criteriile generale de individualizare, reglementate în art. 74 Cod penal român, 
stabilește pedeapsa detențiunii pe viață în raport cu gravitatea infracțiunii 
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săvârșite și cu periculozitatea infractorului. Astfel, judecătorul verifică mai întâi 
dacă pedeapsa detențiunii pe viață este prevăzută de lege pentru infracțiunea 
dedusă judecății, după care, folosind criteriile, menționate anterior, stabilește 
dacă este necesară aplicarea detențiunii pe viață.

Pedeapsa detențiunii pe viață poate fi aplicată și în cazul unei pluralități de 
infracțiuni, situație reglementată în art. 39 și 43 din Cod penal român. 

Astfel, în caz de concurs de infracțiuni, când s-a stabilit o pedeapsă cu 
detențiunea pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoarea sau amendă 
se aplică pedeapsa detențiunii pe viață.

Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea dacă prin adă-
ugarea la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime, din totalul celorlalte 
pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăși cu 10 ani sau mai mult maximul 
general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una din infracțiunile concu-
rente pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 ani sau mai mare, se 
poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață.

În acest mod s-a reglementat și aplicarea pedepsei în caz de recidivă prevăzut 
în art. 43 alin. 3 Cod penal român, atunci când pedeapsa anterioară sau pedeap-
sa stabilită pentru infracțiunea săvârșită în stare de recidivă este detențiunea pe 
viață, situație în care se va executa pedeapsa detențiunii pe viață.

În fine, în situația săvârșirii infracțiunii de genocid în forma agravată prev. 
de art. 438 alin. 2 Cod penal român, dacă instanța de judecată constată că fap-
ta a fost săvârșită, inculpatul este vinovat și nu a împlinit vârsta de 65 ani la 
data pronunțării hotărârii de condamnare aplică în mod obligatoriu pedeapsa 
detențiunii pe viață, ca unică pedeapsă prevăzută de lege. 

Potrivit disp. art. 65 alin. 2 Cod penal român, în cazul detențiunii pe viață se 
aplică și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. 
1 lit. a-o sau a unora dintre acestea. În acest caz, aplicarea pedepsei accesorii se 
face „ope legis” (de drept), fiind obligatorie, instanța apreciind doar întinderea 
drepturilor a căror exercitare a fost interzisă[8]. 

Potrivit disp. art. 64 alin. 4 Cod penal român, în situația aplicării pedep-
sei accesorii, constând în dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României, 
această pedeapsă se va executa la data liberării condiționate sau după ce a fost 
considerată ca executată. 

De asemenea, trebuie remarcat că în cazul aplicării detențiunii pe viață nu 
se aplică și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, deși în practi-
ca judiciară s-a pus o asemenea problemă, care a fost tranșată însă prin Decizia 
nr. 73/22.02.2018 a Curții Constituționale a României, în care s-a arătat că le-
giuitorul român a exclus o astfel de ipoteză[9].
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Alăturat pedepsei detențiunii pe viață pot fi aplicate pedepsele comple-
mentare, constând în degradarea militară și publicarea hotărârii de condamna-
re, prevăzute în articolele 69 și 70 din Codul penal român. 

Astfel, degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților mi-
litari în activitate, în rezervă sau în retragere, în timp ce publicarea hotărârii de 
condamnare se dispune ținându-se seama de natura și gravitatea infracțiunii, 
împrejurările cauzei și persoana condamnatului și prevenirea săvârșirii altor 
infracțiuni. 

În același timp, pe lângă pedeapsa detențiunii pe viață se pot aplica și mă-
suri de siguranță, întrucât scopul acestora este înlăturarea unor stări de pericol 
și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. 

2.5. Neaplicarea pedepsei detențiunii pe viață
În temeiul disp. art. 57 Cod penal român dacă la data pronunțării hotărârii 

de condamnare la pedeapsa detențiunii pe viață inculpatul a împlinit vârsta de 
65 ani, în locul acestei pedepse se aplică pedeapsa cu închisoarea pe timp de 30 
de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi (ca pedeapsă accesorie) 
pe durata ei maximă. 

Rațiunea neaplicării pedepsei detențiunii pe viață în această situație, se 
regăsește în caracterul uman pe care pedeapsa trebuie să îl aibă, întrucât apli-
carea ei se face în scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, ori acest lucru 
nu ar putea fi realizat prin îngrădirea posibilității persoanei condamnate de a se 
îndrepta și reintegra în societate (având în vedere vârsta de 65 ani a ei), astfel că 
neaplicarea detențiunii pe viață, ca natură juridică, în ipoteza analizată mai sus, 
este o modalitate legală de individualizare a pedepsei pentru persoanele care în 
momentul pronunțării hotărârii de condamnare au împlinit vârsta de 65 ani. 

În aceeași ordine de idei, în situația prezentată anterior, aplicarea pedepsei 
închisorii pe timp de 30 de ani, împreună cu interzicerea exercitării unor drep-
turi, pe durata ei maximă, este tot un mijloc de individualizare legală a pedep-
sei, întrucât judecătorul, deși alege să îi aplice persoanei condamnate pedeapsa 
detențiunii pe viață, constată că aceasta a împlinit 65 ani și îi aplică în mod obli-
gatoriu pedeapsa închisorii pe o durată de 30 ani, la care se adaugă pedeapsa 
accesorie pe durata ei maximă. 

Desigur, pedeapsa detențiunii pe viață nu poate fi aplicată infractorilor mi-
nori, această interdicție fiind absolută, întrucât, potrivit disp. art. 114 Cod penal 
român, față de minorul, care la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă 
între 14-18 ani, se ia o măsură educativă neprivativă sau privativă de libertate, 
astfel că minorilor nu le pot fi aplicate pedepse în nicio situație. 
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2.6. Înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață
Potrivit disp. art. 58 Cod penal român dacă în timpul executării pedepsei 

detențiunii pe viață o persoana condamnată împlinește vârsta de 65 ani aces-
teia, având în vedere, conduita bună pe durata executării pedepsei, îndeplini-
rea obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare și progresele con-
stante și evidente în vederea reintegrării sociale, i se poate înlocui pedeapsa 
detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii pe o durată de 30 ani și pedeapsa 
interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. 

Se poate observa, în acest caz, că înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață 
nu este un drept al persoanei condamnate, ci o vocație a acesteia supusă unor 
condiții cumulative, a căror îndeplinire este verificată de către instanța de ju-
decată care, procedând la o operațiune de individualizare judiciară a pedepsei 
detențiunii pe viață, hotărăște dacă dispune sau nu înlocuirea ei. 

Dacă instanța de judecată hotărăște înlocuirea pedepsei detențiunii pe 
viață în modalitatea arătată mai sus, precum și în cazul comutării acestei pe-
depse, detențiunea executată se consideră ca parte executată din pedeapsa în-
chisorii ce urmează fi executată. 

2.7. Executarea pedepsei detențiunii pe viață
În România executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, dis-

puse de organele judiciare, în cursul procesului penal este reglementată prin 
Legea nr. 254/19 iulie 2013[10].

Potrivit art. 11 alin. 2 din legea arătată mai sus, pedepsele detențiunii pe viață 
și a închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare.

Detențiunea pe viață se execută în penitenciare, destinate acestui scop, sau 
în secții din cadrul celorlalte penitenciare, alocate pentru executarea acestui fel 
de pedeapsă. 

Regimul de executare al pedepsei detențiunii pe viață este prevăzut în 
art. 34 din Legea nr. 254/2013. Astfel, persoanele condamnate la pedeapsa 
detențiunii pe viață și persoanele condamnate la pedeapsa închisorii mai mare 
de 13 ani și cele care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, vor executa 
pedepsele în regim de maximă siguranță. Acest regim nu se aplică persoanelor 
condamnate care au împlinit vârsta de 65 ani, femeilor însărcinate sau care au 
în îngrijire un copil în vârstă de până la 1 an, persoanelor încadrate în gradul I 
de invaliditate, precum și celor cu afecțiuni locomotorii grave. Aceste persoane 
vor executa pedepsele în regim închis, pe perioada cât durează cauza care a 
impus neaplicarea regimului de maximă siguranță, cu excepția celor care au îm-
plinit vârsta de 65 ani, care vor rămâne în regimul de siguranță închis. 
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Dacă pe parcursul executării detențiunii pe viață persoana condamnată 
împlinește vârsta de 65 ani comisia, pentru stabilirea, individualizarea și schim-
barea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, va dispune 
schimbarea regimului de maximă siguranță în regim închis. 

Regimul de maximă siguranță presupune măsuri stricte de pază, supraveghe-
re, escortare, cazare (de regulă individual), prestare de muncă, desfășurarea de 
activități educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență so-
cială, moral religioase, instruire școlară și formare profesională, în grupuri mici, în 
spații anume stabilite în interiorul penitenciarului, sub supraveghere continuă. 

Regimul de siguranță este cel mai sever regim de executare al pedepsei cu 
privare de libertate.

Schimbarea regimului de executare pentru condamnații la pedeapsa 
detențiunii pe viață se dispune de comisia din penitenciar, menționată anterior, 
după executarea a 6 ani și 6 luni și analizarea eforturilor persoanei condamnate 
pentru reintegrare socială, evoluția activităților desfășurate de deținuți, natura 
și modul de săvârșire a infracțiunii, conduita manifestată pe durata executării 
pedepsei, sancțiunile aplicate și recompensele acordate, comportamentul po-
zitiv sau negativ, munca prestată și programele la care deținutul a participat. 
Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, comisia poate schimba regimul de maximă 
siguranță în regim închis de executare. 

Hotărârea comisiei este supusă unei căi de atac, respectiv plângere, la jude-
cătorul de supraveghere a privării de libertate, în 3 zile de la comunicare, fiind 
soluționată prin încheiere, la judecătoria, în a cărei circumscripție teritorială se 
află penitenciarul.

La data de 28.02.2021 în penitenciarele din România, subordonate 
Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului de Justiție 
Român, se aflau încarcerate un număr de 21.990 de persoane (20.958 bărbați și 
1.032 femei), din care 19.740 erau condamnate definitiv la diverse pedepse cu 
privare de libertate. Dintre acestea un număr de 224 de persoane condamnate 
(218 bărbați și 6 femei) erau cetățeni străini, din 43 de state, din care 64 (59 
bărbați și 5 femei) din statele U.E., iar o persoană era apatridă. 

Din totalul persoanelor condamnate, aflate în executarea unor pedepse pri-
vative de libertate, un număr de 182 executau pedepse cu detențiune pe viață. 
În luna martie 2021 numărul acestor persoane a crescut la 187[11].
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The issue of criminal liability is controversial and has entailed different opinions in 
modern criminal science. In these circumstances the concept of criminal liability is a con-
cept loaded with novelty and overwhelmed by multiple academic perspectives. There are 
multiple attempts to define this concept on the part of the legislator and especially on the 
part of the doctrine. The paper analyzes the main criminal law doctrine viewpoints on the 
definition and explanation of criminal liability concept. Special attention is given to the re-
lationship between criminal liability and criminal punishment. The academic opinion by 
which criminal liability is identified as legal relationship of conflict is considered correct. 
Thus, criminal liability is understood as per se legal relationship of coercion, that appeared 
as a result of crime perpetration between the state, on the one hand, and the offender, on 
the other hand.

Several views on grounds of criminal liability set out in the criminal law doctrine have 
been extensively examined in this study. In this regard, the provisions of art. 51 of Criminal 
Code that provide the basis of criminal liability, are analyzed and assessed. 

Keywords: criminal liability, grounds, crime, body of crime, guilt, punishment, crimi-
nal history, rehabilitation.

Răspunderea penală ca formă a răspunderii juridice este una din 
instituțiile fundamentale ale dreptului penal reprezentând alături de instituția 
infracțiunii și instituția pedepsei pilonii dreptului penal, în jurul cărora gravi-
tează toate reglementările legii penale. Răspunderea penală reprezintă forma 
cea mai severă a răspunderii juridice, întrucât se naște prin săvârșirea unei 
infracțiuni. În situația în care anumite persoane nu se conformează exigenților 
normelor penale și săvârșesc infracțiuni, „realizarea ordinii de drept penal 
este posibilă numai prin constrângere, adică prin aplicarea sancțiunilor pre-
văzute de normele încălcate față de cei care au săvârșit faptele interzise prin 
normele incriminatoare” [1, p. 310]. În acest sens, reținem că consecințele răs-
punderii penale sunt deosebit de grave deoarece poate fi aplicată persoanei 
vinovate de săvârșirea unei infracțiuni pedeapsa închisorii, iar uneori chiar și 
detențiunea pe viață.
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Realizarea ordinii de drept penal prin constrângere nu are loc în mod di-
rect, ci indirect, prin intermediul răspunderii penale, adică prin constatarea răs-
punderii penale care are loc prin constatarea existenței infracțiunii și aplicarea 
sancțiunilor prevăzute de normele de drept penal încălcate față de cei care au 
săvârșit faptele interzise de legea penală.

Răspunderea penală apare din momentul săvârșirii infracțiunii și constă în 
realizarea drepturilor și obligațiilor care alcătuiesc conținutul raportului juridic 
de răspundere penală. În acest moment se naște dreptul statului de a-l trage 
la răspundere penală pe autorul faptei, chiar dacă acesta nu este identificat și 
infracțiunea nu este descoperită. Tragerea efectivă la răspundere se realizează 
în cadrul raportului procesual penal. Răspunderea penală încetează din mo-
mentul stingerii antecedentelor penale. 

În aceeași ordine de idei se înscriu și cele menționate de profesorul român 
Vintilă Dongoroz care definește răspunderea penală ca fiind consecința juridică 
imediată a săvârșirii unei infracțiuni: „Această consecință cade, în virtutea legii, 
asupra făptuitorului chiar în momentul săvârșirii faptei, iar nu din momentul în 
care acesta este tras efectiv la răspundere” [2, p. 19].

În literatura de specialitate noțiunea de răspundere penală nu este definită 
și explicată în mod unitar. După cum susțin unii autori [3, p. 69; 4, 39], răspunde-
rea penală reprezintă obligația persoanei care a săvârșit infracțiunea să supor-
te o pedeapsă penală. Astfel, profesorul George Antoniu definește răspunderea 
penală drept „obligația juridică de a suferi consecințele săvârșirii infracțiunii ce 
se naște odată cu săvârșirea infracțiunii” [5, p. 28].

Alți autori [6, p. 97] înțeleg prin răspundere penală aplicarea și realizarea 
sancțiunii normei de drept penal. Mai mult, se propune chiar de considerat ca 
răspundere penală toate măsurile de influență juridică penală aplicate infracto-
rului [7, p.246]. Potrivit opiniei date, noțiunea de răspundere penală, în esență, 
este identică cu noțiunea de pedeapsă penală. 

În acest context, afirmăm că răspunderea penală și pedeapsa penală repre-
zintă noțiuni de sine stătătoare, ele nu sunt identice și nu se înglobează reci-
proc. Ele sunt corelative și se presupun în mod reciproc. Totodată, „răspunderea 
penală poate include și pedeapsa penală, dar poate să se limiteze numai la o 
condamnare publică în numele legii, precedată de un șir de măsuri de constrân-
gere prevăzute de legea penală și de procedura penală” [8, p. 339]. 

Așadar, răspunderea penală implică, de regulă, și pedeapsa (adică măsura 
de constrângere statală), pedeapsa fiind în acest context materializarea concre-
tă a răspunderii penale. Potrivit profesorului român Costică Bulai „infracțiunea 
ca fapt interzis de legea penală nu poate fi concepută fără consecința inevitabilă 
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care este răspunderea penală, iar aceasta, la rândul său, ar fi lipsită de obiect 
fără sancțiunea penală, fără pedeapsă. Și invers, pedeapsa nu poate fi concepută 
fără existența răspunderii penale, iar aceasta nu poate avea ca temei juridic de-
cât infracțiunea” [1, p. 312].

Majoritatea autorilor [9, p. 400; 10, p. 265; 11, p. 229; 12, p. 69; 13, p. 42] 
susțin că răspunderea penală se identifică cu raportul juridic penal de conflict. 
Astfel, în concepția profesorului Costică Bulai, răspunderea penală reprezintă 
„însuși raportul juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârșirii 
infracțiunii între stat, pe de o parte și infractor, pe de altă parte, raport complex 
al cărui conținut îl formează dreptul statului, ca reprezentant al societății de 
a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancțiunea prevăzută pentru 
infracțiunea săvârșită și de a-l constrânge să o execute, precum și obligația in-
fractorului de a răspunde pentru fapta sa și de a se supune sancțiunii aplicate, în 
vederea restabilirii ordinii de drept și restaurarea autorității legii” [1, p. 311].

În literatura de specialitate, s-a exprimat opinia că răspunderea penală este 
o instituție complexă reglementată atât de normele dreptului penal material, 
cât și de cele ale dreptului procesual penal și dreptului execuțional penal, adică 
răspunderea penală reprezintă realizarea raporturilor juridice penale, procesu-
al penale și execuțional penale [14, p. 50]. 

Opiniile științifice privind definirea noțiunii de răspundere penală, exprimate 
în literatura juridică, nu pot fi considerate greșite, fiindcă fiecare dintre ele vizează 
un anumit aspect al răspunderii penale care într-adevăr există, o anumită etapă 
sau element component al acesteia. Nu ar fi corect, probabil, dacă s-ar încerca ab-
solutizarea unui oarecare aspect, ignorându-se legăturile acestuia cu alte aspecte 
și, prin urmare, ignorându-se caracterul complicat al răspunderii [15, p. 123].

Poziția științifică prin care răspunderea penală se identifică cu raportul ju-
ridic penal de conflict, o considerăm corectă. În acest sens, răspunderea penală 
este însăși raportul juridic penal de constrîngere, născut ca urmare a săvîrșirii 
infracțiunii între stat, pe de o parte, și infractor, pe de altă parte. 

Prin urmare, subiecți ai răspunderii penale sunt statul și infractorul, care 
apar și ca subiecți ai raportului juridic penal. Statul, reprezentat prin organele 
judiciare, este întotdeauna subiect activ al răspunderii penale și subiect pasiv al 
raportului juridic penal. În această calitate statul este unicul titular al dreptului 
la acțiunea penală, care are drept scop realizarea răspunderii penale și restabi-
lirea ordinii de drept [1, p.313]. În cazurile în care punerea în mișcare a acțiunii 
penale este condiționată de plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, aceasta 
apare ca un subiect activ adiacent în raportul penal de conflict, avînd posibilita-
tea să deschidă calea exercitării de către organele statului a dreptului de a trage 
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la răspundere penală pe infractor, restabilirea ordinii de drept fiind realizată tot 
de stat prin organele abilitate. 

Totodată, subiectul pasiv al răspunderii penale este întotdeauna subiectul 
activ al infracțiunii, respectiv persoana fizică sau juridică chemată să răspundă 
pentru fapta sa, indiferent de forma de participație [16, p. 321].

Conținutul răspunderii penale este identic cu conținutul raportului juridic 
penal de conflict și constă în dreptul statului, ca reprezentant al societății, de 
a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica pedeapsa, prevăzută de legea 
penală, pentru infracțiunea săvîrșită și de al constrînge să o execute, precum și 
obligația infractorului de a răspunde pentru fapta sa și de a se supune aplicării 
și executării pedepsei. 

De asemenea reținem că, răspunderea penală este reglementată și de 
normele dreptului procesual penal și ale dreptului execuțional penal, realizîn-
du-se respectiv și, prin intermediul raporturilor juridice procesual-penale și 
execuțional penale [17, p. 20]. Aceasta mărturisește despre caracterul compli-
cat și dinamic al răspunderii penale. 

Așadar, răspunderea penală cuprinde următoarele elemente: a) obligația 
persoanei de a răspunde pentru infracțiunea săvîrșită; b) condamnarea publică a 
persoanei care a săvîrșit o infracțiune, în numele legii, exprimată prin aprecierea 
negativă dată de instanța judecătorească faptei săvîrșite de către această persoa-
nă; c) aplicarea și executarea pedepsei; d) suportarea consecințelor nefavorabile 
ale condamnării pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilită-
rii. Precizăm că la anumite etape ale răspunderii penale, unul dintre elementele 
menționate devine dominant, determinînd conținutul răspunderii la etapa dată.

Obiectul raportului juridic de răspundere penală se caracterizează prin 
specificul sancțiunilor de drept penal și anume al pedepselor și al măsurilor 
educative. 

Codul penal al Republicii Moldova în vigoare a consacrat pentru prima dată 
o definiție a răspunderii penale în art. 50 ca fiind condamnarea publică, în nu-
mele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvîrșit, condam-
nare ce poate fi precedată de măsurile de constrîngere prevăzute de lege.

Potrivit textului legii răspunderea penală reprezintă reacția statului față de 
infracțiunea săvîrșită, care constă în condamnarea publică, adică în dezaproba-
rea faptei infracționale comise și a persoanei vinovate de săvîrșirea infracțiunii. 
Astfel, tragerea la răspundere penală a infractorului se poate face doar de către 
organele de stat și în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Condamnarea publică, în numele legii, este exprimată în sentința (hotă-
rîrea) de condamnare și constă în aprecierea negativă dată de instanța jude-



Drept penal. Partea generală     Pagina  99

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

cătorească faptelor infracționale comise și persoanelor vinovate de săvîrșirea 
acestora, iar sentințele de condamnare sunt pronunțate în numele legii. 

Condamnarea publică constă în faptul că ședințele de judecată în cauzele 
penale sunt deschise, la ele are acces publicul și sentința de condamnare tot-
deauna se pronunță public, chiar dacă în unele cauze ședințele judiciare au fost 
secrete [18, p. 140].

Pe lîngă aceasta, mai precizăm și faptul că, „răspunderea penală consta-
tată și concretizată prin sentința de condamnare, urmează să se realizeze prin 
executarea sancțiunii aplicate” [1, p. 316]. În acest context, considerăm ca neîn-
temeiată opinia, expusă în literatura de specialitate, precum că realizarea răs-
punderii penale se epuizează cu condamnarea infracțiunii comise și a persoanei 
care a săvîrșit-o, exprimată în sentința de condamnare [8, p. 342; 18, p. 141].

Măsurile de constrîngere care pot preceda condamnarea, în sensul art. 50 
Cod penal, sunt: reținerea (art. 165 Cod de procedură penală); măsurile pre-
ventive (art. 175-196 Cod de procedură penală); obligarea de a se prezenta la 
organul de urmărire penală sau la instanță (art. 198 Cod de procedură penală); 
aducerea silită (art. 199 Cod de procedură penală); suspendarea provizorie din 
funcție (art. 200 Cod de procedură penală) etc.

Actualul Cod penal al Republicii Moldova prevede un cadru amplu de re-
glementări privind răspunderea penală ca instituție fundamantală a dreptului 
penal. Cadrul juridic al răspunderii penale cuprinde dispoziția art. 50 Cod pe-
nal care prevede difiniția răspunderii penale, dispozițiile din art. 51 Cod penal 
referitoare la temeiul răspunderii penale, dispozițiile din Capitolul VI al părții 
generale a Codului penal ce cuprinde liberarea de răspundere penală – art. 53-
60 Cod penal, precum și dispozițiile din Capitolul XI privitoare la cauzele care 
înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării – art. 107-112.

Problema temeiului răspunderii juridice, în general, și a celei penale, în 
special, a constituit o preocupare pentru cele mai înalte minți ale tuturor tim-
purilor. Începând din antichitate, filosofii și juriștii s-au străduit să găsească un 
asemenea temei și să-l fundamenteze științific. Deoarece în dreptul sclavagist 
și în cel feudal temeiul obiectiv al răspunderii penale era predominant, fiind 
pedepsită „orice acțiune prin care s-a produs o vătămare oarecare a interese-
lor apărate” [19, p. 510], chiar dacă subiectiv nu-i aparținea autorului, cei mai 
de seamă filosofi, înțelegând caracterul neștiințific, unilateral, al respectivului 
temei, au încercat să demonstreze necesitatea recunoașterii și a unui temei su-
biectiv, alături de cel obiectiv, al răspunderii persoanei pentru fapta prejudici-
abilă săvârșită. Ca rezultat al acestei evoluții a gândirii juridice, a dezvoltării 
științei, tehnicii ca și a analizei științifice a fenomenului juridic, în epoca mo-
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dernă se generalizează cerința cauzalității psihice ca bază a răspunderii penale; 
cazurile de răspundere obiectivă, de-și n-au dispărut complet (ele se mențin și 
în zilele noastre), nu au decât un caracter de excepție [20, p. 20].

Actualmente, majoritatea cercetătorilor juriști, în principiu, abordează răs-
punderea penală prin prisma componenței infracțiunii, dar o fac în mod diferit. 
Astfel, unii autori consideră că singurul temei al răspunderii penale este con-
statarea în acțiunile persoanei a componenței unei anumite infracțiuni, iar alții 
susțin că temei al răspunderii penale constituie componența infracțiunii. Consi-
derăm că cea de-a doua opinie nu este destul de reușită, deoarece prin această 
interpretare este înlocuită fapta ca fenomen concret și real prin noțiunea relati-
vă și abstractă a fenomenului respectiv (componența infracțiunii). Componența 
infracțiunii având, astfel, un conținut abstract, nu poate realiza funcția de temei 
al răspunderii penale [15, p. 124].

În doctrina juridică penală, sunt expuse mai multe păreri cu privire la te-
meiul răspunderii penale, care diferă una de alta după conținut. Astfel, ca temei 
al răspunderii penale se consideră: 

a) componența infracțiunii [21, p. 105-106; 22, p. 26-53]; 
b) săvârșirea infracțiunii [1, p. 317; 16, p. 323], opinie unanim acceptată în 

doctrina penală română;
c) vinovăția și raportul de cauzalitate [23, p. 67]; 
d) vinovăția [24, p. 58]; 
e) componența infracțiunii și vinovăția [25, p. 41] etc.
Primele două opinii le considerăm corecte. Aceste viziuni nu se contrazic 

reciproc, deoarece prin termeni diferiți reflectă una și aceeași idee care constă 
în: temeiul necesar și suficient al răspunderii penale este săvârșirea infracțiunii, 
adică a faptei care prezintă componența unei infracțiuni prevăzute de legea pena-
lă. Astfel, fără a constata că fapta săvârșită prezintă toate semnele componenței 
unei infracțiuni, este imposibil a stabili dacă fapta comisă este o infracțiune și, 
prin urmare, dacă există temeiul răspunderii penale. 

Totodată, acceptarea opiniei potrivit căreia vinovăția constituie unicul temei al 
răspunderii penale ar însemna excluderea artificială a unui element din componența 
de infracțiune, ce ar genera, pe de o parte, dispariția noțiunii de componență a 
infracțiunii, iar pe de altă parte – denaturarea noțiunii de vinovăție, „materializarea” 
acesteia prin introducerea în conținutul vinovăției a diferitelor circumstanțe obiec-
tive. De asemenea, reținem că scoaterea vinovăției în afara componenței infracțiunii 
ar provoca negarea unor criterii exacte de stabilire a acesteia, prevăzute de lege și, 
prin urmare, ar submina principiul legalității în realizarea justiției.

Întrucât săvârșirea unei infracțiuni este faptul juridic generator de răspundere 
penală, ca temei al răspunderii este infracțiunea, adică fapta săvârșită care prezintă 
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componența unei infracțiuni prevăzute de legea penală. În același timp, vinovăția 
făptuitorului întotdeauna se manifestă prin săvârșirea anumitor acțiuni sau 
inacțiuni prejudiciabile. Aceasta înseamnă că elementele subiective ale infracțiunii 
se manifestă, sunt exteriorizate prin elementele obiective ale acesteia, iar elemente-
le obiective, la rândul lor, sunt o manifestare a elementelor subiective. 

Prin urmare, problema vinovăției persoanei în săvârșirea faptei poa-
te fi soluționată doar prin constatarea existenței sau inexistenței în acțiunile 
(inacțiunile) acesteia a componenței unei infracțiuni. Latura subiectivă cuprin-
de acele semne de natură spirituală care leagă fapta materială de autorul ei, de 
subiectul care a săvârșit-o. „Fără această legătură, fapta respectivă, oricât ar fi 
de periculoasă pentru societate prin natura ei, nu poate să îmbrace haina juridi-
că de infracțiune” [26, p. 25]. 

Temeiul răspunderii penale este formulat expres în legea penală a Republicii 
Moldova. Astfel, art. 51 alin. (1) Cod penal prevede că: „Temeiul real al răspunderii 
penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, sti-
pulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale”. În același 
text al art. 51, se prevede la alin. (2) că: „Răspunderii penale este supusă numai 
persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală”.

Din textul legii desprindem un șir de semnificații privind temeiul răspun-
derii penale care constau în următoarele:

a) singurul temei al răspunderii penale îl constituie săvîrșirea unei infracțiuni, 
adică a unei fapte prejudiciabile, comisă cu vinovăție, care prezintă componența 
unei infracțiuni, stipulată în legea penală. În sistemul dreptului penal al Republicii 
Moldova răspunderea penală nu poate exista decît pentru persoana care a săvîrșit 
o faptă ce constituie, în condițiile legii penale, o infracțiune;

b) temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă 
săvîrșită. În același timp, răspunderii penale este supusă numai persoana vi-
novată de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de legea penală. Astfel, nu se poate 
concepe răspunderea penală numai pe baza actului de conduită exterioară a 
omului, așa-numita răspundere penală obiectivă care să-și găsească temeiul su-
ficient în însăși fapta prejudiciabilă săvîrșită. Trebuie subliniat însă faptul, că 
legiuitorul nostru consideră fapta prejudiciabilă săvîrșită ca temei real al răs-
punderii penale, iar vinovăția drept condiție necesară a răspunderii penală. 

c) pentru existența răspunderii penale nu este suficientă săvîrșirea 
infracțiunii, înțeleasă ca fapta prejudiciabilă săvîrșită, incriminată de lege (art. 51 
alin. (1) Cod penal), ci mai este necesar să se constate vinovăția făptuitorului, fără 
de care nu poate fi concepută răspunderea penală (art. 51 alin. (2) Cod penal). Deci 
răspunderea penală există numai din momentul dovedirii vinovăției persoanei 
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pentru săvîrșirea infracțiunii care constituie condiția necesară sau chiar temeiul 
subiectiv al răspunderii penale. Cu alte cuvinte, răspunderea penală presupune în 
mod necesar săvîrșirea unei infracțiuni, iar existența infracțiunii presupune do-
vedirea ei, care înseamnă dovedirea nu numai a săvîrșirii faptei, dar și a săvîrșirii 
acesteia cu vinovăție. Pornindu-se de la această cerință, în literatura juridică s-a 
exprimat opinia, pe care o considerăm întemeiată, că răspunderea penală are un 
temei obiectiv în fapta săvîrșită și un temei subiectiv în vinovăția făptuitorului;

d) răspunderea penală survine pentru toate formele infracțiunii, incrimina-
te și sancționate de legea penală. Se are în vedere atît pentru infracțiunea con-
sumată, cît și cea neconsumată (pregătirea și tentativa), precum și infracțiunile 
săvîrșite prin participație de către organizator, instigator, autor sau complice;

e) temeiul juridic al răspunderii penale îl constituie componența infracțiunii, 
stipulată în legea penală. Elementele și semnele componenței de infracțiune 
sunt reglementate în art. 17-231 Cod penal și în alte articole ale Părții generale 
și ale Părții speciale ale Codului penal. Dacă nu se constată în conținutul faptei 
săvîrșite cel puțin un element sau un semn principal cuprins în componența 
infracțiunii respective, temeiul juridic al răspunderii penale lipsește și, prin ur-
mare lipsește răspunderea penală. 
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Mental coercion is one of the circumstances that eliminate the criminal nature of an 
act that is insufficiently regulated by the Criminal Code of the Republic of Moldova. The le-
gislator establishes its general marks in art. 39 of the Criminal Code, without making a clear 
distinction between the effects of the application of physical and mental coercion. More than 
that, paragraph 2 of art. 39 of the Criminal Code of the Republic of Moldova provides that 
criminal liability is governed by the conditions established in art. 38 of the Criminal Code of 
the Republic of Moldova, which means the conditions of the state of extreme necessity.

Mental coercion (also called “moral coercion” in other legislations) is considered to be 
an “old” institution of criminal law, although, for the Republic of Moldova, it is a relatively 
new circumstance that eliminates the criminal nature of an act. The motivation for the ap-
pearance of this circumstance that eliminates the criminal nature of an act, the limits of its 
application, the effects of finding its existence, the “criminal-moral” relationship in establi-
shing the deed committed in the conditions of mental coercion are just some of the aspects 
related to this circumstance.

In this article, our approach is based on the absent or contradictory conclusions of the 
doctrine, but also the practically non-existent jurisprudence referred to the mental coercion 
as one of the circumstances that eliminate the criminal nature of an act. But before elucida-
ting the questions that are raised, we propose some short incursions in the historical evolu-
tion of this circumstance that eliminates the criminal nature of an act and also the evocation 
of some aspects of the comparative criminal law.

For the examination of mental coercion, we propose a complex approach, not only 
from the perspective of criminal law, but also through the prism of moral norms. 

Keywords: mental coercion, circumstance that eliminates the criminal nature of an 
act, extreme necessity, criminal law, moral norms. 

Introducere. Uneori îmi culeg temele de cercetare din discuțiile cu 
studenții… această dată nu a fost o excepție. Și nu doar atât. Examinarea con-
strângerii psihice ne o propunem prin prisma unei abordări de drept penal, dar 
și din unghiul normelor morale. În general, aspectul “penal-moral” îl atribuim 
diferitor tematici din dreptul penal. Raportat la normele și instituțiile din Par-
tea Generală a Dreptului penal, cel mai des abordăm acest binom cu referire la 
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starea de extremă necesitate. Care, însă, ar fi atribuția constrângerii psihice ca 
și cauză care înlătură caracterul penal al faptei la raportul penal-moral, și este 
ea, oare, această atribuție, în general?

Constrângerea psihică, în opinia noastră, este o cauză care înlătură caracterul 
penal al faptei, insuficient reglementată de Codul penal al Republicii Moldova. Or, 
legiuitorul, fără a face o distincție clară între efectele aplicării constrângerii fizice 
și psihice, stabilește repere generale ale acesteea în art.39 din Codul penal, dar mai 
mult ca atât, în alin.2 al art.39 CP al RM, prevede că răspunderea penală se stabilește 
în condițiile art.38 al CP al RM, adică condițiile stării de extremă necesitate.

Constrângerea psihică (numită în alte legislații constrângere morală) este 
o instituție considerată “veche” a dreptului penal, deși pentru Republica Moldo-
va, în calitate de cauză care înlătură caracterul penal al faptei, este relativ nouă. 
Motivația apariției acestei cauze care înlătură caracterul penal al faptei, limitele 
aplicării ei, efectele constatării existenței ei, coraportul „penal-moral” în cazul 
stabilirii faptei comise sub imperiul constrângerii psihice sunt doar unele din-
tre fațetele cauzei date.

Cristea D. [1, p.95-96] consideră că “ societatea are o relație ciudată de “dra-
goste-ură” cu instituția constrângerii morale. Chiar dacă de o tradiție considera-
bilă, fiind folosită ca apărare încă din dreptul roman, constrângerea morală a fost 
frecvent condamnată de doctrinari, rar “invocată” și mai rar pledată cu succes”.

Demersul nostru se bazează și pe concluziile absente sau contradictorii ale 
doctrinei, dar și jurisprudența practic inexistentă cu referire la constrângerea 
psihică ca și cauză care înlătură caracterul penal al faptei.

Până a trece la elucidarea propriu-zisă a întrebărilor invocate, ne propu-
nem mici incursiuni în evoluția istorică a acestei cauze care înlătură caracterul 
penal al faptei și evocarea unor aspecte din dreptul penal comparat.

Evoluție istorică. Profesorul V.Dongoroz în Cursul său de drept penal din 
1942 [2, p.431] scria că în dreptul roman, la început, nu se ținea seama de con-
strângerea prin amenințare, cu timpul, însă, s-a ajuns până la completa apărare 
de pedeapsă.

În Evul Mediu, chestiunea constrângerii psihice a fost foarte controversată, 
unii admiteau apărarea de pedeapsă, alții - o pedeapsă redusă.

Vechile legiuiri românești nu prevedeau, în mod expres, amenințarea.
Codul penal Știrbey prevedea forța majoră, în general, în care intra și con-

strângerea psihică.
Codul penal de la 1864 nu prevedea amenințarea, dar pe baza principiilor 

fundamentale, doctrina și jurisprudența admiteau apărarea de pedeapsă.
Codul penal din 1936 [3, p.143] în art.130 cu titlul “Constrângerea morală” 

stipula următoarele:” Nu răspunde de infracțiune acela care a săvârșit faptul, 
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sub influența unei constrângeri morale, produsă prin o amenințare, care consti-
tuia un pericol direct pentru viața, integritatea corporală, sănătatea și liberta-
tea, fie a propriei sale persoane, fie a unei rude sau a unei persoane de care este 
legat printr-o temeinică afecțiune și dacă pericolul nu putea fi înlăturat prin alte 
mijloace”. Calitatea de rudă și cea de “persoane legate prin temeinică afecțiune“ 
era clarificată în art.183 pct.5 din același cod [3, p.143].

Codul penal al Republicii Moldova din 1961 [4, p.29] în art.37 printre 
circumstanțele atenuante, la pct.3 prevedea „săvârșirea infracțiunii sub influența 
unei amenințări sau constrângeri…”.

Drept comparat. În unele legislații străine, constrângerea psihică consti-
tuie o formă a stării de extremă necesitate, deoarece în ambele situații există o 
opțiune a subiectului între a suporta pericolul și a comite o faptă prevăzută de 
legea penală spre a se salva de răul cu care este amenințat.

Codul penal italian [5, p. 2127-2128] examinează amenințarea în cadrul 
stării de extremă necesitate. Codul penal al Austriei [6, p. 22] la § 33 alin. 2 pre-
vede că o circumstanță agravantă este, în plus față de cazurile prevăzute la § 39 
a alin. 1, și atunci când un făptuitor major a săvârșit cu intenție o faptă penală 
prin uz de violență sau amenințare cu un pericol grav îndreptată împotriva unui 
minor iresponsabil sau împotriva unei persoane apropiate acestuia. Codul penal 
al Lituaniei [7, p.2546] în articolul 59 alin.1 pct. 5 printre circumstanțele atenu-
ante stabilește că “ fapta a fost săvârșită ca urmare a constrângerii mintale sau 
fizice, în cazul în care o astfel de constrângere nu înlătură răspunderea penală”, 
iar la art.60 alin.1 lit. d) printre circumstanțele agravante “ săvârșirea infracți-
unii sub imperiul constrângerii sau violenței”. Codul penal al Franței [8, p.1451] 
în articolul 122-2 stipulează că nu este responsabilă penal persoana care a acți-
onat sub imperiul unei forțe sau al unei constrângeri căreia nu i-a putut rezista. 
Legislația rusă [9, p.19] este identică cu cea a Republicii Moldova. Codul penal 
al României [10, p.3669] prevede constrângerea psihică printre cauzele de ne-
imputabilitate. Legea penală română reglementează în dispoziții diferite con-
strângerea morală și starea de necesitate, aceasta din urmă având un conținut 
mai larg. În cazul constrângerii morale, legea subliniază caracterul irezistibil 
al amenințării care se exercită asupra voinței celui constrâns, obligîndu-l să se 
supună voinței constrângătorului, iar în dispozițiile privind starea de necesitate 
se pune accentual pe pericolul iminent la care este supus făptuitorul și de care 
nu se poate salva decât săvârșind o faptă prevăzută de legea penală. În cazul 
constrângerii psihice este anihilată (reprimată) libertatea de decizie a făptuito-
rului, acesta săvârșind o infracțiune, care nu reprezintă rezultatul voinței sale, 
dar a celui care a exercitat constrângerea.
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Mai multe legislații (de exemplu, România, Austria ș.a.) prezintă drept 
modalitate unică a exercitării constrângerii psihice (morale) - amenințarea. 
Unii autori [11, p.247 ] sunt de părerea că constrângerea psihică (morală) 
reprezintă o stare psihică determinată de puternica presiune pe care senti-
mentul de teamă, provocat prin amenințare, o exercită asupra celui constrâns, 
înlăturând astfel posibilitatea liberei determinări și dirijări a voinței acestuia. 
V.Dongoroz [2, p.429-431] considera că amenințarea nu este același lucru cu 
constrângerea morală. În opinia sa, amenințarea este doar o modalitate a con-
strângerii psihice. Mai mult, alți autori tratează ambele forme de constrângere 
(fizică și psihică) în cadrul forței majore. Evident că suntem de acord cu opinia 
profesorului Dongoroz V. că constrângerea psihică nu poate fi identificată cu 
amenințarea, constituind, în fapt, un concept mai larg. De exemplu, sunt mai 
multe studii [12, p.372-373; 13, p.103-112] în care se specifică că starea de 
hipnoză este examinată ca o modalitate specifică de constrângere psihică. La 
fel, se vorbește și despre calomnie și injurie ca și modalități ale constrânge-
rii psihice.[14, p.10-14] Nu este exclus nici faptul ca constrângerea psihică să 
implice și aplicarea constrângerii fizice. De exemplu, o persoană, în timp ce 
este șantajată să divulge anumite informații secrete, o altă persoană apropiată 
primei, în prezența acesteia, este mutilată treptat. 

Distincția amenințare-ofertă. Un aspect interesant referitor la con-
strângerea psihică, expus în doctrina de specialitate este referitor la corapor-
tul “amenințare –ofertă”. Este crezut de societate că omul este mai liber de a 
alege atunci când primește o oferă, de exemplu, de un milion de lei pentru a 
comite o infracțiune, față de amenințarea că va pierde un milion de lei, dacă nu 
va comite o infracțiune. Majoritatea agrează ideea că individul este mai liber 
să răspundă la tentații decât la frică, însă opinia dată are și contraargumente. 
În ambele cazuri este vorba despre constrângere psihică aplicată cu scopul ca 
persoana să săvârșească o infracțiune. 

Nu toți, însă, împărtășesc această idée [1, p. 98], deoarece în opinia lor, nicio 
voință umană nu este vreodată totalmente liberă, iar diferența dintre amenințare 
și frică este iluzorie. Trebuie să facem distincție între frică și dorință, iar frica în 
sine este tot o dorință - dorința de a evita consecințele negative.

Mai este expusă și opinia că ofertele provoacă întotdeauna o presiune 
mai suportabilă decât amenințările. După noi, este discutabil. Dacă societatea 
crede [1, p.98 ] că făptuitorul este mai liber să respingă o ofertă de un milion, 
dacă va comite infracțiunea decât să fie amenințat că va pierde acest milion 
dacă nu va comite infracțiunea, depinde de foarte multe împrejurări create, 
existente în viața, ambianța făptuitorului la momentul ofertei. Dacă, să pre-
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supunem, la acel moment, făptuitorul are necesitate urgentă de o sumă mare 
de bani pentru a-și opera copilul grav bolnav? Probabil că alegerea va crea o 
presiune extrem de mare asupra făptuitorului. Dacă făptuitorul este un părin-
te “normal” pentru copilul său, este clar care va fi alegerea.

Mai contează, încă și ce infracțiune este solicitată de a fi comisă de către 
cel ce aplică (face) oferta, asupra cărei valori sociale trebuie să se atenteze, ce 
pericol social va prezenta această infracțiune.

Aspectul penal - moral. În acest context, apare și întrebarea: poate fi 
oare considerat un interes social mai presus și mai important decât un interes 
personal? Își poate oare, persoana, justifica comportamentul prin interes pro-
priu? Este relevant în acest sens cazul lui Drazen Erdemovic [15].

În procesul fostului presedinte sârb, Slobodan Milosevici, derulat în fata Tri-
bunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPI), a fost audiat un sol-
dat care a participat la masacrul de la Srebrenita cu numele Drazen Erdemovic. 
Drazen Erdemovic este un croat din Bosnia înrolat in forțele sârbe, care a fost 
condamnat în 1998 la cinci ani de închisoare, pentru participarea la execuția mai 
multor sute de musulmani din Bosnia, într-o ferma din apropiere de Srebrenica 
[16]. Inainte de a fi inculpat, militarul și-a recunoscut vinovăția și a recunoscut 
acuzațiile de crime de război. Erdemovic a acceptat să colaboreze cu procurorul 
și să depună mărturie împotriva lui Milosevici. Fostului lider de la Belgrad, al că-
rui proces a început in 12 februarie 2002, i-au fost incriminate crime împotriva 
umaniățtii și crime de război, pentru rolul său în cele trei conflicte majore care 
au afectat fosta Iugoslavie - conflictele din Croația (1991-1995), Bosnia (1992-
1995) si Kosovo (1998-1999). De asemenea, a fost acuzat de genocid, în conflic-
tul din Bosnia, soldat cu peste 200.000 de morti.

 
*Imagini preluate de pe site-ul dw.com/ro/imagini-ale-groazei-masacrul-de –la- 

Srebrenica-pe- bandă-magnetică/a-2627453 

În timpul războiului din Bosnia, tânărul croat Drazen Erdemovic încearcă să plece din 

Balcani în Elveția. Nu obține însă viza, și, datorită nevoii de a-și întreține familia, se înrolează în 

Unitatea 1 Sabotaj a armatei sârbilor bosniaci. Cu toate că sarcinile obișnuite ale unității țineau 

de administrarea unor tipuri de armament specializat, pe 16 iulie 1995 Erdemovic  și alți 7 

membri ai grupului primesc ordinul de a se deplasa la ferma Branjevo, lângă Pilica, unde vor 

aștepta alte instrucțiuni. Ajunși acolo, sunt organizați ca și pluton de execuție pentru 

exterminarea unor autobuze cu civili bosnieci musulmani, aduși din enclava Srebrenica.  

La refuzul inițial al lui Erdemovic, răspunsul vine prompt: “Dacă îți pare rău pentru ei, 

vei trece acolo, te vei alinia lângă ei și te vom omorî și pe tine”. El își dă seama că respectivii 

civili vor fi împușcați oricum, indiferent de conduita sa și că singurul rezultat al refuzului său ar 

fi încă o victimă umană- chiar el. Gândul îi zboară la”soția și fiul său care pe atunci avea nouă 

luni’. Cu reticență, consimte în cele din urmă să se alăture plutonului de execuție. În 5 ore de 

trageri, 1200 de civili nevinovați sunt executați mortal de pluton. Pe 31 mai 1996, Erdemovic 

mărturisește faptele sale în fața Tribunalului Penal pentru fosta Iugoslavie și invocă, printre 

altele, și constrângerea psihică (morală)[17].  

Cine, deci, este Erdemovic?  O victimă, care a ales viața asupra morții sau un răufăcător? 
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În timpul războiului din Bosnia, tânărul croat Drazen Erdemovic încearcă să 
plece din Balcani în Elveția. Nu obține însă viza, și, datorită nevoii de a-și întreține 
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familia, se înrolează în Unitatea 1 Sabotaj a armatei sârbilor bosniaci. Cu toate 
că sarcinile obișnuite ale unității țineau de administrarea unor tipuri de arma-
ment specializat, pe 16 iulie 1995 Erdemovic și alți 7 membri ai grupului pri-
mesc ordinul de a se deplasa la ferma Branjevo, lângă Pilica, unde vor aștepta alte 
instrucțiuni. Ajunși acolo, sunt organizați ca și pluton de execuție pentru extermi-
narea unor autobuze cu civili bosnieci musulmani, aduși din enclava Srebrenica. 

La refuzul inițial al lui Erdemovic, răspunsul vine prompt: “Dacă îți pare rău 
pentru ei, vei trece acolo, te vei alinia lângă ei și te vom omorî și pe tine”. El își dă 
seama că respectivii civili vor fi împușcați oricum, indiferent de conduita sa și 
că singurul rezultat al refuzului său ar fi încă o victimă umană- chiar el. Gândul 
îi zboară la”soția și fiul său care pe atunci avea nouă luni’. Cu reticență, consimte 
în cele din urmă să se alăture plutonului de execuție. În 5 ore de trageri, 1200 
de civili nevinovați sunt executați mortal de pluton. Pe 31 mai 1996, Erdemovic 
mărturisește faptele sale în fața Tribunalului Penal pentru fosta Iugoslavie și 
invocă, printre altele, și constrângerea psihică (morală)[17]. 

Cine, deci, este Erdemovic? O victimă, care a ales viața asupra morții sau un 
răufăcător?

 
 

Și iarăși apare întrebarea: poate fi oare considerat un interes social mai presus și mai 

important decât un interes personal? Persoana își poate oare justifica comportamentul prin 

interes propriu?  

Într-un fel, dacă stăm să analizăm comportamentul lui Erdemovic, înțelegem că acesta a 

fost constrâns de împrejurări să procedeze într-un anume fel, dar în cazul procesului său de 

judecată s-a specificat că “participarea lui la acest război era voluntară și, deci, nu exista nicio 

îndoială cu privire la rezultatele finale ale activităților întreprinse în timpul războiului. Acest fapt 

determină responsabilitatea individuală a fiecărui membru a forțelor armate sau ai grupărilor 

paramilitare”[17]. 

Circumstanțele tragice existente, se pare, că crează compasiune pentru făptuitor. Pe de o 

parte îl compătimim, dar, pe de altă parte, nu-i excludem vinovăția. 

Pe de o parte ne putem identifica cu el, iar pe de altă parte înțelegem că orice  persoană 

normală ar putea oricând nimeri într-o situație anormală. 

Pe de o parte, înțelegem că astfel de persoane ca Erdemovic deși sunt victime, sunt în 

același timp și agresori. O parte a societății este gata să justifice faptele lui Erdemovic, iar o altă 

parte- îl condamnă. 

La Haga în fața Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, sârbul 

Erdemovic a spus-o în fața întregii lumi: “Unde am fost eu, la Srebrenica, singura modalitate 

de a fi inocent era să fii mort. N-am vrut să mor” [1, p.116]. 

Atunci, mai apare încă o întrebare: 
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Și iarăși apare întrebarea: poate fi oare considerat un interes social mai 
presus și mai important decât un interes personal? Persoana își poate oare jus-
tifica comportamentul prin interes propriu? 

Într-un fel, dacă stăm să analizăm comportamentul lui Erdemovic, înțelegem 
că acesta a fost constrâns de împrejurări să procedeze într-un anume fel, dar în 
cazul procesului său de judecată s-a specificat că “participarea lui la acest răz-
boi era voluntară și, deci, nu exista nicio îndoială cu privire la rezultatele finale 
ale activităților întreprinse în timpul războiului. Acest fapt determină respon-
sabilitatea individuală a fiecărui membru a forțelor armate sau ai grupărilor 
paramilitare”[17].

Circumstanțele tragice existente, se pare, că crează compasiune pentru 
făptuitor. Pe de o parte îl compătimim, dar, pe de altă parte, nu-i excludem 
vinovăția.
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Pe de o parte ne putem identifica cu el, iar pe de altă parte înțelegem că 
orice persoană normală ar putea oricând nimeri într-o situație anormală.

Pe de o parte, înțelegem că astfel de persoane ca Erdemovic deși sunt vic-
time, sunt în același timp și agresori. O parte a societății este gata să justifice 
faptele lui Erdemovic, iar o altă parte- îl condamnă.

La Haga în fața Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, 
sârbul Erdemovic a spus-o în fața întregii lumi: “Unde am fost eu, la Srebre-
nica, singura modalitate de a fi inocent era să fii mort. N-am vrut să mor” 
[1, p.116].

Atunci, mai apare încă o întrebare:
Ce nivel de curaj moral putem/ avem dreptul pretinde altuia în cadrul 

sistemului de drept penal, astfel, încât acesta să nu fie pasibil de pedeapsă 
penală? Cât de erou ar trebui să fie?

Constrângerea psihică și alte cauze care înlătură caracterul penal al 
faptei. Din punct de vedere strict juridic, avocatul lui Erdemovic [17] a solicitat 
să fie revizuită hotărârea de condamnare, declarând că acuzatul este vinovat, dar 
infracțiunile au fost comise sub influența constrângerii, fără a avea posibilitatea de 
alegere și, deci, în extremă necesitate. La examinarea apelului s-a specificat că con-
strângerea nu permite o apărare completă a unui soldat acuzat de o crimă împotri-
va umanității și/sau o crimă de război care implică uciderea unui om nevinovat.

Absența alegerii morale a fost recunoscută, în mai multe rânduri, ca una 
dintre componentele esențiale pentru a considera constrângerea ca o cauză 
care înlătură caracterul penal al faptei. Un soldat poate fi considerat privat de 
alegerea sa morală în fața unui pericol fizic iminent. Această amenințare trebuie 
înțeleasă în jurisprudență ca un pericol de moarte sau de vătămare corpora-
lă gravă, dar care trebuie să îndeplinească următoarele condiții: trebuie să fie 
iminentă, reală și inevitabilă. Tribunalul care l-a judecat pe Erdemovic a luat în 
considerare și faptul că participarea lui la acest război era voluntară și, deci, nu 
exista nicio îndoială cu privire la rezultatele finale ale activităților întreprinse 
în timpul războiului. Acest fapt determină responsabilitatea individuală a fie-
cărui membru a forțelor armate sau ai grupărilor paramilitare. La fel, în cazul 
lui a mai fost invocat și ordinul dat de superior. În acest sens, gradul deținut de 
cel care a dat ordinul și cel care l-a primit și l-a executat se ia în considerare la 
evaluarea constrângerii aplicate atunci când persoana este obligată să execute 
un ordin vădit ilegal. Deși Erdemovic nu a contestat ordinul vădit ilegal care 
i s-a dat ( mai precis l-a contestat, dar nu prea vehement), instanța a stabilit, 
conform jurisprudenței anterioare, că era de datoria lui mai degrabă să nu se 
supună acestui ordin decât să se supună. Această datorie de a nu se supune, 
putea să dispară doar în cazul unei stări de extremă necesitate.
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 În consecință, înlăturarea caracterului penal al faptei bazat pe constrân-
gere morală și/sau o stare de extremă necesitate care decurg din ordinul su-
periorului nu este exclusă, condițiile de aplicare, însă, trebuie să fie deosebit 
de stricte. Ele trebuie căutate nu numai în însăși existența unui ordin al supe-
riorului, dar, și mai ales, în circumstanțele care caracterizează modul în care a 
fost dat ordinul și cum a fost primit. În această abordare, situația depinde de la 
caz la caz. Privitor la o crimă contra umanității, instanța a considerat că viața 
victimei și a învinuitului nu sunt pe deplin echivalente. Spre deosebire de legea 
obișnuită, încălcarea de aici nu era îndreptată doar contra vieții și integrității 
fizice a victimei, dar și a umanității în ansamblu.

În concluzie, aplicarea constrângerii față de Erdemovic coroborată cu exe-
cutarea ordinului superiorului și starea de extremă necesitate au fost luate în 
considerare doar ca circumstanțe atenuante[17].

Dacă analizăm constrângerea psihică în raport cu legitima apărare, atunci 
legiuitorul permite legitima apărare și în cazul când cel ce se apără avea și alte 
opțiuni, iar constrângerea psihică este pusă, însă în anumite limite, anume a celor 
caracteristice stării de extremă necesitate. Atunci, este oare, în general, necesară 
existența constrângerii ca și o cauză care înlătură caracterul penal al faptei aparte 
ori este suficientă prevederea în lege a stării de extremă necesitate, iar aplicarea 
constrângerii ca izvor de pericol poate fi atribuită la acțiunile oamenilor? Pentru 
moment, totuși, credem că este justificată existența în legea penală a constrângerii 
psihice ca și cauză care înlătură caracterul penal al faptei, întrucât nu întotdeauna 
aceasta necesită încadrare în condițiile stării de extremă necesitate. 

Concluzii. Privitor la constrângerea psihică nu pretindem că este o clarita-
te nici în doctrina, dar nici în jurisprudența Republicii Moldova. Este o instituție 
complexă a dreptului penal. Nu este claritate nici în privința condițiilor de 
existență ale ei ca și cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Faptele pre-
văzute de legea penală comise sub imperiul constrângerii psihice nu întotdeau-
na sunt înțelese și disculpate de societate. Nu întotdeauna societatea manifestă 
compasiune față de aceste persoane, deși condițiile prevăzute de lege, aparent, 
sunt întrunite. Înțeleasă diferit, constrângerea psihică pe bună dreptate com-
portă și destule linii juridice, cu puternice valențe morale asupra cărora se poa-
te de discutat și se va discuta încă foarte mult.
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SCOPUL LIBERĂRII CONDIŢIONATE DE PEDEAPSA PENALĂ 
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Conditional release aims to assist detainees to move from penitentiary life to law-abi-
ding life in the community through post-release and supervision conditions that promote 
and contribute to public safety and reduce crime in the community. Premature release is a 
favor for the detainee that allows him to rehabilitate in the penitentiary, to rehabilitate in 
society and to benefit from social services, he being quickly incarcerated in case of other 
crimes which leads to reduced overcrowding, reduced risk of recidivism and last but not 
least to the humanization of the criminal punishment.

Keywords: conditional release, detainees, penitentiary, premature release, overcrow-
ding, risk of recidivism, umanization punishment  

Scopul executării pedepsei, potrivit legii penale, este formarea unei atitudini 
corecte față de munca, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire so-
cială. În anumite cazuri, funcția reeducativă a pedepsei se poate realiza înainte de 
executarea ei integrală, prin privare de libertate și, ca atare, condamnații respec-
tivi pot fi liberați condiționat, dacă sunt întrunite anumite condiții legale. Această 
posibilitate constituie un stimulent important pentru reeducarea lor. Liberarea 
condiționată este o instituție de drept penal material (substanțial) complemen-
tară regimului executării pedepsei închisorii la un loc de deținere, pe care o pot 
dispune instanțele de judecată cu privire la orice condamnat. Ea este deci o forma 
de înlăturare condiționată a continuării executării pedepsei, deoarece condițiile 
trebuie îndeplinite atît înainte de a fi acordată, cît și pentru a deveni definitivă. Ea 
este un mijloc de individualizare administrativă a executării pedepsei închisorii la 
locul de deținere.

„Liberarea condiționată” are avantajul că se efectuează în faza de executare a 
pedepsei închisorii, cînd condamnatul este sub observația administrației peniten-
ciarului, care îl poate cunoaște mai bine si mai profund, după conduita lui, după 
munca și după unele semne reale de îndreptare.
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Pentru acordarea liberarii conditionate, nu se tine seama de gravitatea in-
fractiunii pentru care persoana a fost condamnată, de durata pedepsei închisorii 
si nici dacă aceasta a fost pronunțată cu ocazia condamnării sau în urma comută-
rii detențiunii pe viață, nefiind condiții cerute de lege.

De fiecare dată, ce o persoană vine în conflict cu legea penală, apare instituția 
răspunderii penale, și ulterior, a pedepsei penale. Conform art. 51 Cod penal [1], 
temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar 
componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al 
răspunderii penale, iar răspunderea penală este condiția indispensabilă pentru 
aplicarea pedepsei. Codul penal definește pedeapsa penală ca o măsură de con-
strângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se 
aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit in-
fracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. 

Astfel, pornind de la ideea răspunderii penale și a pedepsei penale, care au 
drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamna-
tului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamna-
ților, cît și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe 
fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. De aici, există cazuri 
unde persoana condamnată, după ispășirea unei părți din pedeapsa penală cu în-
chisoarea, este pregătită pentru resocializare, a realizat gradul de pericol al faptei 
săvîrșite, ceea ce denotă atingerea scopului pedepsei penale înainte de executa-
rea integrală a pedepsei stabilite prin sentința de condamnare. 

Codul penal reglementează liberarea condiționată în art.91, care preve-
de: „Persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica liberarea 
condiționată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul individual 
de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru 
care a fost condamnată, cu excepția cazului cînd dovedește că nu a avut nicio po-
sibilitate să le îndeplinească, și dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără 
executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, 
și de pedeapsa complementară. 

În această ordine de idei, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de ter-
men, este privit ca un act de stimulare a persoanei condamnate, care îl motivează 
să fie eliberat înainte de a fi ispășit efectiv întreg termenul de pedeapsă stabilit 
prin sentința de condamnare.

Liberarea condiționată a fost definită ca fiind o instituție complementară a 
regimului executării pedepsei închisorii, un mijloc de individualizare adminis-
trativă a pedepsei, ce constă în punerea în libertate a condamnatului din locul 
de deținere mai înainte de executarea în întregime a pedepsei, sub condiția 
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ca pînă la împlinirea duratei acesteia să nu mai săvîrșească infracțiuni. [2, 
pag.44] 

O părere contrară o are Doru Pavel. El consideră că liberarea condiționată nu 
poate fi considerată ca o formă de executare a pedepsei, ci constituie, dimpotrivă 
o formă de înlăturare a executării, este o înlăturare condiționată a executării, cu 
scopul pe de o parte de a reduce pentru condamnat timpul în care a suferit, iar, pe 
de altă parte de a-i crea un stimulent pentru corejarea sa în viitor. [3, pag.51] 

Corelativ cu scopul pedepsei penale, liberarea condiționată are scop asisten-
ța deținuților de a trece de la viața penitenciară la viața supusă legilor în comuni-
tate prin condițiile post- eliberare și supraveghere care promovează și contribuie 
la siguranța publică și reducerea infracțiunilor în comunitate. Liberarea înainte 
de termen este o favoare deținului care îi permite de a se reabilita în penitenciar, 
de a se reabilita în societate și de a beneficia de serviciile sociale, acesta fiind în-
carcerat rapid în caz de alte infracțiuni ceea ce duce la reducerea suprapopulării, 
reducerea riscului de recidivă, diminuarea subculturii criminale și nu în ultimul 
rind la umanizarea pedepsei penale.

Cînd exită suficiente și serioase indicii că pedeapsa închisorii aplicată con-
damnatului și aflată în curs de executare i-a atins scopul înainte de a fi expirat 
durata stabilită în hotărîrea de condamnare, dispare necesitatea executării innte-
grale, în regim de deținere, a acestei pedepse iar continuarea executării ei ar veni 
în contradicție cu scopul pedepsei și principiului umansimului. [4, pag.255]

Liberarea condiționată are menirea de a nu prelungi inutil executarea unei 
pedepse aplicate definitive din moment ce scopul ei s-a realizat înainte de execu-
tarea integrală a acesteia. [5, pag.94]

În reglementarea din dreptul nostru penal, liberarea condiționată este o 
instituție care are drept scop, stimularea condamnaților de a avea în timpul 
detenției o comportare ireproșabilă, de a-i face mai disciplinați și stăruitori în 
muncă. În literatura de specialitate s-a arătat că liberarea condiționată constituie 
o modalitate de executare a unei părți din pedeapsa închisorii, fiindcă condamna-
tul care a fost liberat condiționat este considerat ca fiind în continuarea executării 
pedepsei încît timpul petrecut în stare de libertate pînă la împlinirea duratei pe-
depsei intră în calculul acestei durate, iar pedeapsa se consideră ca deplin execu-
tată. [6, pag.318]

De instituția liberării condiționate poate beneficia orice condamnat la pe-
deapsa închisorii indiferent de durata acesteia, cît și condamnatul la detențiune pe 
viață. Totuși, beneficiul acestei instituții nu este un drept ci numai o vocație pentru 
condamnat. Instanța de judecată este aceea care în fiecare caz în parte, hotărăște 
dacă este sau nu oportună acordarea liberării condiționate. [4, pag.256]
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Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen constă în posibili-
tatea punerii în libertate a condamnatului mai înainte de executarea în întregi-
me a pedpesei, dacă este stăruitor în muncă, disciplinat și dă dovezi temeinice 
de îndreptare, ținîndu-se seama și de antecedentele sale penale, deci de con-
duita sa în general. În aceeași ordine de idei, liberarea condiționată, care are 
drept scop reducerea șederii condamnatului în regim de detenție, dacă acesta 
vădește că s-a îndreptat mai înainte de executarea integral a pedepsei, consti-
tuie un mijloc de stimulare a condamnaților la stăruința în muncă, disciplină și 
grabnică îndreptare.

Desigur pentru a-și atinge scopul, liberarea condiționată trebuie să inter-
vină după executarea unei fracțiuni de pedeapsă semnificativă în regim peni-
tenciar, iar această fracțiune trebuie diferențiată în funcție de gravitatea fap-
telor reținute în sarcina condamnaților, a pedepselor aplicate și a vinovăției 
acestora. Din acest motiv, liberarea condiționată este organizată pe fracțiuni 
de pedeapsă ce trebuiesc executate obligatoriu în regim de penitenciar, în re-
gim diversificat. [7, pag.637]

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen are avantajul că se 
efectuează în faza de executare a pedepsei cu închisoarea, când condamnatul este 
sub observația administrației penitenciarului, care îl poate cunoaște mai bine și 
mai profund după conduita lui, după muncă și după unele semne reale de îndrep-
tare. Pentru acordarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, nu 
se ține seama de gravitatea infracțiunii pentru care persoana a fost condamnată, 
de durata pedepsei cu închisoarea și nici dacă aceasta a fost pronunțată cu ocazia 
condamnării sau în urma comutării detențiunii pe viață, nefiind condiții cerute 
de lege. După părerea cercetătorului I. Fondor, [8] instituția liberării condiționate 
de pedeapsă înainte de termen se referă la o anumită categorie de condamnați, și 
anume la condamnați care, după executarea unei părți din pedeapsă, dau dovadă 
de bună conduită, fiind discutabil dacă mai apare utilă executarea în continua-
re, în penitenciar, a pedepsei cu închisoarea până la expirarea duratei acesteia. 
Pentru acești condamnați, s-a găsit soluția liberării înainte de expirarea termenu-
lui pedepsei, nemaifiind necesară executarea integrală a pedepsei în penitenciar. 
Pentru aceasta este necesar ca ei să îndeplinească condițiile privind executarea 
unei părți din pedeapsă și să dea dovezi de îndreptare; dacă sunt realizate aceste 
condiții, condamnații sunt liberați sub condiția unei bune purtări (adică necomi-
terea de infracțiuni până la expirarea termenului de executare) și după obținerea 
liberării, urmând ca, în caz contrar, să fie readuși în penitenciar pentru executarea 
restului de pedeapsă. În acest mod este reglementată instituția liberării condițio-
nate de pedeapsă înainte de termen
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Multitudinea măsurilor juridico-penale, luate în privința celor care săvâr-
șesc o faptă penală, reprezintă, întâi de toate, pârghiile prin care statul asigu-
ră ordinea de drept, în același timp însă, urmărește un șir de obiective care 
ar asigura ordinea respectivă. În acest sens, legea penală operează cu un șir 
de instituții aplicate în funcție de comportamentul condamnatului în timpul 
executării pedepsei cu închisoarea. Totodată, este de menționat că termenul 
închisorii stabilit de instanța de judecată nu reflectă întotdeauna cu exacti-
tate aprecierea perioadei necesare în care este posibilă o corectare sau ree-
ducare a unei persoane condamnate. Aici suntem în prezența a două situații: 
aprecierea termenului detenției cu închisoarea este tratat fie prea exagerat, fie 
insuficient pentru corectarea și reeducarea condamnatului. Or, dacă admitem 
că termenul de detenție la care a fost condamnată persoana nu este suficient, 
suntem în prezența competenței inadecvate a personalului instituțiilor peniten-
ciare. Cât privește, însă, exagerarea termenului detenției unei persoane con-
damnate, putem menționa următoarele: legea penală soluționează această 
problemă prin intermediul instituției liberării condiționate de pedeapsă îna-
inte de termen. Această situație este condiționată însă de atitudinea persoanei 
condamnate față de ulterioara reintegrare socială, atitudinea față de muncă 
și respectarea normelor de conviețuire în penitenciar, potrivit legislației în 
vigoare. Așadar, se poate întâmpla ca scopul pedepsei penale să poată fi atins 
și în timpul executării pedepsei cu închisoarea, generând astfel o posibilă re-
socializare a condamnatului înainte de termen. Importanța a acestei instituții 
penale, după cum se menționează în literatura de specialitate, rezultă din fap-
tul că liberarea condiționată a persoanei condamnate la închisoare o separă 
de mediul penitenciar, care, oricât de bine ar fi organizat, tot mai exercită o 
influență negativă asupra tuturor condamnaților, îndeosebi asupra celor pri-
mari. V. Dobrinoiu și Gh. Costache susțin ideea că ținerea unei persoane timp 
îndelungat într-un penitenciar nu este de natură a o determina să urmeze ca-
lea cea dreaptă la punerea sa în libertate [9, pag.11]

În același timp, instituția în cauză reprezintă un factor stimulator pentru 
starea de spirit a deținuților și constituie practic un act de clemență acordat de 
legiuitor tuturor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate. [10, 
pg.31]
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DESPRE CONCEPTUL DE INFRACŢIUNE

Ifrim Ion,
profesor universitar, doctor habilitat, cercetător ștințific II
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; 
Universitatea ”Stefan cel Mare” din Suceava

În comunicarea de față, ne propunem să analizăm conceptul de infracțiune în viziunea 
autorilor români: Ioan Tanoviceanu (1858-1917), întemeietorul științei dreptului penal ro-
mân, continuând cu Vintilă Dongoroz (1893-1976), în contextul interbelic și până la George 
Antoniu (1929-2014). Considerăm că este bine a formula câteva observații cu privire la aceas-
tă problemă, deosebit de interesantă, întrucât față de condițiile politice și economice prezente 
ale statului nostru, precum și, ca o reflectare a acestora, – de stadiul actual al legislației noas-
tre, se pot determina importante idei în ce privește evoluția conceptului de infracțiune.

Cuvinte-cheie: conceptul de infracțiune, evoluție, Ioan Tanoviceanu, Vintilă Dongoroz 
și George Antoniu. 

Învățând istoria, simți că ți se transformă 
neîncetat nu numai spiritul, dar și inima și, 

contrar metafizicienilor, 
ești fericit de-a găzdui în tine nu un suflet nemuritor,

 ci mai multe suflete muritoare
citat din Friedrich Nietzsche

I. Considerații generale
După cum se știe, cercetarea istorică a evoluției conceptului de infracțiune 

este utilă deoarece lărgește viziunea prezentului prin explicarea trecutului, re-
învie marile personalități ale dreptului penal, marile idei, concepții, ajutând la 
elaborarea soluțiilor prezente: unește eforturile juriștilor din trecut cu cele ale 
oamenilor de știință din prezent, relevă stabilitatea instituțiilor juridice, punând 
în lumină soluțiile care s-au verificat în trecut (de exemplu: [1, p. 56]). 

Profesorul Ioan Tanoviceanu, (de exemplu: [2, p. 164]) arăta că legiui-
torul trebuie să țină seama de învățămintele istoriei legislației penale atunci 
când legiferează, precum și acei care aplică legile, deoarece istoria legislației 
penale este folositoare pentru explicarea și aplicarea practică a legii penale.

Sub acest aspect, profesorul considera că ar fi folositor să ne urcăm la acești 
vechi premergători, care au pus temelia științei penale, fiindcă din studiul trecu-
tului în legătură cu prezentul se poate înțelege evoluția și tendința instituțiilor 
penale. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Friedrich+Nietzsche
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Apoi, profesorul Vintilă Dongoroz (de exemplu: [3, pp. 39-48], [p. 40-41]), 
sublinia la rândul său, că în materia de legiferare, mai mult ca oriunde, nu este 
bine să abandonăm brusc trecutul și experiența lui, cât timp nu cunoaștem te-
meinic prezentul și nu întrezărim precis viitorul. În acest sens, observăm că pro-
fesorul argumentează pe larg importanța studiului (de exemplu: [4, p.7, 192]), 
asupra legiuirilor penale, ajungând la concluzia că acest studiu este folositor 
atât pentru filozofi, juriști și legiuitori cât și pentru explicarea și aplicarea prac-
tică a legii penale.

 Mai mult, profesorul George Antoniu, (colaborator al Maestrului Vintilă 
Dongoroz în perioada 1971-1976), (de exemplu: [5, pp.522-538]), justifică, că nu 
toate dispozițiile legale trebuie schimbate imediat, viața arătând că unele insti-
tuții juridice se modifică mai rapid decât altele, însă foarte multe alte instituții și 
reglementări păstrează multă vreme o anumită continuitate cu vechile dispoziții 
(de exemplu: [6, p.11]). Astfel s-a confirmat teza conform căreia nu poate fi pri-
mită integral concluzia, în sensul că, odată cu schimbarea formei de proprietate, 
a structurii societății, se schimbă inevitabil și total suprastructura societății, prin-
tre care și dreptul, inclusiv instituțiile penale. Din această realitate a izvorât teza 
constantelor în drept, recunoscându-se că, obiectiv, materia penală are în vedere 
manifestări umane care au pretins reglementări identice de-a lungul istoriei, indi-
ferent de schimbările politice (de exemplu: [7, p.518]). 

În acest context general al recunoașterii și reconsiderării marilor savanți 
ale științei penale române, sub pretextul împlinirii a 168 de la nașterea profe-
sorului Ioan Tanoviceanu, (1858-1917); 128 de la nașterea profesorului Vintilă 
Dongoroz (1893-1976); și, în perspectivă apropiată a aniversării a 92 de ani 
de la nașterea profesorului George Antoniu (1929-2014), arătăm, conceptul de 
infracțiune în viziunea lor.

II. Considerații speciale 
Așa cum se știe, infracțiunea (fapta penală), răspunderea penală (făptuito-

rul), și constrângerea juridică penală (pedepsele și măsurile de siguranță) con-
stituie instituțiile fundamentale ale dreptului penal. Așadar, infracțiunea este 
punctul de plecare (cauza) răspunderii penale, (efectul) iar aceasta are drept 
consecință aplicarea pedepsei. Infracțiunea constituie singurul temei al răspun-
derii penale , conform textului alin. 2 al art. 15 C.pen., iar răspunderea penală 
este o condiție indispensabilă pentru aplicarea pedepsei. De aici, remarcăm că 
răspunderea penală în cadrul instituțiilor fundamentale ale dreptului penal în-
deplinește un dublu rol; pe de o parte este consecința (efectul) săvârșirii infrac-
țiunii iar pe de altă parte este cauza aplicării pedepsei; aceasta din urmă fiind 
efectul răspunderii penale.
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Sub alt aspect observăm că printre instituțiile fundamentale ale dreptului 
penal, numai prima (infracțiunea) și ultima (pedeapsa) sunt realități obiective, 
pe când răspunderea penală este o concluzie logică care se interpune între cele 
două realități. 

În acest context, subliniem că, Ioan Tanoviceanu, (de exemplu: [8, p.164], 
[p. 123]), definea infracțiunea ca fiind „acțiunea sau inacțiunea care, fiind so-
cotită doloasă sau culpoasă, legiuitorul a sancționat-o penalicește. Autorul, așa 
cum se observă nu face distincție între infracțiunea faptă concretă și infracțiu-
nea ca faptă descrisă în norma penală (incriminare); acțiunea sau inacțiunea 
doloasă sau culpoasă nu poate fi pedepsită decât dacă se găsesc descrise mai 
întâi într-o normă de încriminare. 

Sub acest aspect, ni se pare că profesorul Ioan Tanoviceanu, (consecvent 
doctrinei pozitiviste, iar Petre Pandrea, in lucrarea Criminologie Dialectică, îl 
considera pe Ioan Tanoviceanu „eflorescenta etapei pozitivismului în România”, 
(de exemplu: [9, p.53]), a structurat infracțiunea în trei elemente: un subiect ac-
tiv care săvârșește infracțiunea, un obiect pasiv care suferă din cauza infracțiunii 
și o acțiune/inacțiune, pe care legea a sancționat-o penalicește. De pildă, omul 
era ocrotit chiar înainte de naștere, căci legea pedepsea avortul, și chiar după 
moarte, prin pedepsirea ultrajului adus cadavrelor (de exemplu: [10, p.234]).

Explicând acest concept profesorul arăta că, obiect al unei infracțiuni mai pu-
teau fi și persoanele morale precum și societatea în general. Statul, județul, comu-
na și în general orice persoană morală puteau fi lovite în averea și în reputațiunea 
lor. Statul mai putea fi lovit și în organizarea lui politică prin comploturi și conspi-
rațiuni. Societatea, în general, putea fi vătămată în bunul său mers de cerșetori, 
vagabonzi și prin diferite contravențiuni relative la liniștea publică și salubritate. 

Ulterior, Ioan Tanoviceanu (în tratatul său din 1924), a conceput infracțiu-
nea ca fiind compusă din următoarele elemente: 1) un subiect activ- infractorul; 
2) un subiect pasiv- victima; 3) un obiect material- ființa sau lucrul către care 
se îndreaptă infracțiunea; 4) un obiect juridic- textul de lege violat; 5) o acțiune 
sau inacțiune generatoare a rezultatului pedepsibil.

În viziunea autorului, existau totuși infracțiuni în care conceptele de su-
biect pasiv și de obiect al infracțiunii puteau fi întâlnite la aceeași infracțiune, 
sens în care erau exemplificate infracțiunile contra persoanelor: omor, răniri, 
loviri etc., pe când în toate celelalte infracțiuni, obiectul acestora nu se identifica 
cu victima lor. Astfel, în delictele contra proprietății, obiectul infracțiunii era un 
bun mobil sau imobil, iar subiectul pasiv era proprietarul păgubit.

Ne vom strădui acum să indicăm și implicațiile profesorului Vintilă Dongo-
roz în legătură cu conceptul de infracțiune. În tratatul său din 1939, profesorul 
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deși făcea o distincție între infracțiune ca faptă concretă și descrierea faptei în 
cuprinsul incriminării, el denumea prima situație ca infracțiune concretă iar cea 
de a doua infracțiune abstractă (de exemplu: [11, p.196-197]). În viziunea de 
atunci a profesorului realizarea justiției represive era condiționată de o cerce-
tare a faptei din punct de vedere juridic și apoi de o cercetare a faptei concrete. 
Altfel zis, aceeași faptă privită dintr-o perspectivă juridică ar fi identică cu fapta 
incriminată iar privită ca faptă concretă ar constitui infracțiune concretă. 

În opinia profesorului „cât timp legea penală este respectată, infracțiunea 
nu îmbracă decât acest aspect formal și ipotetic; în clipa însă în care legea a fost 
nesocotită, prin săvârșirea unui fapt care corespunde descripțiunii din textul 
incriminator, atunci infracțiunea devine un ilicit concret, un fapt juridic real”.

Remarcăm că în această perioadă (1939) în gândirea profesorului același 
fapt putea fi privit sub aspect formal și ipotetic constituind o infracțiune abs-
tractă, însă putea fi privit și ca o infracțiune concretă dacă corespundea trăsă-
turilor faptei descrise în norma de incriminare. Abia mai târziu, (în lucrarea 
Explicații teoretice ale codului penal român, 1969) profesorul va face o distincție 
netă între faptele descrise în norma de incriminare și fapta concretă ale cărei 
trăsături coincid (se suprapun) cu cele ale faptei descrise. 

S-a afirmat că, în cele două situații nu mai avem de a face cu aceleași fapte ci cu 
fapte distincte în materialitatea lor și care numai formal poartă aceeași denumire. 
Ceea ce descrie norma de incriminare sunt acele fapte concrete care s-au petrecut 
cândva în materialitatea lor înainte de incriminare și ale căror trăsături legiuitorul 
le exprimă sub o formă generală în descrierea din norma de incriminare pentru a 
le putea sancționa dacă fapte similare acestora s-ar mai produce vreodată.

După cum rezultă incriminarea constă, dintr-o generalizare a trăsături-
lor unor fapte concrete care la origine au apărut colectivităților umane ca fiind 
nocive pentru existența lor socotind că trebuie sancționate eventualele fapte 
concrete similare care s-ar produce ulterior. Este vorba în ambele cazuri de fap-
te materiale distincte chiar dacă sunt asemănătoare; unele au servit ca model 
legiuitorului pentru a formula incriminarea iar celelalte sunt fapte ulterioare 
incriminării și a căror săvârșire determină aplicarea de sancțiuni.

Menționăm că, profesorul în lucrarea Explicații teoretice ale codului penal 
român, vol.I 1969, preciza: „Dispozițiile din partea specială a noului cod penal 
nu prevăd propriu-zis infracțiuni ... ci incriminări condiționate pe de o parte de 
existența formei de vinovăție cerută de lege și, pe de altă parte de absența vreu-
nei cauze care înlătură caracterul penal al faptei” (de exemplu: [12, p.29]). Cu 
toate aceste sublinieri, o obișnuință și o tradiție de secole au făcut să se foloseas-
că în mod curent noțiunea de infracțiune și pentru cea de incriminare, inclusiv 
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de autorii de drept penal. În acest scop, se exprimă și legiuitorul în codul penal 
în vigoare denumind incriminările din partea specială „infracțiuni”, tot așa se 
exprimă doctrina și jurisprudența chiar dacă autorii de cursuri, manuale au în 
minte diferențierea dintre infracțiuni, ca fapte concrete actuale și incriminare 
ca faptă descrisă în lege, după modelul unor fapte săvârșite în trecut.

Definind conceptul de infracțiune codul penal elaborat sub coordonarea pro-
fesorului Vintilă Dongoroz a elaborat o concepție substanțială asupra conceptului 
de infracțiune (privită ca o faptă care prezintă pericol social) spre deosebire de 
concepția actuală exprimată în doctrina occidentală care se situează pe o poziție 
formală, definind infracțiunea ca o faptă prevăzută și sancționată de legea penală. 

Un al doilea argument ar fi că, profesorul a făcut o concesie timpului său 
deoarece sub influența legii penale din vremea aceea, toate codurile penale ale 
țărilor socialiste conțineau această trăsătură a infracțiunii.

În fine, se susține, și tot ca o consecință dedusă din teza de mai sus expusă 
că această concesie a fost numai parțială deoarece numai în cazul faptelor de o 
importanță redusă legea penală română admitea să dea se prioritate lipsei de 
pericol social cu consecința inexistenței infracțiunii, în celelalte cazuri pericolul 
social nu condiționa existența sau inexistența infracțiunii, hotărâtoare fiind pre-
vederea faptei în legea penală (aspectul formal).

Pe de altă parte profesorul s-a străduit să dea o definiție pericolului social 
care să evite subiectivismul și multiplele controverse asupra acestui concept ur-
mărind să consolideze legalitatea penală și să restrângă pe cât posibil eventualele 
excese care s-ar putea comite printr-o interpretare denaturată a conceptului.

Sunt cunoscute variatele definiții date în doctrina penală conceptului de 
pericol social expresie a caracterului substanțial al infracțiunii. După părerea 
profesorului caracterizarea elementului substanțial al infracțiunii n-ar putea fi 
realizat printr-o unică trăsătură ci este nevoie de mai multe asemenea trăsături 
(de exemplu: [13, p.21,22,23]).

În acest sens profesorul arăta că relevant pentru caracterul substanțial al 
infracțiunii implicit pentru existența pericolului social este violența, frauda, in-
disciplina socială. Asemenea fapte sunt de natură să producă o rezonanță soci-
ală prin aceea că sunt susceptibile de a crea o stare de neliniște și nesiguranță 
în viața socială.

În lucrarea Explicații teoretice (1969) profesorul Vintilă Dongoroz explică 
conținutul art.17 care definea infracțiunea. Astfel, printre trăsăturile esențiale 
ale infracțiunii enumera și pericolul social ca relevând aspectul material-social 
al infracțiunii, iar în art.18 referindu-se la caracterul obiectiv de identificare a 
pericolului social al faptei, arăta că o faptă prezintă pericol social dacă aduce 
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atingere unora din valorile enumerate în art.1 și pentru sancționarea căreia este 
necesară aplicarea unei pedepse. Este vorba de atingere adusă valorilor menți-
onate în art.1 și anume România, suveranitatea, independența, unitatea și in-
divizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertatea acesteia, proprietatea 
precum și întreaga ordine de drept (de exemplu: [14, p.176, 184]).

Așadar, concluzia care s-ar degaja din examinarea acestui punct de vedere, 
este aceea că de astă dată definirea riguroasă a conținutului noțiunii de pericol 
social faptei era de natură să orienteze în mod just activitatea juridică și să dea 
un fundament trainic, durabil ideii de legalitate penală. Eliminarea ulterioară a 
acestui concept din definiția infracțiunii nu a însemnat negarea lui ci constata-
rea obiectivă că legiuitorul nu pășește la incriminarea unei fapte și la sancționa-
rea ei decât dacă constată că fapta respectivă prezintă un pericol social pentru 
valorile ocrotite de legea penală (de exemplu: [15, p.12]).

În viziunea profesorului Vintilă Dongoroz infracțiunea nu constituie numai 
o faptă care prezintă pericol social dar trebuie comisă cu vinovăție și să fie pre-
văzută de legea penală. Profesorul denumea aceste trăsături ca esențiale pentru 
existența infracțiunii deoarece lipsa vreuneia din ele excludea caracterul de in-
fracțiune al faptei.

Astfel, teoretic, am putea denumi aceste trăsături ca fiind trăsăturile pozitive 
esențiale ale infracțiunii spre a le deosebi de alte trăsături esențiale negative care 
nu apar în definiția infracțiunii din art.15 al legii în vigoare ci numai în explicarea 
teoretică a textului. Fapta care prezintă pericol social și săvârșită cu vinovăție și 
prevăzută de legea penală, scria profesorul, „nu devine infracțiune decât dacă nu 
intervine vreuna din cauzele care înlătură conținutul penal al faptei săvârșite” sau 
exclude pericolul social ori vinovăția (de exemplu: [16, p.12])

În viziunea savantului Vintilă Dongoroz definiția infracțiunii trebuie să cu-
prindă numai trăsăturile esențiale pozitive, lăsând ca trăsăturile negative să fie 
analizate în doctrină ca aspecte negative ale celor pozitive (cauzele care înlătură 
pericolul social, cauzele care înlătură vinovăția și cauzele care înlătură condiția 
ca fapta să fie prevăzută de legea penală) și nu ca trăsături esențiale autonome.

Sub aspect juridic, scria profesorul, cauzele care înlătură caracterul penal 
al faptei constituie o negațiune a acestui caracter și funcționează ca o condiție 
negativă de îndeplinirea căreia depinde existența caracterului penal al faptei și 
deci existența infracțiunii și a răspunderii penale”. (de exemplu: [17, p.333]).

Pe drept cuvânt profesorul George Antoniu a constata că, aceste idei ale 
profesorului sunt valabile și în prezent, fiind justificat ca definiția infracțiunii 
să cuprindă numai trăsăturile esențiale pozitive ale conceptului, cele negative 
urmând să fie analizate numai în doctrină ca aspecte negative ale trăsăturilor 
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esențiale pozitive, mai ales că există multiple controverse în ce măsură exis-
tă numai cauze prevăzute de lege susceptibile să înlăture infracțiunea sau pot 
exista și cauze neprevăzute de lege (necodificate) dar care să revendice același 
caracter (de exemplu: [18, p.333]).

Profesorul George Antoniu, arată că noua definiție a infracțiunii constituie 
un pas înainte și apropie doctrina penală română de celelalte doctrine care de-
finesc în acest mod infracțiunea (infracțiunea este fapta prevăzută de legea pe-
nală săvârșită cu vinovăție). Infracțiunea este definită în noul cod penal așa cum 
se știe prin eliminarea cerinței ca fapta să prezinte un pericol social. Pe cale de 
consecință s-a renunțat și la textele care defineau pericolul social al faptei sau 
noțiunea de „faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni” (art.18 
și 18.1 C.p. anterior). A fost satisfăcută o astfel de cerință mai veche a doctrinei 
ca să se adopte o definiție formală și nu substanțială a infracțiunii. În concepția 
profesorului George Antoniu o atare cerință era subînțeleasă în orice infracțiune 
dacă admitem că legiuitorul nu incriminează în mod arbitrar, la întâmplare, sau 
după intuiție ci numai atunci când constată că o faptă aduce atingere sau pune 
în pericol valorile sociale ocrotite de legea penală și dacă acest pericol prezintă 
o anumită gravitate pentru a fi justificată sancțiunea penală (ultima ratio).

Observațiile pe care le-am formulat mai sus cu referire îndeosebi la evoluția 
conceptului de infracțiune, credem că sunt valabile, pentru aceleași consideren-
te de principiu, și în ce privește Codul penal în vigoare. Avem în vedere definiția 
de mai sus a infracțiunii sub patru aspecte. Astfel, redăm din Contribuțiile profe-
sorului Vintilă Dongoroz la dezvoltarea dreptului penal român, in Vintilă Dongo-
roz (1893-1976) – personalitate complexă a dreptului românesc:

a) ”nu mai cuprinde ca trăsătură esențială pericolul social, renunțare în-
trucâtva explicabilă dacă admitem că în mod tacit și implicit această cerință se 
realizează în orice incriminare deoarece legiuitorul nu procedează, așa cum am 
mai arătat, la incriminare decât când este confruntat cu o faptă care prezintă 
pericol social;

b) s-a modificat ordinea enumerării trăsăturilor esențiale din cuprinsul de-
finiției, fiind trecută ca primă trăsătură esențială caracterul faptei de a fi prevă-
zută de legea penală și apoi trăsătura vinovăției.

În felul acesta trăsătura esențială a vinovăției a trecut pe locul secund, după 
caracterul faptei de a fi prevăzută de legea penală. Această nouă ierarhizare ni 
se pare justificată dacă raportăm la modul în care sunt analizate practic ele-
mentele constitutive ale unei infracțiuni determinate. Într-o asemenea analiză, 
trebuie să se constate mai întâi existențe unei fapte în materialitatea ei apoi 
să se verifice dacă fapta respectivă este prevăzută în legea penală (adică dacă 
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trăsăturile concrete ale faptei corespund cu trăsăturile faptei descrise în norma 
de incriminare) și numai după o atare verificare organul judiciar se va preocupa 
de existența poziției subiective a autorului fapte și anume dacă această poziție 
coincide cu aceea pe care o pretinde norma de incriminare.

c) s-a introdus în cuprinsul definiției ca trăsătură esențială pozitivă condi-
ția ca fapta să fie imputabilă persoanei care a comis-o.

Profesorul George Antoniu, subliniază faptul că, nu întâmplător savantul Vin-
tilă Dongoroz a omis să caracterizeze infracțiunea prin această trăsătură deoarece 
noțiunea de imputabilitate este echivocă;. După părerea profesorului George Anto-
niu o atare noțiune ar putea exprima legătura de cauzalitate a acțiunii în raport cu 
urmarea imediată (imputabilitatea obiectivă) verificare care are loc obligatoriu în 
cadrul analizei elementelor esențiale ale infracțiunii (elemente care se deosebesc 
de trăsăturile esențiale) iar într-un alt înțeles s-ar putea vorbi de o imputabilitate 
subiectivă care coincide cu poziția psihică a autorului faptei, trăsătură care a fost 
deja verificată cu ocazia examinării mai înainte a vinovăției autorului.

d) s-a introdus în definiție ca trăsătură esențială negativă a infracțiunii, 
caracterul nejustificat al faptei în sensul că infracțiunea exclude existența unei 
cauze justificative”.

Autorul, sub acest aspect atrage atenția că, această trăsătură negativă esen-
țială ar putea fi admisă dat fiind aptitudinea cauzei justificative prevăzute de lege 
(legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea 
unei obligații și consimțământul persoanei vătămate) de a înlătura existența in-
fracțiunii, având efecte in rem, adică extinzându-se și asupra participanților.

Din această perspectivă, autorul argumentează astfel: ”dar dacă se introduce 
ca trăsătură negativă esențială lipsa cauzelor justificative ar fi egal de justificat să 
se introducă ca trăsătură negativă și cauzele care înlătură vinovăția, precum și cau-
zele care înlătură cerința ca fapta să fie prevăzută de legea penală. Aceste trăsături 
negative care ar putea să înlăture pe cele pozitive ar trebui să se refere la faptă (în 
sensul să nu existe cauze care să înlăture existența faptei sau relevanța penală a 
acesteia), ori la prevederea faptei în legea penală (în sensul să nu existe cauze care 
să înlăture caracterul ilegal al faptei) sau la vinovăție (în sensul să nu existe cauze 
care să înlăture vinovăția”). Este însă posibil ca o faptă concretă să întrunească 
toate trăsăturile pozitive enumerate de lege și să nu existe nici una dintre cauzele 
care să înlăture vreuna din aceste trăsături și cu toate acestea ea să nu constituie 
infracțiune adică să fie permisă de ordinea juridică penală sau extrapenală.

Totodată, profesorul citat susține că noua definiție a infracțiunii nu se limi-
tează la atât ci mai cuprinde două noi trăsături și anume ca fapta să fie nejusti-
ficată și să fie imputabilă persoanei care a săvârșit-o. Prima cerință ar consacra 
ideia că infracțiunea presupune lipsa cauzelor justificative. Deși aceasta cores-
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punde realității deoarece infracțiunea se definește și printr-o cerință negativă 
(nu numai cele pozitive pe care le-am enunțat) anume lipsa cauzelor justifica-
tive, noțiunea nejustificat nu este aptă să redea realitatea la care ne referim. În 
limba română acestă noțiune are semnificații multiple (nejustificat de severă, 
de blândă, nejustificat în sensul de a nu avea un temei, o rațiune, etc) și nu nu-
mai aceea de lipsă a unor cauze justificative. 

În discuțiile purtate de profesorul George Antoniu asupra acestei formulări 
la comisia parlamentară a arătat că mai potrivit ar fi să se redea integral ideea ce 
se vrea exprimată și anume, lipsa cauzelor justificative (și fără să existe o cauză 
justificativă). Este discutabilă și cerința ca fapta să fie imputabilă unei persoane. În 
doctrina penală s-a subliniat de mult caracterul echivoc al noțiunii de imputabili-
tate (de exemplu: [19, p.181]). Aceasta poate să aibă sensul de legătură cauzală (o 
faptă este imputabilă lui X deoarece este efectul acțiunii acestuia) după cum poate 
avea și sensul de vinovăție (o faptă este imputabilă lui X pentru că a comis fapta cu 
vinovăție). În ambele ipoteze noțiunea de imputabil apare ca inutilă deoarece atât 
legătura de cauzalitate cât și vinovăția sunt subliniate implicit sau explicate prin 
contribuția celorlalte trăsături. Fapta cu relevanță penală implică concomitent o 
acțiune sau omisiune, urmarea imediată a acestora și implicit legătura dintre ma-
nifestarea externă și urmarea imediată, iar vinovăția apare explicit ca o noțiune 
distinctă în formularea trăsăturilor esențiale ale infracțiunii. 

Aceste idei au stat la baza conceptului de infracțiune din codul penal în 
vigoare în viziunea profesorului George Antoniu. În orice caz, considerăm că 
punctul de vedere exprimat reprezintă, chiar dacă nu ar exista un acord asupra 
interpretării propuse, o ipoteză de discuție și că oricum rezolvarea problemei 
infracțiunii este posibilă pe cale de lege ferenda. 

În general am căutat în comunicarea noastră să indicăm câteva puncte de 
vedere în legătură cu evoluția conceptului de infracțiune. Evident, enumerarea 
pe care am făcut-o nu este decât exemplificativă.

Concluzia care s-ar degaja din examinarea acestor punct de vedere, asupra 
evoluției conceptului de infracțiune, este aceea că, există o preocuparea con-
stantă de a crea, continua ceea ce exista (așa cum Vintilă Dongoroz și-a construit 
opera cu Ioan Toanoviceanu, în egală măsură putem afirma că și George Antoniu 
și-a construit opera cu Vintilă Dongoroz), și dezvolta un veritabil concept, care ar 
valorifica și continua tradiția existentă. 
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MONITORIZAREA ELECTRONICĂ - ALTERNATIVĂ LA PEDEAPSA 
ÎNCHISORII

Mahu Iurie,
doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Electronic monitoring is a general term that refers to forms of supervision that 
monitor the place of residence, movement and behavior of the offenders in the criminal 
justice process or the execution of the sentence. These programs and tracking systems 
accommodate the needs of the criminal justice system by providing accountability and 
victim protection. 

In this study, we can conclude that electronic monitoring is an innovative leader and 
provide in local surveillance technologies for criminal justice.

Keywords: monitoring systems, criminal justice, offenders, rehabilitation, surveillance.

O primă definiție a monitorizării electronice o întâlnim în Recomandarea Co-
mitetului de Miniștri CM/Rec(2014)4 către statele membre privind monitoriza-
rea electronică ca fiind „un termen general care se referă la forme de supraveghere 
prin intermediul cărora să se monitorizeze locația, mișcarea și comportamentul 
specific persoanelor din cadrul procesului de justiție penală. Formele curente de 
monitorizare electronică se bazează pe unde radio, tehnologie de urmărire prin 
satelit sau biometrică” [15]. 

Părintele conceptului de monitorizare a infractorilor prin mijloace teh-
nice este considerat dr. Ralph K. Schwitzgebel, psiholog la Universitatea Har-
vard. Acesta a susținut că acceptarea unor măsuri de control judiciar și de 
reeducare socială a delincvenților în comunitate este de preferat în actuala 
etapă de dezvoltare umană, iar o alternativă mai permisivă, mai tolerantă și 
mai puțin costisitoare decât custodia persoanelor se impune ca o soluție ne-
cesară și oportună. [12, p.211]

Recomandarea Comitetului de Miniștri către statele membre privind moni-
torizarea electronică [15] stabilește că: „în funcție de jurisdicțiile naționale, mo-
nitorizarea electronică poate fi folosită în unul sau mai multe din următoarele 
moduri: 

a) în faza procedurilor penale premergătoare procesului;
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b) drept condiție pentru suspendarea sau executarea unei sentințe de în-
chisoare; 

c) ca mijloc de sine stătător de supraveghere a executării unei sancțiuni sau 
măsuri penale în cadrul comunității; 

d) în combinație cu alte intervenții de liberare condiționată; 
e) ca măsură premergătoare eliberării pentru cei din închisori; 
f) în cadrul liberării condiționate din închisoare; 
g) ca măsură de îndrumare și supraveghere intensivă pentru anumite tipuri 

de infractori, după liberarea din închisoare; 
h) ca măsură de monitorizare a mișcărilor interne ale infractorilor în închi-

soare și/sau în cadrul perimetrului penitenciarelor deschise; 
i) ca măsură de protejare a anumitor victime ale infracțiunilor de suspecți 

sau infractori individuali.”
Sistemul de monitorizare electronică în Republica Moldova constă în su-

pravegherea de la distanță, prin sistemele GPS (Sistem Global de Poziționare), 
utilaj telefonic fix sau mobil cu care se monitorizează locația și mișcarea per-
soanelor supuse supravegherii și controlului, printr-o brățară specială instalată 
la mână sau picior, în temeiul hotărârilor judecătorești sau a deciziilor șefilor de 
penitenciare.

Implementarea proiectului privind monitorizarea electronică în Republica 
Moldova a pornit prin aprobarea Planului de acțiuni [6] pentru implementarea 
strategică de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, Direcția strategi-
că „consolidarea sistemului de probațiune și a sistemului penitenciar [10]. 

Cadrul legal de monitorizare electronică a fost instituit în Republica Moldova 
odată cu adoptarea Legii nr. 138/2015 privind modificarea și completarea unor 
acte legislative [9]. Însă, modul, condițiile și procedura de monitorizare electro-
nică au fost stabilite, un an mai târziu, în Regulamentul privind monitorizarea 
electronică a persoanelor, adoptat de Guvern [7].

Codul penal al RM [1] precizează că obligațiile prevăzute la alin (6), art. 90 CP 
RM, inclusiv, “să fie supus monitorizării electronice”, pot fi aplicate persoanelor: 
condamnate cu suspendarea condiționată (art.90 CP), condamnate cu suspen-
darea parțială a executării pedepsei (art.901), liberate condiționat de pedeapsă 
înainte de termen (art.91 CP), cărora le-a fost înlocuită partea neexecutată din 
pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă (92 CP) și cărora le-a fost amânată executa-
rea pedepsei pentru graviditate sau întreținerea copiilor până la vârsta de 8 ani 
(art.96 CP).

 În acest caz, depistăm o eroare de drept în cazul înlocuirii de instanța de 
judecată a părții neexecutate din pedeapsă cu pedeapsa amenzii, potrivit art.92 
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CP, cu aplicarea obligațiilor prevăzute la art.90 CP și ca exemplu “să fie supusă 
persoana monitorizării electronice”. 

Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor dispune în 
pct.22 că în cazul încălcării repetate a obligației/restricției (…), consilierul de pro-
bațiune înaintează un demers în instanța de judecată pentru anularea liberării de 
pedeapsă penală și trimiterii persoanei pentru executarea pedepsei în penitenciar. 

Cum ar putea fi aplicate aceste proceduri în cazul în care persoana nu res-
pectă restricțiile impuse prin supravegherea electronică, pedeapsa amenzii fiind 
executată efectiv de persoană. 

În acest caz, obligațiile stabilite în art.90 CP se aplică auxiliar cu pedeap-
sa principală, iar executarea pedepsei principale produce temei de a admite că 
sentința judecătorească a fost executată. 

De asemenea, situația juridică este similară și pentru alte obligații aplicate la 
înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, și de aceea, 
intervenim cu propunerea de revizuire a alineatului (4) art. 92 CP, introdus prin 
Legea nr.163/2017, în vigoare din 20.12.2017 [8].

Potrivit art. 271 al Codului de executare al RM [2] sânt supuse monitorizării 
electronice:

1)  persoanele liberate de pedeapsă penală în conformitate cu art. 89 din Co-
dul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.

2)  persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se 
deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului, în con-
formitate cu articolele 216 și 217 din Codul de executare al Republicii 
Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.

3)  persoanelor cărora le este aplicată o măsura preventivă cu stabilirea anu-
mitor obligații sau restricții.

De asemenea, și pct.2 alin. 3) al Regulamentului privind monitorizarea elec-
tronică a persoanelor, aprobat prin HG 1322/2016, prevede că „sunt supuse mo-
nitorizării electronice persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă cu 
stabilirea anumitor obligații sau restricții”. Astfel, este evident că monitorizarea 
electronică nu poate fi aplicată arestului preventiv, dar acelor măsuri preventive 
alternative închisorii cuprinse în Codul de procedură penală al RM [3], cum sunt:

1) obligarea de a nu părăsi localitatea sau obligarea de a nu părăsi țara 
(art.178 CPP);

2) liberarea provizorie sub control judiciar (art.191 CPP); 
3) arestarea la domiciliu (art.188 CPP). 
Baza juridică de executare a măsurii penale aplicate cu monitorizarea elec-

tronică este reglementată în art. 2711 al Codului de executare al RM, care prevede 
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în alineatele 3) și 4) că [2]: „în caz de aplicare a monitorizării electronice, persoa-
nei i se atașează un dispozitiv special, care constă din brățară specială sau dispo-
zitiv mobil. Persoanei supuse monitorizării electronice i se stabilesc:

a)  zona de deplasare;
b)  zona și/sau locul unde este interzis să se deplaseze;
c)  perioada de timp în care i se interzice de a părăsi domiciliul sau 

reședința.”
Aceste prevederi legislative autorizează aplicarea Regulamentului de moni-

torizare electronică a persoanelor cu întreg mecanismul adoptat de Guvern.
Însă, procedura de executare a măsurilor preventive, enumerate mai sus, este 

prevăzută în Titlul VI, Capitolul XXIX, art. 296, 301 și 302 al Codului de executare 
al RM.

Astfel, la punerea în executare a măsurilor preventive concrete nu este sta-
bilită procedura de informare imediată a organului de probațiune și expediere 
a actului judecătoresc în cazul aplicării măsurii cu monitorizarea electronică, 
aceasta fiind lăsată în seama organului afacerilor interne, iar acest fapt provoacă 
confuzii sau întârzieri de timp în aplicarea sistemului electronic prevenitului. În 
acest sens, propunem modificarea și completarea Codului de executare, astfel ca, 
în cazul aplicării de instanțele de judecată a măsurilor preventive cu monitori-
zarea electronică a persoanei să fie expediată hotărârea sa imediat organului de 
probațiune, de rând cu organul afacerilor interne.

O nouă categorie de persoane propusă de Guvern pentru a fi supuse mo-
nitorizării electronice sunt agresorii familiali, inclusă legea nr.85/2020 pri-
vind modificarea unor acte normative [11], în vigoare din 03 ianuarie 2021, 
în scopul respectării măsurilor de protecție aplicate victimelor violenței în 
familie.

Proiectul de lege menționat prevede că victima sau membrii familiei acesteia, 
cu acordul scris, pot purta un sistem electronic de supraveghere care să permită 
verificarea respectării obligației agresorului.

Asigurarea monitorizării electronice a tuturor categoriilor de persoane mo-
nitorizate se efectuează de către organele de probațiune.

Diversitatea activităților de probațiune servesc unui dublu scop: protecția 
comunității prin monitorizare continuă a comportamentului infractorului și 
reintegrarea socială a infractorului. Din prevederile legislative se observă că 
probațiunea din RM are un model mixt - este parte a sistemului justiției penale, 
îndeplinind totodată și unele funcții ale asistenței sociale.

În prezent, supravegherea și controlul executării obligațiilor și restricțiilor 
aplicate persoanelor prin sistemul de monitorizare electronică se efectuează prin 
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intermediul platformei software de monitorizare electronică, care reprezintă o 
totalitate sistematizată de date despre locația și mișcarea persoanelor supuse 
monitorizării electronice [7, p.7].

Conform Raportului de bilanț al Inspectoratului Național de Probațiune [14, 
p.26], în perioada anului 2020, au fost monitorizate electronic 189 persoane:

a) 69 persoane cu aplicarea măsurilor de liberare de pedeapsă penală de 
către instanțele de judecată;

b) 80 persoane le-au fost stabilită măsura preventivă – arest la domiciliu;
c) 5 persoane le-au fost stabilită măsura preventivă – liberarea provizorie 

sub control judiciar;
d) 35 persoane condamnate cu deplasare fără escortă în afara penitencia-

rului.
La aplicarea monitorizării electronice se ia în considerare dacă persoana 

care urmează a fi supusă monitorizării electronice dispune de resursele necesare 
pentru aplicarea acesteia, inclusiv domiciliu sau reședință dotată cu energie elec-
trică.

În cazul încălcării repetate a obligației/restricției de către persoanele su-
puse monitorizării electronice, consilierul de probațiune, în funcție de tipul mă-
surii stabilite efectuează următoarele acțiuni: înaintează un demers în instanța 
de judecată pentru anularea liberării de pedeapsă penală și trimiterii persoanei 
pentru executarea pedepsei în penitenciar, informează imediat șeful instituției 
penitenciare pentru anularea obligațiunii/restricției pentru care se aplică moni-
torizarea electronică, informează imediat organul de poliție în vederea sesizării 
procurorului și/sau instanței de judecată asupra oportunității înlocuirii măsurii 
preventive cu una mai aspră.

În fapt, prestațiile de supraveghere electronică sunt destinate să înregistre-
ze și să certifice conformitatea respectării obligațiilor/măsurilor impuse, arest la 
domiciliu, frecventarea anumitor locuri interzise, apropierea de victimă.

În momentul de față, se utilizează instrumentele de monitorizare electronică 
echipate cu frecvență radio ( RF ) sau dispozitive de urmărire prin satelit (GPS ). 
Fiecare tehnica are un scop diferit și funcționează diferit. 

Alegerea unei tehnici specifice depinde de următorii factori: 
a) Tip de infracțiune; 
b) Proporționalitatea; 
c) Nivel de gestionare a riscurilor;
d) Scopuri în timpul EM. 
Statele europene aplică trei tipuri de tehnologii: 
•  pasivă: beneficiarul este verificat prin intermediul telefonului.
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•  activă: beneficiul este obligat să poarte o brățară electronică care trans-
mite semnale către un receptor, care preia mesajul și să se afle într-o anu-
mită zonă;

•  prin intermediul G.P.S-ului [17, p.49].
Expertiza internațională leagă noțiunea de supraveghere electronică de două 

coordonate fundamentale: [12, p.212] 
•  ripostă eficientă – din punct de vedere economic și social – la încarcerare; 

constrângerile bugetare consolidează teza potrivit căreia suplimentarea 
și modernizarea capacității lor de încarcerare nu sunt singurele căi de 
urmat; 

•  manieră de control al criminalității bazată pe responsabilizarea subiec-
ților și comunității; uzanța impune implementarea unui sistem dual de 
tratare a delincvenței: închisoare pentru cazurile care au nevoie de ea și 
pedepse și/sau restricții severe în comunitate pentru cele care nu solicită 
expres custodia. 

Recomandarea Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la Re-
gulile de Probațiune ale Consiliului Europei (Adoptată de către Comitetul de Mi-
niștri la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075 adunare a Vice-miniștrilor) stipulează 
că, atunci când este utilizată monitorizarea electronică ca parte a supravegherii 
probațiunii, ea trebuie să fie combinată cu intervențiile destinate reabilitării și 
susținerii abținerii de la comiterea altor infracțiuni [16, pct.57]. 

De asemenea, nivelul supravegherii tehnologice nu va fi mai mare decât este 
necesar într-un caz concret, luând în considerație gravitatea infracțiunii comise 
și riscurile aferente pentru siguranța comunității ca limite ale monitorizării per-
soanei.

Restricțiile privind libertatea de circulație în absența unor forme de asisten-
ță personală sau socială, cum ar fi liberările de pedeapsă penală cu monitorizare 
electronică ar echivala cu o încălcare a Regulilor europene. Asistență socială, aju-
tor și programe de schimb personal de specialitate sunt văzute ca o parte inte-
grantă a supravegherii intensive cu monitorizare electronică. 

În baza studiilor operate de Organizația Europeană de Probațiune, monitori-
zarea electronică suprimă încălcările în timpul monitorizării, dar nu după aceas-
ta. Monitorizarea electronică conferă o anumită creștere temporară a siguranței 
publice.

Infractorii au adesea probleme legate de dependența alcoolului și drogurilor 
și de aceea au nevoie de o abordare specifică. ME poate echilibra viețile acestor 
infractori, reducând riscul de recidivă, dar aceștia trebuie să fie monitorizați atent 
de către serviciul de probațiune în scopul de a combina supravegherea cu partici-
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parea la un tratament special sau de consiliere pentru a se ajunge la cele mai bune 
și cele mai eficiente rezultate. 

Beneficiile la utilizarea monitorizării electronice sunt: reduce recidiva; pre-
vine influențele negative ale închisorii (pedeapsă fără încarcerare); oferă trans-
parență în viața de zi cu zi a infractorului; stabilește limite clare permise de lege; 
face ca infractorul să fie conștient de propriul comportament; contribuie la pro-
tecția victimelor.

Sistemul de monitorizare electronică a infractorilor are o multitudine de 
avantaje sociale:

1) Monitorizarea electronică reduce nivelul de aplicare a pedepsei cu închi-
soarea, iar ca efect, aglomerarea instituțiilor penitenciare.

2) Monitorizarea electronică se aplică persoanelor predispuse de a recidivă, 
adică cu un pericol mai înalt pentru societate, dar care sunt improprii 
penitenciarului. 

3) Monitorizarea electronică contribuie la supravegherea eficientă a infrac-
torilor în comunitate și la prevenirea criminalității în societate.

4) Monitorizarea electronică oferă posibilitatea persoanei în conflict cu le-
gea să-și păstreze integritatea atât personală, cât și socială deoarece per-
soana condamnată are șansa să-și continue studiile, să-și păstreze locul 
de muncă, să se afle în cercul familiei, să contribuie la starea materială 
a familiei și educarea copiilor, să mențină relațiile cu prietenii și rudele 
apropiate care pot influența pozitiv asupra comportamentului și stării 
psiho-emoționale a delincventului.

Costurile zilnice ale monitorizării electronice [5, p.4] se reduc din primul an 
până în anul trei al Pilotului, acestea urmând să se reducă și mai semnificativ dacă 
se lansează programul de monitorizare electronică la nivel național. Astfel, cos-
turile zilnice ale monitorizării electronice per infractor au fost evaluate la 160 
MDL, iar această sumă ar putea scădea sub 120 MDL dacă pilotarea ar fi urmată 
de un program național. Obiectivul este de a atinge nivelul de ¼ din cheltuielile 
în penitenciar.

Supraaglomerarea închisorilor pune presiune pe sistemele de justiție penală 
de a utiliza alternative la sentințe privative de libertate pentru a nu încălca drep-
turile fundamentale a deținuților și minimalizarea numărului de condamnări la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Există trei raționamente principale care susțin implementarea monitorizării 
electronice [13]:

•  Detenția: serviciile și programele de supraveghere electronică au capaci-
tatea să raporteze prezența unei persoane într-un loc desemnat.
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•  Restricțiile: monitorizarea electronică poate fi folosită pentru a interzice 
accesul infractorului în anumite zone sau să abordeze anumite persoane, 
cum ar fi victimele sau chiar complicii.

•  Supravegherea: datorită acestei funcții autoritățile pot monitoriza, în mod 
permanent, în limitele programului stabilit, mișcările infractorilor, fără a 
interveni, în fapt, asupra deciziilor lor. 

Monitorizarea electronică este o metodă care poate fi folosită fie în locul 
detențiunii, pentru a reduce durata pedepsei cu închisoarea sau ca parte a unei 
pedepse neprivative de libertate.

Programele de supraveghere electronică au cunoscut o dezvoltare și o răs-
pândire semnificative la nivelul Statelor Unite ale Americii și, apoi, în întreaga 
lume. De la 2.300 de subiecți înregistrați în 1988, în 32 de state din Statele Unite 
ale Americii, numărul acestora a ajuns la 95.000, zece ani mai târziu.

Rezultatele remarcabile au făcut ca experiența justiției americane să fie ex-
portată în Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Singapore, Suedia 
și Olanda. Acolo, ca urmare a parcurgerii unor proiecte-pilot, cu grade diferite de 
complexitate, s-au construit structuri operaționale, administrate atât de sectorul 
public, cât și de cel privat [4, p.110].

Jurisdicțiile anglo - saxone (Anglia, Țara Galilor și Scoția) au cea mai mare 
implicare a sectorului privat pentru furnizarea, instalarea și monitorizarea 
programului, deși responsabilitatea pentru punerea în aplicare poate fi efec-
tuată de către autoritățile publice, în funcție de tipul de relații sociale care au 
fost încălcate.

În unele jurisdicții, cum ar fi Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Ger-
mania, Luxemburg, Polonia, Portugalia și Suedia, participarea sectorului privat 
este în mare parte legată de furnizarea de echipamente, instalarea și toate aspec-
tele legate de supraveghere se efectuează de către Serviciile de probațiune [17, 
p.49]. De asemenea, Portugalia și Spania derulează proiecte de monitorizare elec-
tronică cu agresorii familiali care implică și victimele violenței în familie.

În majoritatea statelor utilizarea monitorizării electronice este legată de un 
program de sprijin, mai exact, cu cele care sunt disponibile în serviciile de pro-
bațiune, cum ar fi: supravegherea condiționată, cerința legală de a fi încadrat în 
câmpul muncii sau de studii, programe de tratament anti-alcool, antidrog sau boli 
venerice, consiliere psihologică și asistență socială. 

Monitorizarea electronică este o alternativă la detenție, modernă și eficientă 
ce are drept scop mărirea gradului de securitate la nivelul societății umane. Apli-
când monitorizarea electronică, societatea este protejată prin anumite restricții 
de comportamente antisociale manifestate de către persoana în conflict cu legea 
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penală, dar și contribuie la formarea unui sistem de comportament prosocial ce 
previne săvârșirea noilor infracțiuni. 

Un control permanent prin monitorizare asupra acțiunilor persoanei, poate 
duce la înlocuirea unui comportament greșit cu un mod de viață corect, social ac-
ceptabil, dar fără a-i leza drepturile și intimitatea persoanei delincvente.

În concluzie, remarcăm că implementarea sistemului de monitorizare elec-
tronică produce impact de ordin social și economic asupra delincventului și asu-
pra societății în ansamblu. 

Sub aspect social monitorizarea electronică are ca efecte: implicarea societă-
ții în procesul de supraveghere, asistență și consiliere a persoanelor în conflict cu 
legea penală; sporirea șanselor și oportunităților educaționale și de angajare în 
câmpul muncii; diminuarea riscurilor de etichetare a condamnaților și de respin-
gere din partea societății; protecția victimelor infracțiunilor; diminuarea recidivei 
în rândul condamnaților, creșterea eficienței colaborării cu organizațiile neguver-
namentale, partenerii naționali și internaționali. 

Sub aspect economic: depopularea penitenciarelor și suportarea costuri-
lor mai mici din bugetul de stat datorită faptului că o zi de închisoare a unui 
deținut este mai costisitoare decât o zi de supraveghere electronică; reduce-
rea cheltuielilor financiare pentru cazurile de condamnări la Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului; întreținerea proprie și achitarea impozitelor la locul 
de muncă.

Serviciile și programele de supraveghere electronică, fundamentate arestul 
la domiciliu și liberare sub control judiciar, au demonstrat, cu dovezi certe, că im-
primă o tendință descrescătoare ratelor de recidivă, atât la nivelul adulților, cât și 
al minorilor.

În formularea oricărui punct de vedere nu trebuie omis faptul că serviciile 
și programele de supraveghere electronică urmăresc disciplinarea și ordonarea 
civică a subiecților, precum și protejarea acestora de consecințele negative ale 
încarcerării prin responsabilizarea și cu consimțământul indivizilor, astfel încât 
obligațiile asumate să fie recepționate ca “o a doua șansă” [12, p.213]. De aseme-
nea, este necesar să se țină cont și de faptul că supravegherea nu este o măsură de 
sine stătătoare, ci apare pe fondul susținerii unei măsuri neprivative de libertate, 
dictată de o autoritate judiciară, a unui program de probațiune sau de reintegrare 
socială și se adresează infractorilor predispuși la un risc social.
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Offenders regularly resist law enforcement bodies and judicial authorities, so appropria-
te tools are needed to reduce these challenges, for reasons of practical and moral importance. 
Applying the concept of extraterritoriality of jurisdiction and the instruments of judicial coo-
peration in criminal matters with States exercising effective control over territories within the 
meaning of the ECHR and therefore committed to comply with positive procedural obligations 
is the solution we have identified and further suggest. Such a remedy could produce, for the 
purposes of the ECHR, a greater protection of the fundamental rights and freedoms of indivi-
duals and a greater involvement of States exercising effective control over certain territories.
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dition.

Înfrângerea rezistenței opuse organelor de ocrotire a normelor de drept 
de către făptuitori, cât și reducerea ponderii eschivărilor de la răspunderea pe-
nală sunt provocări constante ale justiției. Un astfel de subiect preocupă pen-
tru motive de importanță practică și morală deoarece altfel, produc un veritabil 
sentiment de impunitate nu doar făptuitorilor, dar și altor destinatari ai legii 
sau profesioniștilor. Aceasta se poate explica prin afirmația notorie atribuită lui 
Cesare Beccaria precum că, „nu cruzimea pedepselor frânează cel mai bine in-
fracțiunile, ci infailibilitatea lor” [1, p. 169], iar pedeapsa „trebuie neapărat să 
fie publică, promptă, necesară”. [1, p. 279]

Literatura de specialitate cunoaște diferite abordări în ceea ce privește ro-
lul și locul inevitabilității răspunderii penale, deoarece se află la interfața drep-
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tului penal material și procesual. Amintim spre exemplu că, codurile-model [2] 
aprobate în 1996, proiectau pe de o parte la nivel de principiu autonom „inevi-
tabilitatea răspunderii penale”, iar pe de altă parte, rezultau din interpretarea 
scopului și principiilor procesului penal, cât și obiectului urmării penale.

În pofida importanței subiectului, observăm că se întreprind puține efor-
turi pentru a identifica și aplica remedii adecvate pentru această problematică. 
Tendințele în domeniu denotă că subiectul devine o provocare și mai serioasă 
atunci când implică mai multe jurisdicții și/sau formațiuni nerecunoscute. 

Pentru motivele expuse, lucrarea analizează instrumente juridice în ipote-
zele care implică teritorii în afara controlului efectiv al statelor care le reclamă 
formal, clasificate zone gri de comunitatea internațională, cu precădere pe cele 
cunoscute sub denumirea de Transnistria și Republica Turcă a Ciprului de Nord 
(în continuare – „RMN” și „RTCN”).

Cu abstracție de la cauzele și condițiile ce au determinat starea de fapt și 
cronologia evenimentelor, dar fără a diminua din importanța acestora, observăm 
că impunitatea făptuitorilor afectează întâi de toate legitimitatea autorităților 
publice, reduce din caracterul preventiv al răspunderii juridice, alterează ordi-
nea de drept și poate atenta la securitatea regională sau internațională. Aceasta 
se poate explica prin faptul că teritoriile respective nu sunt doar o destinație 
pentru eschivarea de răspundere penală, ci pot fi de asemenea locul desfășu-
rării acțiunilor sau etapelor activității infracționale, având adesea în calitate de 
participanți, sau prin favorizare, persoane care își arogă prerogative de putere 
publică legală.

Cu toate acestea, există opinii potrivit cărora, pentru a asigura respectarea 
drepturilor și libertăților fundamentale, sau de a combate impunitatea, ar fi ne-
cesară întâi de toate o interacțiune formalizată cu organe nerecunoscute, sau 
implicare politică decisivă, ceea ce în opinia noastră nu doar contravine adevă-
rului, dar este dăunătoare.

Dimpotrivă, atât timp cât această situație de fapt convine unor actori 
statali, sau pentru motive evidente - unor figuri politice, cercurilor de intere-
se economice obscure sau criminale, iar „unitatea sistemului de justiție și de 
drept în baza legislației Republicii Moldova” din art. 5 al Legii nr. 137/2005 [3] 
rămâne o declarație, avem certitudinea că interesele respective nu corespund 
necesităților justițiabililor, dar nici profesioniștilor care urmăresc administra-
rea justiției veritabile.

Argumentăm în lucrare că, pentru astfel de provocări, statele, prin interme-
diul autorităților competente, sunt obligate să caute toate instrumentele legale 
disponibile pentru a asigura investigații eficiente, și care este întâi de toate o 



142  Pagina    Drept penal. Partea generală

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

obligație de mijloace [4, §96; 5, §52]. Astfel, dacă Curtea Europeană nu arată sta-
telor cursul acțiunii în situații particulare, acesta rezultă din hotărârile sale. Pe 
această cale, opinăm că un pas important în asigurarea investigațiilor eficiente 
și a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor poate 
rezulta din interpretarea sistemică a hotărârilor Rantsev, Mozer și Güzelyurt-
lu, pronunțate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (în continuare 
- CtEDO, Curtea Europeană) și raportarea standardelor și constatărilor la cazuri 
particulare.

Avem încrederea că, indiferent de vulnerabilitatea jurisdicției, sensibi-
litatea aparentă a subiectului, problematica, cultura cooperării judiciare sau 
polițienească, inevitabilitatea răspunderii penale va deveni o veritabilă sa-
bie a lui Damocles în mâinile zeiței Themis, deoarece aspectul procedural al 
Convenției urmărește eficiența investigației care trebuie să fie printre altele ca-
pabilă să identifice și să pedepsească pe cei responsabili [a se vedea 6, §233].

Curtea Europeană apreciază constant că hotărârile sale servesc nu numai 
pentru a decide cauze individuale, dar mai general, de a elucida, garanta și dez-
volta normele instituite prin Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului 
și a Libertăților fundamentale (în continuare - CEDO, Convenția), contribuind 
astfel la respectarea angajamentelor asumate și care implică chiar și teritoriile 
controlate efectiv de o altă parte contractantă, cum ar fi printr-o administrație 
locală subordonată [7, §136].

Astfel, chiar dacă scopul principal al sistemului Convenției este de a ofe-
ri remediu individual, misiunea sa este, de asemenea, de a stabili problema-
tica politicilor publice în interes comun, ridicând astfel standardele generale 
de protecție a drepturilor omului și extinzând această jurisprudență în întrea-
ga comunitate a statelor parte la Convenție [6, §197]. La interpretare trebuie 
să se țină seama de caracterul special al Convenției în calitate de tratat pentru 
aplicarea colectivă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale care, în 
circumstanțe specifice, poate implica datoria statelor contractante de a acționa 
în comun și de a coopera pentru a proteja drepturile și libertățile pe care și-au 
luat angajamentul să le asigure în jurisdicția lor [8, §232]. Așa cum Convenția nu 
este destinată să garanteze drepturi teoretice sau iluzorii [7, §144], obiectul și 
scopul acesteia, în calitate de instrument pentru protecția ființelor umane, im-
pune ca dispozițiile sale să fie interpretate și aplicate pentru a asigura practic și 
eficient garanțiile sale [6, §275]. Prin urmare, caracterul special al Convenției ca 
instrument de ordine publică europeană (ordre public) pentru protecția ființelor 
umane individuale, a urmărit scopul de a se asigura că drepturile Convenției 
sunt protejate pe teritoriul tuturor părților contractante [8, §193] fiind aplica-
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bil așadar și în contextul general de exercitare a jurisdicției extrateritoriale în 
entități nerecunoscute.

În jurisprudență sunt puține cazuri care au avut ca obiect întinderea 
obligației procedurale prevăzute la articolul 2 într-un context transfrontalier sau 
transnațional și dacă acest aspect a inclus o obligație de cooperare cu alte state 
[a se vedea 8, §181, 222]. Cu atât sunt mai puține cazurile ce privesc obligația de 
cooperare care ar rezulta din alte garanții convenționale sau angajamente decât 
dreptul la viață. Totuși, examinarea cauzei în materie de trafic de ființe umane 
[a se vedea 6, §201] presupune că jurisprudența creativă a Curții Europene va 
trece dincolo de limitele cunoscute la moment, așa cum este actualmente latura 
procedurală a dreptului la viață în contextul mai multor jurisdicții, evoluată în-
tr-o obligație separată și autonomă, capabilă să oblige statul chiar și atunci când 
decesul a avut loc în afara jurisdicției sale [8, §189].

Din punctul de vedere al dreptului internațional public, competența 
jurisdicțională a unui stat este în principal una teritorială și presupune că 
este exercitată în mod normal pe întreg teritoriul [7, §97], respectiv, controlul 
jurisdicției proprii este prezumția. Astfel, competența unui stat de a-și exerci-
ta jurisdicția asupra propriilor cetățeni din străinătate este subordonată spre 
exemplu competenței teritoriale al unui alt stat, iar acesta nu poate exercita 
în general jurisdicția proprie fără încuviințare, invitație sau acordul statului 
în cauză. În același context, articolul 1 al Convenției trebuie considerat ca re-
flectând noțiunea obișnuită și esențial teritorială a jurisdicției [6, §206]. Totuși, 
prezumția poate fi limitată în circumstanțe excepționale, în special în cazul în 
care un stat este împiedicat să își exercite autoritatea într-o parte a teritoriului 
său, în rezultatul faptelor statului străin care sprijină instalarea unui stat sepa-
ratist [7, §97]. Curtea a recunoscut de asemenea, în cazuri excepționale, exer-
citarea jurisdicției în temeiul articolului 1 de către un stat contractant în afara 
limitelor sale teritoriale [8, §178]. 

În această ordine de idei, este în afara oricăror dubii că, asupra teritoriului 
temporar necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova din 
stânga râului Nistru, în sensul expus în Mozer [7, §110-112, 147, 217], se exerci-
tă controlul efectiv al Federației Ruse. Un aspect similar privește „RTCN” și con-
trolul efectiv exercitat de Republica Turcia în sensul Convenției sau, chiar dacă 
esențial diferit și cu mențiuni de rigoare - Osetia de Sud, în Georgia c. Federației 
Ruse [9], sau altele.

Aici trebuie punctat că, ceea ce face deosebită situația Republicii Moldova 
față de relația Turciei cu „RTCN” și Republica Cipru [a se vedea spre exemplu 8, 
§171, 193, 237] sau de oricare alt teritoriu, este lipsa rezervelor sau opunerilor 
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la recunoașterea Republicii Moldova și a integrității sale teritoriale, chiar și din 
partea Federației Ruse, care așa cum am menționat exercită controlul efectiv 
asupra unei porțiuni al teritoriului în sensul Convenției. 

Această situație însă nu poate fi perpetuă deoarece așa cum observăm, în-
altul for examinează la intervale de timp relativ egale starea de fapt, respectiv 
considerăm inevitabilă schimbarea treptată a jurisprudenței odată cu variabi-
lele raționamentului deductiv, implicit în partea în care se refere la integrarea 
economică a întreprinderilor din stânga râului Nistru, consolidarea controlului 
la frontiera comună cu Ucraina, și altele. Republica Moldova va trebui să ia o 
atitudine mai activă în ceea ce ține de investigații eficiente, ori este inaccep-
tabilă reiterarea afirmației că „lipsa de cooperare cu organele nerecunoscute 
ale „Republicii Moldovenești Nistrene” determină imposibilitatea de a verifica 
circumstanțele de fapt” [a se vedea 7, §9], de parcă o cooperare între organele 
judiciare ale Republicii Moldova cu aceste formațiuni care pretind că îndepli-
nesc funcții similare ar fi în general și de principiu posibilă. Aceasta nu se poate 
concilia nici cu angajamentul Republicii Moldova declarat prin semnarea Con-
venției internaționale pentru protecția tuturor persoanelor contra disparițiilor 
forțate [10] și „sugestia” de a coopera cu formațiuni anticonstituționale în pofi-
da numărului dramatic de încălcări în aceste teritorii.

În asemenea mod, aspectul procedural al art. 2 al Convenției necesită o anu-
mită formă de investigație oficială și eficientă chiar și în circumstanțe suspecte 
neimputabile agenților statului. Autoritățile trebuie să acționeze din oficiu odată 
ce problema le-a ajuns în atenție și nu pot lăsa la inițiativa apropiaților victimei 
condiționări de a depune o plângere oficială, sau ca aceștia să își asume responsa-
bilitatea pentru desfășurarea oricăror proceduri de investigație [6, §232]. Pe de 
altă parte, atunci când se confruntă cu un eșec parțial sau total de a acționa, sar-
cina este de a stabili în ce măsură un efort minim a fost totuși posibil [7, §97]. 

Prin urmare, pare oportun și corect cursul acțiunii și eforturile autorităților 
naționale în Pisari c. Republicii Moldova și Federației Ruse [5] și că, “Procuratura 
Generală a Moldovei a recunoscut în calitate de victime reclamanții în cadrul pro-
cedurilor penale desfășurate și i-a informat că a emis un mandat internațional de 
arestare pentru soldatul rus suspectat că l-a împușcat pe Vadim Pisari” [5, §18]. 
Reacția autorităților Republicii Moldova în acest caz tragic, chiar dacă nu a avut 
o finalitate logică, pare a fi argumentul adecvat pentru renunțarea reclamanților 
de a menține cererea în privința Republicii Moldova și angajarea subsecventă a 
răspunderii Federației Ruse.

Totodată, dacă în Rantsev Curtea Europeană a constatat încălcarea obli-
gației procedurale prin faptul că Republica Cipru nu a căutat să asigure probe 
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prin intermediul asistenței juridice internaționale în materie penală, având în 
vedere tratatul bilateral de asistență și că ambele state sunt membre la Con-
venția europeană de asistență judiciară în materie penală din 1959 [6, §225], 
atunci în Huseynova unul dintre motivele de încălcarea articolului 2 în latura 
sa procedurală a constat în eșuarea autoritățile azere de a considera transferul 
procedurilor [8, §228]. 

Curtea Europeană apreciază așadar că, corolarul obligației statului care in-
vestighează de a obține dovezi situate în alte jurisdicții din proprie inițiativă [8, 
§230] este obligația corelativă a statului în care se află dovezile - de a furniza 
orice asistență în competența sa și mijloacele la dispoziție în cadrul unei cereri 
de asistență juridică [6, §245]. Deși inițial Curtea aprecia că, în absența unei 
astfel de cereri, nu există o obligație de a asigura probele și nu se angajează o în-
călcare a obligației convenționale procedurale, ulterior a clarificat în Güzelyurt-
lu că, acolo unde există elemente transfrontaliere ale unui incident de violență 
ilegală care duce la pierderea de vieți omenești, există o obligație ca autoritățile 
statului în care s-au eschivat făptuitorii și în care ar putea fi localizate dovezi ale 
infracțiunii, să ia măsuri eficiente, dacă este necesar din oficiu [8, §182]. 

Mai mult, Curtea Europeană nu a considerat că trebuie să definească in 
abstracto care „caracteristici speciale” declanșează existența unei legături 
jurisdicționale în raport cu obligația procedurală de investigare în temeiul arti-
colului 2, deoarece aceste caracteristici depind „în mod necesar de circumstanțele 
particulare ale fiecăruia caz și poate varia considerabil de la un caz la altul” [8, 
§190]. 

În rezulatul eforturilor întreprinse, mandatelor de arestare internaționale 
emise și comunicate de Republica Cipru prin canale diplomatice către Minis-
terul Justiției al Turciei [8, §52, 54, 57] care au rezultat de facto în informarea 
poliției „RTCN” din Nicosia de către Ministerul Afacerilor Interne turc [8, §80] 
s-a constatat existența unei cooperări „polițienești” între „RTCN” și autoritățile 
Turciei, inclusiv după inițierea procedurilor la Curtea Europeană (exemplu fiind 
schimbul informațiilor despre cazierul judiciar, fotografie și amprente) [a se ve-
dea 8, §86, 102].

Curtea Europeană a apreciat de asemenea că, aflarea presupușilor autori ai 
crimei în jurisdicția Turciei, fie în „RTCN”, fie în Turcia continentală, informarea 
autorităților turcești și „RTCN” cu privire la infracțiune, și că autoritățile „RTCN” 
au inițiat propria lor anchetă penală, au angajat obligația procedurală a Turciei 
în temeiul articolului 2, ceea ce a justificat o derogare de la abordarea generală 
bazată pe teritorialitate [8, §171], care a atras în cele din urmă răspunderea 
Turciei așa cum vom observa în continuare. 
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Ceea ce face cauza Mozer apropiată jurisprudenței din Güzelyurtlu este inter 
alia că plângerea mamei reclamantului în adresa ambasadei Federației Ruse în 
Moldova a fost retransmisă de ambasadă „procuraturii „RMN”” care a informat 
că „cauza era pe rolul „instanțelor „RMN””, singurele competente de a soluționa 
orice plângere”, răspuns retrimis ulterior de ambasadă mamei reclamantului [7, 
§49]. Pe cale de consecință, Curtea Europeană a apreciat corect și perspicace 
disonanța poziției oficiale declarate a Federației Ruse de a nu recunoaște „RMN” 
ca entitate creată legal [7, § 84] pe de o parte, cu existența de facto a unui dialog 
„instituțional” pe de altă parte.

Având în vedere cele expuse mai sus, nu putem fi de acord cu afirmația 
autorului Poalelungi M. precum că „obligația asigurării unei protecții efective 
a drepturilor omului se poate extinde și în sfera penală, prin efectuarea unor 
anchete penale comune de către autoritățile unui stat recunoscut și autoritățile 
unei entități de facto, sau chiar prin colaborarea judecătorilor din statul recu-
noscut cu cei din entitatea de facto, dacă infracțiunile comise afectează drepturi 
ale omului și au legătură cu cele două teritorii” [11, p.148], deoarece nu doar 
contravine constatărilor jurisprudenței CtEDO, în speță Güzelyurtlu și care ar 
putea echivala cu un transfer de procedură, ci este contrară și raționamentului 
juridic, având un caracter profund tendențios. Dacă premisa este greșită, rațio-
namentul nu poate duce decât la concluzii de aceeași valoare. Curtea Europeană 
a apreciat de asemenea că, „într-o situație atât de specifică nu a fost nerezonabil 
să refuze renunțarea la jurisdicția sa penală în favoarea instanțelor „TRNC”” [8, 
§253] și că „nici refuzul Ciprului de a prezenta toate dovezile autorităților TRNC 
sau Turciei, nici eșecul său de a transfera procedurile către autoritățile „TRNC” 
sau Turciei, nu s-au ridicat la o încălcare a obligației sale de a coopera în con-
textul laturii procedurale a articolului 2” [8, §255], în cele din urmă CtEDO a 
constatat în unanimitate încălcarea de către Republica Turcia a articolului 2 din 
Convenție în latura sa procedurală, din cauza eșecului de a coopera. 

În această ordine de idei, concluzionăm că soluția care se propune constă 
în aplicarea conceptului extrateritorialității jurisdicției și cooperarea judiciară în 
materie penală cu statele ce exercită controlul efectiv al teritoriilor respective în 
sensul Convenției și, prin urmare, le angajează la respectarea obligațiilor pozitive 
procedurale. Un astfel de remediu ar putea produce pentru scopurile Convenției 
o implicare mai intensă atât a Federației Ruse, cât și a Republicii Turcia. 

Aceasta deoarece, lipsa reacției din partea autorităților statului solicitat ar 
putea fi interpretate ca un refuz tacit de a da curs cererii, respectiv de a extră-
da suspectul spre exemplu, ori așa cum observă CtEDO, refuzul ar trebui să fie 
argumentat, cu indicarea motivelor fie în acord cu legislația națională, fie cu 
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Convenția Europeană de extrădare, și impune obligația de a informa statul so-
licitant despre deciziile adoptate, iar în cazul în care informația comunicată nu 
este suficientă pentru a da curs solicitării, ultimul trebuie să solicite informații 
suplimentare [8, § 263]. Curtea Europeană indică că, obligația de a coopera în 
temeiul articolului 2 ar trebui intrepretată în lumina unor astfel de dispoziții 
și, prin urmare, ar trebui să implice obligația de a examina și de a oferi răspuns 
motivat la orice cerere de extrădare cu privire la suspecții căutați despre care se 
știe că sunt prezenți pe teritoriul sau în jurisdicția sa [8, § 264]. 

Refuzul de cooperare a Federației Ruse pe marginea unor asemenea 
investigații, sau lipsa unui răspuns motivat la cereri de extrădare, va atrage ine-
vitabil încălcarea obligațiilor prevăzute de Convenție, fapt care rezultă expres din 
condițiile §266 din Güzelyurtlu [8]. Prin analogie, același lucru se referă la o even-
tuală cerere de extrădare înaintată de Republica Moldova către Republica Turcia 
în vederea predării infractorilor despre care se știe că se eschivează în „RTCN”.

Mai mult, având în vedere hotărârea Rantsev care elaborează nu doar 
asupra aspectului procedural al art. 2 al Convenției, dar și asupra obligațiilor 
derivate din art. 4, precum și varietatea instrumentelor internaționale în ma-
terie de infracțiuni și de cooperare, dar și faptul că o pondere considerabilă a 
infracțiunilor din domeniul criminalității, în special organizate, nu se limitează 
la un act ilicit, fără a banaliza acest instrument, considerăm posibilă și oportună 
extinderea cooperării pentru alte categorii de infracțiuni, cu motivatarea sufici-
entă a fiecărui caz particular și cu excepțiile corespunzătoare.

În plan legislativ, considerăm că ar trebui să ne distanțăm de abordarea 
îngustă centrată pe teritorialitate atunci când se referă la cooperarea judiciară 
internațională în materie penală, iar pentru scopuri de probatoriu procesual pe-
nal, este important ca actele certificate să provină sub răspunderea unui stat cu 
organe judiciare plenipotențiare și legal constituite. Mai mult decât atât, inevita-
bilitatea răspunderii penale contribuie și poate asigura protecția și interesul su-
perior al victimelor infracțiunilor, inclusiv atunci când se referă la o colectivitate.

În cele din urmă, instrumentele identificate ar putea genera îmbunătățire 
pentru următoarele scopuri imediate: (a) protecția efectivă a drepturilor și li-
bertăților fundamentale ale omului și asigurarea investigațiilor eficiente în toate 
jurisdicțiile statelor membre la Convenție; (b) limitarea impunității făptuitori-
lor care provin din alte teritorii sau state, în vederea eschivării de la răspundere 
penală în teritoriile în afara jurisdicției statelor care le reclamă formal (c) supli-
mentarea instrumentelor de cooperare, acumularea probatoriului și aducerea 
persoanelor în fața organelor judiciare; (d) evitarea angajării responsabilității 
Republicii Moldova pentru eșuarea de a-și respecta obligațiile pozitive.
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[…] circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei 

aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei 
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Cercetare: 

În alin (1) al art. 76 CP al RM sunt enumerate circumstanțele care atenuea-
ză răspunderea penală. În literatura de specialitate aceste circumstanțe se mai 
numesc legale, adică ele sunt recunoscute ca atenuând răspunderea, datorită 
voinței legislatorului, și de aceea ele trebuie luate în considerație ori de câte ori 
sînt constatate.

În conformitate cu art. 75 alin. (1) Cod penal, persoanei recunoscute vino-
vate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele 
fixate în Partea Specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozi-
țiile Părții Generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pe-
depsei, instanța de judecată inter alia, trebuie să țină cont de […] circumstanțele 
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cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate 
asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale 
familiei acestuia. La rândul său, textul normei prevăzută la lit. b) alin. (1) art. 76 
Cod penal al RM, determină că la stabilirea pedepsei se consideră circumstanță 
atenuantă: săvârșirea infracțiunii de către un minor sau de către o persoană care 
a atins vârsta de 18 ani, dar nu a atins vârsta de 21 de ani. Prin urmare, mino-
ratul persoanei care a săvârșit infracțiunea, constitue un criteriu de individua-
lizare a pedepsei. Totodată, observam că norma precitată, stabilește în calitate 
de circumstanță atenuantă situația în care subiectul infracțiunii săvârșite este 
persoana fizică. În același timp, este vorba despre două categorii de persoane 
fizice, care se deosebesc după criteriul de vârstă și anume, la stabilirea pedepsei 
se consideră circumstanță atenuantă: 1) săvârșirea infracțiunii de către persoa-
na fizică – minor; 2) săvârșirea infracțiunii de către o persoană fizică care are 
vârsta între 18 și 21 de ani. 

În această publicație, vom analiza aspecte ce țin de efectele circumstanței 
atenuante - săvârșirea infracțiunii de către un minor. 

Pentru ca minoratul persoanei să fie un criteriu de individualizare a pe-
depsei prin prisma efectelor pe care le are în acest sens, ca cirsumstanță atenu-
antă, este necesar să apreciem noțiunea de minor în sens juridico-penal. Astfel, 
noțiunea de minor fie este expres pevăzută, fie poate fi dedusă din analiza mai 
multor acte normative nationale și internaționale. În această ordine de idei, în 
conformitate cu art. 1 alin. (2) din Legea nr. 338/1994 privind drepturile copi-
lului [1], o persoană este considerată copil din momentul nașterii până la vârsta 
de 18 ani. În conformitate cu art. 1 din Legea nr. 30/2013 cu privire la protecția 
copiilor împotriva impactului negativ al informației [2], copil este persoană care 
nu a atins vârsta de 18 ani (majoratul). Potrivit p. 2.2. lit. a), c) al Ansamblului 
regulilor minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pen-
tru minori (Regulile de la Beijing, Rezoluția 40/33 din 29 nov. 1985) [3 p. 54] 
un minor este un copil sau un tânăr care, în raport cu sistemul juridic conside-
rat, poate să răspundă pentru un delict conform unor modalități diferite de cele 
care sunt aplicate în cazul unui adult; un delicvent juvenil este un copil sau un 
tânăr, acuzat sau declarat vinovat de a fi comis un delict. La rândul său, în con-
formitate cu art. 6 p. 47) Codul de procedură penală al RM, persoană minoră este 
persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani [4].

În acealși timp, potrivit p. 4.1 și comentariului la el, al Ansamblului regulilor 
minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Re-
gulile de la Beijing, Rezoluția 40/33 din 29 nov. 1985) [3 p. 55], „În sistemele juridice 
care recunosc noțiunea de limită a răspunderii penale, aceasta din urmă nu trebuie 
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să fie fixată prea jos ținând cont de problemele de maturitate afectivă, psihologică și 
intelectuală. Limita răspunderii penale variază destul de mult după epoci și culturi. 
Atitudinea modernă constă în întrebarea dacă un copil poate suporta consecințele 
morale și psihologice ale răspunderii penale, adică dacă un copil, ținându-se cont de 
capacitatea sa de discernământ și de înțelegere, poate fi făcut responsabil de un com-
portament esențial antisocial. Dacă vârsta răspunderii penale este fixată prea jos sau 
dacă nu există deloc o vârstă – limită, atunci noțiunea nu mai are sens. În general, 
există o relație strânsă între noțiunea de răspundere pentru un comportament delic-
tual sau criminal și celelalte drepturi și responsabilități sociale (de exemplu, situația 
matrimonială, majoritatea civilă, etc). Ar trebui, deci, să se încerce convenirea unei 
limite joase rezonabile ce ar putea fi aplicată în toate părțile.”

Spre deosebire de legea procesual-penală a RM, în care noțiunea de persoa-
nă minoră cuprinde atât victima infracțiunii, partea vătămată, cât și persoana 
care a săvârșit infracțiunea, în legea penală a RM, noțiunea de minor este utili-
zată de ligislator dor în raport cu persoana infractorului – subiect al infracțiunii, 
de aceea, noțiunea de minor în sensul legii materiale penale este interpretată 
restrictiv, or, în acord cu p. 4.1 al Ansamblului regulilor minime ale Națiunilor 
Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing, 
Rezoluția 40/33 din 29 nov. 1985) [3 p. 55], precitat supra, legislatorul moldo-
vean a stabilit în Codul penal limita minimă de vârstă, de la care persoana este 
pasibilă de răspundere penală. Astfel, reieșind din textul normei prevăzute în 
art. 21 alin. (1) și (2) Cod penal al RM, distingem două categorii de persoane 
fizice - minori, care pot fi subiecți ai infracțiunii, după cum urmează: 1) minorii 
cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, care la momentul săvârșirii infracțiunii au 
împlinit vârsta de 16 ani și poartă răspundere penală pentru orice infracțiune 
prevăzută de legea penală, cu excepția infracțiunilor, pentru care răspunderea 
penală apare de la vârsta de 18 ani, sau de la o vârstă mai înaintată [5]; 2) mi-
norii cu vârsta cuprinsă între 14 – 16 ani, care la momentul săvârșirii infracți-
unii au împlinit vârsta de 14 ani, a căror pasibilitate de răspundere penală este 
limitată și care poartă răpundere penală doar pentru săvârșirea unor anumite 
categorii de infracțiuni, expres stabilite în legea penală. 

În așa mod, având în vedere că norma prevăzută la art. 21 alin. (1) și (2), 
stabilește vârsta minimă a răspunderii penale de la 16 ani, iar în cazurile expres 
prevăzute de lege - de la 14 ani, prin urmare, în sensul legii penale, se consi-
deră circumstanță atenuantă și prin urmare, are efecte la individualizarea 
răspunderii și pedespei penale minorul care în momentul săvârșirii in-
fracțiunii a împlinit vârsta minimă a răspunderii penale prevăzută de lege 
(art. 21 alin. (1), (2) Cod penal), dar care nu a împlinit vârstă de 18 ani.
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În legătură cu aceasta, menționăm că în conformitate cu art. 475 alin. (1) 
p. 1) CPP, în cadrul urmăririi penale și judecării cauzei penale privind minorii, 
afară de circumstanțele prevăzute în art. 96, urmează a se stabili vârsta mi-
norului (ziua, luna, anul nașterii). În acest sens, potrivit art. 97 p. 5) CPP, în 
procesul penal se constată, prin anumite mijloace de probă, atingerea de către 
partea […] bănuit, învinuit, inculpat a unei anumite vârste, dacă aceasta are 
importanță în cauză – prin certificat de vârstă, iar în caz de incapacitate legată 
de vârstă – prin raportul expertizei medico-legale sau psihiatrice. Totodată, în 
conformitate cu art. 143 alin. (1) p. 4) CPP, expertiza se dispune și se efectuează, 
în mod obligatoriu, pentru constatarea vârstei bănuitului, învinuitului, inculpa-
tului […] – în cazurile în care această circumstanță are importanță pentru cauza 
penală, iar documentele ce confirmă vârsta lipsesc sau prezintă dubiu. [4] 

În context, în p. 2 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Re-
publicii Moldova: Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind mi-
norii, nr. 39 din 22.11.2004 [6], modificată de: Hotărârea Plenului Curții Supre-
me de Justiție a Republicii Moldova nr. 4 din 21.12.2015 [7], Curtea recomandă 
instanțelor de judecată, că la la examinarea cauzelor penale în privința minorilor, 
„Se consideră că persoana a atins o anumită vârstă începând cu ziua următoare 
zilei sale de naștere. Dacă în rezultatul expertizei medico-legale se stabilește:

-  doar luna și anul nașterii, ziua nașterii se va considera ultima zi din luna 
determinată;

-  anul nașterii și mai multe luni (stabilite prin presupunere), ziua de naștere 
se va considera ultima zi din luna cea mai îndepărtată;

-  doar anul nașterii, nefiind posibilă invocarea în calitate de variante a unor 
luni, ziua de naștere se va considera ultima zi a anului stabilit de către 
expert.

 În ipoteza în care vârsta este una presupusă și se încadrează între anumiți 
ani, instanța de judecată urmează să o stabilească, luând în considerare anul mi-
nim stabilit prin raportul de expertiză.”

În opinia noastră, minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea, în 
afară de faptul că este o circumstanță atenuantă, trebuie să producă efecte 
esențiale speciale, la individualizarea răspunderii și pedepsei penale, legate de 
particualirățile răspunderii penale a minorului. La realizarea acestui exercițiu 
(individualizarea răspunderii și pedepsei penale), este necesar să se țină cont de 
faptul că vârsta este o trăsătură individuală a infractorului minor care ne indică 
nivelul de dezvoltare bio-psiho-socială a acestuia [8, p. 131, 224]. În perioada 
adolescenței (12-22 ani, unde predadolescența curpinde vârsta înre 12-15 ani, 
adolescența propriu-zisă – 15-18 ani, poestadolescența - 18-22 ani) [9, p. 185], 
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care cuprinde respectiv și vârsta de la 14 la 18 ani, au loc importante schimbări 
morfologice și constituționale: se intensifică creștetrea, se dezvoltă glandele cu 
secreție internă, se schimbă structura cerebrală, ceia ce duce la stări de discom-
fort atât fiziologic cât și social [8, p. 225]. 

Astfel, drept temei pentru care minoratul persoanei care a săvârșit infracți-
unea, în calitatea de circumstanță atenuantă, trebuie să producă efecte esențiale 
speciale, la individualizarea răspunderii și pedepsei penale, îl constituie parti-
cularitățile de vârstă și cele psihologice ale minorului. 

În acest sens, subîmpărțirea în două trepte a limitei minime de vârstă de 
la care survine răspunderea penală a minorului, la fel este legată de dezvolta-
rea treptată a conștiinței minorului, de acumularea îndelungată a experienței 
și de conștientizarea mai îndelungată a faptelor sale. În afară de aceasta, ne-
stăpânirea emoțiilor, impulsivitatea comportamentului și alte trăsături, care 
se explică prin vârsta fragedă, pot mai ușor să-l determine pe minor la săvâr-
șirea unor fapte ilegale, decât pe o persoană adultă. În același timp, minorul 
deseori nu poate în deplină măsură să conștientizeze gradul prejudiciabil al 
acelor urmări care vor surveni în urma acțiunilor sau a inacțiunilor sale. Au-
torul Anașchin G. Z. consideră că minorul se deosebește esențial de un adult 
după comportamentul său, după modul de a gândi, după experiența sa de via-
ță și alte trăsături, iar calitățile de caracter se află la stadia de formare și sunt 
schimbătoare [10, p. 22, 23].

Totodată, trebuie avut în vedere că pentru corectarea minorilor, de regulă, 
nu este nevoie de un interval prea îndelungat de timp. În acest sens, suntem de 
acord cu autorii Crigher G. A. și Soloviov A. D., care la timpul lor au menționat că 
infractorii minori se supun mai ușor măsurilor de corectare, de aceia, în majorita-
tea cazurilor nu este rațional de a aplica în privința lor pedepse aspre. [11, p. 32], 
[12, p. 119]. La fel, îi susținem și pe Saharov A.B. și Babaev M.M., în opinia cărora, 
un adult este capabil să suporte mai ușor decât un minor lipsurile și restricțiile 
a drepturilor lor cauzate prin diferite categorii de pedapsă penală. [13, p. 55] De 
aceea, pentru săvârșirea infracțiunii ce prezintă același grad prejudiciabil nu tre-
buie pedepsiți în aceeași măsură persoana adultă și minorul [14, p. 184]. 

În opinia noastră, necesitatea ca minoratul persoanei care a săvârșit infrac-
țiunea, să producă efecte esențiale speciale la individualizarea răspunderii și pe-
depsei penale, rezidă în aceia, că particularităților statutului juridic al infracto-
rilor minori le sunt dedicate un șir de acte normative internaționale, după cum 
urmează. 

1) În Ansamblul de reguli minime ale ONU cu privire la administrarea jus-
tiției pentru minori (Regulile de la Bejing) adoptate prin Rezoluția 40/33 din 
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29.11.1985, este recunoscut că tinerii, nefiind încă decât la stadiile inițiale ale 
dezvoltării personalității lor, au nevoie, pentru a se dezvolta psihic și intelectual 
pentru a se integra mai bine în societate, de o atenție și o asistență deosebite și 
trebuie să fie protejați de lege potrivit cu condițiile care garantează liniștea lor, 
libertatea lor, demnitatea lor și siguranța lor. [3, p. 51] 

2) În această ordine de idei, în Anexa la Rezoluția 40/33 din 29.11.1985 
prin care a fost adoptat Ansamblul de reguli minime ale ONU cu privire la ad-
ministrarea justiției pentru minori (Regulile de la Bejing), este statuat următoa-
rele: 

„5 – Obiective ale justiției pentru minori
5.1 – Sistemul de justiției pentru minori caută să asigure bunăstarea mino-

rilor și face așa fel încât reacția față de delincvenții juvenili să fie întotdeauna 
corespunzătoare circumstanțelor delincvențelor și delictelor.

Comentariu:
Articolul 5 privește două din obiectivele cele mai importante ale justiției pen-

tru minori. Primul este asigurarea bunăstării minorului. Este obiectul principal 
al sistemelor juridice în care cazurile delincvenților juvenili sunt examinate de 
către tribunale pentru copii sau de către autoritățile administrative, dar trebuie 
insistat, de asemenea, și asupra bunăstării minorului în sistemele juridice în care 
se remarcă jurisdicția de drept comun, pentru a se evita aplicarea unor sancțiuni, 
exclusiv de pedeapsă (a se vedea, de asemenea, art.14).

 Al doilea obiectiv este „principiul de proporționalitate”. Acest principiu bine-
cunoscut folosește la moderarea sancțiunilor punitive, în general raportându-se 
la gravitatea delictului. Pentru delicvenții juvenili, trebuie ținut cont nu numai de 
această gravitate, ci și din circumstanțele personale. Aceasta din urmă (poziție 
socială, situație de familie, daune cauzate de delict sau de alți factori cu influen-
ță asupra circumstanțelor personale) trebuie să intervină pentru proporționarea 
deciziei (de exemplu, ținând cont de efortul delincventului pentru despăgubirea 
victimei sau de dorința sa (a delincventului – n.n.) de a reveni la o viață sănătoasă 
și utilă).

 În același mod, deciziile privind protecția delincventului juvenil pot merge 
mai departe decât trebuie și deci pot aduce atingere drepturilor sale fundamen-
tale, așa cum s-a putut observa în anumite sisteme de justiție pentru minori. Și 
acolo trebuie supravegheată proporționarea reacției la circumstanțele proprii 
delincventului și delictului, ca și ale victimei.

De fapt, art. 5 nu cere nici mai mult nici mai puțin decât o reacție justă la toa-
te cazurile de delincvență și de criminalitate juvenilă. Cele două aspecte expuse în 
articol pot permite progresul în 2 privințe: este de dorit aplicarea acestor măsuri 



Drept penal. Partea generală     Pagina  155

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

de un tip nou și original decât supravegherea evitării măririi excesive a rețelei de 
control social în ceea ce-i privește pe minori.

6 – Forța puterii discreționare
6.1. – Ţinând cont de nevoile deosebite și variate ale minorilor și de diversita-

tea măsurilor posibile, trebuie prevăzută o putere direcționară suficientă în toate 
stadiile de procedură și la diferitele nivele ale administrării justiției la minori, în 
special în stadiile de instruire, de urmărire, de judecată și de aplicare a măsurilor 
luate.

 6.2. – Se vor face, totodată, eforturi în vederea asigurării, în toate etapele și 
la toate nivelele, a exercitării responsabile a acestei puteri discreționare.

6.3. – Persoanele care o exercită vor trebui să fie special pregătite și forma-
te pentru a se folosi de această pregătire în mod judicios și conform funcțiilor și 
mandatelor respective.

Comentariu:
 Articolele 6.1., 6.2. și 6.3. fac trimitere la mai multe elemente importante ale 

administrării unei justiții eficace, juste și umane pentru minori: necesitatea per-
miterii exercitării puterii discreționare la toate nivelele importante ale procedurii, 
astfel încât persoanele care hotărăsc să poată adopta măsurile estimate a fi cele 
mai convenabile în fiecare caz și necesitatea prevederii controalelor și compensă-
rilor pentru limitarea oricărui abuz discreționar și pentru protejarea drepturilor 
delicventului juvenil. Responsabilitatea și profesionalismul sunt calități care apar 
ca cele mai adecvate pentru moderarea unei libertăți de apreciere prea mari. De 
asemenea, calificările profesionale și formarea specializată sunt desemnate aici 
ca mijloace de asigurare a exercitării judicioase a puterii discreționare în pro-
blemele privind pe delincvenții juvenili. (A se vedea de asemenea, art.1.6 și 2.2). 
Formularea directivelor specifice asupra exercitării puterii discreționare și creării 
unui sistem de revizuire, apel etc, pentru permiterea revederii deciziilor și pentru 
a se asigura că cei care le iau au simțul răspunderii, sunt subliniate în acest con-
text. Aceste mecanisme nu sunt precizate aici, căci nu se pretează prea ușor inclu-
derii într-un ansamblu de reguli internaționale minimale care n-ar putea de loc să 
țină cont de toate diferențele dintre sistemele de justiție.” [3, p. 55-56] 

În art. 17, p. 17.1. lit. c), se stabilește: „Privarea de libertate individuală nu 
se va aplica decât dacă minorul este considerat vinovat de săvârșirea unui delict 
împotriva altei personae, sau în recidivă, sau dacă nu există altă soluție conve-
nabilă”, iar în p. 17.2. - „Pedeapsa capitală nu se aplică infracțiunilor comise de 
minori”. [3, p. 62] La fel, în art. 19, p. 19.1., din Anexă se stabilește: „Plasarea unui 
minor într-o instituție este întotdeauna o măsură de ultimă instanță, iar durata ei 
trebuie să fie cât mai scurtă cu putință. [3, p. 63] 
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3) În art. 2 din Normele ONU pentru protecția minorilor privați de liberta-
te, adoptate prin Rezoluția 45/113 din 14.12.1990, este stabilit că „Privarea de 
libertate a unui minor trebuie să fie o măsură extremă și pentru perioada minim 
necesară și trebuie să se limiteze la cazurile excepționale. Durata sancțiunii tre-
buie să fie stabilită de o autoritate judiciară, fără a elimina posibilitatea scurtării 
pedepsei” [3, p. 70]. 

4) În Recomandarea REC (2003) 20 a Comitetului de Miniștri către State-
le Membre cu privire la noile modalități de tratare a delicvenței juvenile și rolul 
justiției juvenile, adoptată de Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la 
24.09.2003, este indicat că „majoratul juridic nu coincide în mod imperios cu ma-
joratul personalității, în așa fel încât infractorii adulți necesită alt tip de intervenți, 
deferit de cel aplicabil în cazul minorilor”. Totodată, la art. 17 din această Recoman-
dare, este stabilit că „…privarea de libertate nu trebuie să fie niciodată utilizată în 
calitate de pedeapsă iminentă, ca formă de intimidare sau să servească drept substi-
tute al protecției copilului sau a măsurilor de sănătate mintală”.[3, p. 307, 309]

5) Convenția cu privire la drepturile copilului (1989) [15], în art. 3 p.1 este 
este stauat că în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de insti-
tuții publice sau private de ocrotire socială, de către tribunale, autorități admi-
nistrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie 
să fie luate în considerare cu prioritate. În art. 40 p.1 se menționează obligația 
că statele părți recunosc oricărui copil suspect, acuzat sau dovedit că a comis o 
încălcare a legii penale, dreptul de a fi tratat într-un mod de natură să favorizeze 
simțul său de demnitate și al valorii personale, să întărească respectul său pentru 
drepturile omului și libertățile fundamentale ale altora și să țină seama de vârsta 
sa ca și de necesitatea de a promova reintegrarea copilului și asumarea de către 
acesta a unui rol constructiv în societate. La art. 40 p. 3, se stabilește că statele 
părți se vor strădui să promoveze adoptarea de legi, proceduri, crearea de auto-
rități și instituții, special concepute pentru copiii suspectați, acuzați sau declarați 
că ar fi comis încălcări ale legii penale și, în special: a) vor stabili o vârstă minimă 
sub care copiii vor fi presupuși a nu avea capacitatea de a încălca legea penală; b) 
vor lua măsuri, de fiecare dată când este posibil și de dorit, pentru a trata acești 
copii fără a se recurge la procedura judiciară, cu condiția ca drepturile omului 
și garanțiile legale să fie deplin respectate. În art. 40 p. 4, se menționează că va 
fi prevăzută o întreagă gamă de dispoziții cum sunt cele referitoare la îngrijire, 
orientare și supraveghere, îndrumare, verificare, plasament familial, programe 
de educație generală și profesională și alternative la îngrijirea instituțională, 
pentru a asigura copiilor un tratament corespunzător bunăstării și proporțional 
atât cu condițiile lor cât și cu infracțiunea comisă.
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6) Regulile Minime ale Națiunilor Unite referitoare la măsurile neprivati-
ve de libertate (Regulile de la Tokyo), adoptate de Organizația Națiunilor Unite 
prin Rezoluția nr. 45/110 din 14.12.1990. [16]

7) Principiile Națiunilor Unite pentru prevenirea delincvenței juvenile 
(Principiile de la Riyadh) adoptate prin Rezoluția nr. 45/112 din 14.12.1998 
[17]. 

8) Recomandarea CM REC (2008) referitoare la regulile europene pentru 
minorii care fac obiectul unor sancțiuni sau măsuri dispuse de organele judicia-
re, adoptată la 05.11.2008. [18] 

9) Liniile directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pen-
tru Justiția Prietenoasă Copiilor, adoptate la 30.06.2010 [19].

La fel și în jurisprudența națională se atrage atenție deosebită cazurilor să-
vârșirii infracțiunii de către un minor. Așa, în p. 13, din Hotărârea Plenului Curtii 
Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni ce vizea-
ză individualizarea pedepsei penale, nr. 8, din 11.11.2013, se atrage atenția in 
stanțelor de judecată că „Potrivit art. 79 alin.(1) CP, minoratul persoanei care a 
săvîrșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțională. Pentru săvîrșirea unei 
infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, pedeapsa se aplică minorului numai dacă 
se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corec-
tarea minorului. La stabilirea pedepsei în privința persoanelor minore este necesar 
să se țină cont și de circumstanțele prevăzute de art.475 CPP, care urmează să fie 
stabilite în cazurile privind minorii. La adoptarea sentinței în procesul unui minor, 
în afară de chestiunile indicate în art.385 CPP, instanța de judecată urmează să exa-
mineze posibilitatea liberării de pedeapsa penală a minorului în conformitate cu 
dispozițiile art. 93 din Codul penal sau suspendării condiționate a executării pedep-
sei de către minor conform dispozițiilor art. 90 din Codul penal, cu argumentarea în 
sentință a soluției adoptate. Instanțele de judecată, la stabilirea pedepsei minorilor 
sub formă de închisoare, urmează să respecte prevederile art.70 alin.(3) CP, con-
form cărora pentru persoana care, la data săvîrșirii infracțiunii, nu a atins vîrsta de 
18 ani, termenul închisorii se stabilește din maximul pedepsei, prevăzute de legea 
penală pentru infracțiunea săvîrșită, reduse la jumătate.” [20] 

La fel, în p. 19 și 20 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a 
Republicii Moldova: Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind 
minorii, nr. 39 din 22.11.2004 [6], modificată de: Hotărârea Plenului Curții Su-
preme de Justiție a Republicii Moldova nr. 4 din 21.12.2015 [7], se explică in-
stanțelor de judecată că „ La adoptarea sentinței în cauza minorului, este necesar 
de examinat posibilitatea liberării de pedeapsă penală în conformitate cu dispo-
zițiile art. 93 Cod penal sau suspendarea condiționată a executarii pedepsei în 
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conformitate cu dispozițiile art. 90 Cod penal. In context, urmează să se întreprin-
dă toate măsurile prevăzute de lege pentru a aplica inculpatului minor pedeapsa 
nonprivativă de libertate, sau pentru a-i stabili o pedeapsă mai blândă decât cea 
prevazută de lege (art.79 Cod penal). La individualizarea pedepsei minorului, pe 
lânga criteriile enunțate în art. 75 Cod penal (gravitatea infracțiunii săvârșite, 
motivul acesteia, persoana celui vinovat, circumstanțele cauzei care atenuează 
ori agravează răspunderea, influența pedepsei aplicate asupra corectării și ree-
ducării vinovatului, condițiile de viață ale familiei acestuia) este necesar de a ține 
cont și de circumstanțele enunțate în art. 475 CPP, stabilite de instanța de judeca-
tă. Conform art. 76 lit. (b) Cod penal, la stabilirea pedepsei, săvârșirea infracțiunii 
de către un minor se consideră circumstanță atenuantă ”. Astfel, observăm că 
în jurisprudnța națională, circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele 
privind minorii indicate la art. 475 CPP, de fapt sunt calificate drept criterii de 
individualizare a pedepsei penale.

Având în vedere că săvârșirea infracțiunii de către un minor, constituie cir-
cumstanță atenuantă la stabilirea pedepsei, este necesar să menționăm că în 
literatura de specialitate nu există o opinie unică refritor la obligativitatea re-
cunoașterii săvârșirii infracțiunii de către un minor în calitate de circumstanță 
atenuantă. Astfel, unii autori consideră că această circumstanță urmează a fi 
aplicată în dependență de gravitatea infracțiunii săvârșite de către minor, fiind 
de părerea că ea nu poate atenua pedeapsa în cazul săvârșirii unei infracțiuni 
grave sau în cazul aplicării pedepsei mai mare de 10 ani [21, p. 251]. Însă majo-
ritate autorilor, sunt de părerea că minoratul persoanei tot timpul trebuie să fie 
luat în considerație în calitate de circumstanță atenuantă, indiferent de gravita-
tea infracțiunii comise [22, p. 43]. Noi susținem cea de la urmă opinie, deoarece 
cât de gravă nu ar fi infracțiunea, minorul tot minor rămâne și la individuali-
zarea pedepsei trebuie să fie luate în considerație toate particularitățile ce țin 
de vârsta, psihicul și psihologia acestuia. Deși legea penală a RM nu prevede 
expres obligativitatea atenuării pedepsei în cazul săvârșirii infracțiunii de către 
un minor, totuși reieșind din sensul art. 75 alin. (1) coroborat cu art. 76 alin. (1) 
CP al RM, instanța de judecată este obligată, la stabilirea pedepsei, să țină cont 
de minoratul persoanei ca cirumstanță care atenuează pedepasa și respectiv, să 
atenueze pedepasa în limitele prevăzute de lege. [22, p. 35, 33-37] Astfel, la sta-
bilirea pedepsei minorilor circumstanță atenuantă este însăși vârsta făptuitoru-
lui. Totodată, suntem de părerea că săvârșirea infracțiunii de către un minor ca 
circumstanță atenuantă trebuie să fie evaluată în cumul cu alte circumstanțe și 
particularități ale minorului, ce determină pericolul social al acestuia, inclusiv 
cele prevăzute la art. 475 CPP al RM și anume: condițiile în care trăiește și este 



Drept penal. Partea generală     Pagina  159

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

educat minorul, gradul de dezvoltare intelectuală, volitivă și psihologică a aces-
tuia, particularitățile caracterului și temperamentului, interesele și necesitățile 
lui, influența adulților sau a altor minori asupra infractorului minor, cauzele și 
condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, iar în cazul când se con-
stată că minorul suferă de debilitate mintală, care nu este legată de o boală psi-
hică, trebuie să se stabilească, de asemenea, dacă minorul a avut capacitate de 
vârstă și a fost pe deplin conștient să înțeleagă că a săvârșit infracțiunea. 

Legea penală națională, atribuind minoratul persoanei care a săvârșit in-
fracțiunea la cirumstanțele atenuante, în consecință, în comun cu celelalte 
cirumstanțe atenuante legale, descrie efectele circumstanțelor atenuante și agra-
vante în art. 78 Cod penal, fără a stabili careva particularități legate de specificul 
minoratului persoanei analizate supra, care să producă efecte esențiale speciale 
la individualizarea pedepsei penale. Mai mult decât atât, cercetând prevederile 
legii înserate în art. 78 Cod penal, observăm că legislatorul nu stabilește o ate-
nuare fie o agravare strictă și obligatorie a pedepsei, în cazul prezenței circum-
stanțelor atenuante și/sau agravante, ci lasă acest fapt la discreția instanței de 
judecată. Așa, alin. (1) al art. 78 CP al RM, stabilește că în cazul în care instanța 
de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa 
principală se reduce sau se schimbă după cum urmează la literele a), b) și c) al 
acestui alineat. Deci, sintagma - „pedeapsa principală se reduce sau se schimbă”, 
- impune un caracter obligatoriu al atenuării pedepsei principale și anume, în 
cazul în care există circumstanțe atenuante, instanța de judecată în mod obliga-
toriu o reduce sau o schimbă. Însă, în continuare, legislatorul stabilind cazurile 
de reducere a pedepsei principale, la literele a) și b) al acestui alineat, utilizează 
expresia „poate”. Astfel, la lit. a) alin. (1) al art. 78 CP al RM este prevăzut: dacă 
minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea 
specială 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) al art. 78 CP al RM este prevăzut: 
dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî până la limita de jos. În așa mod, 
legislatorul deja omite caracterul obligatoriu al atenuării pedepsei principale 
și oferă instanței de judecată dreptul de putere discreționară de a reduce pe-
deapsa respectivă. Deci, în urma acestei analize, conchidem că alin. (1) al art. 78 
CP conține prevederi contradictorii, care de fapt, înlătură efectele obligatorii a 
circumstanțelor atenuante [23, p. 179-183]. 

În același timp, analazând normele Părții Generale a Codului panal al RM, 
observăm că în realitate efectele circumstanței atenuante - săvârșirea infracțiu-
nii de către un minor, sunt mai extinse și nu se limitează doar la efectele stabilite 
la art. 78 Cod penal. 
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De exemplu, în contextul calității de circumstanță atenuantă, minoratul 
persoanei care a săvârșit o infracțiune, are importanță pentru aplicarea pedep-
sei mai blânde decât cea prevăzută de lege. Astfel, în conformitate cu art. 79 
alin. (1) Cod penal, ținând cont de circumstanțele excepționale ale cauzei, lega-
te de scopul și motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea infracțiunii, de 
comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe 
care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de con-
tribuirea activă a participantului unei infracțiuni săvârșite în grup la descope-
rirea acesteia, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, 
prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau una mai blândă, de 
altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Mino-
ratul persoanei care a săvârșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțio-
nală. Cu toate acestea, sintagma – „instanța de judecată poate aplica”, ne aduce la 
concluzia că deși minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea se consideră 
circumstanță excepțională, totuși aplicarea pedepsei mai blânde decât cea pre-
văzută de lege, este lăsată de legislator la puterea discreționară a instanței de 
judecată. Prin urmare, și în acest caz, legislatorul nu acordă atenție particula-
rităților de vârstă și celor psihologice ale minorului, și din punct de vedere 
al obligativității aplicării normei analizate, echivalează minoratul persoanei cu 
celelalte circumstanțe excepționale ale cauzei, fiind ignorate, în opinia noastră, 
recomandările și normele din tratatele internaționale la care Republica Moldo-
va este parte, analizate supra. 

Mai mult decât atât, în norma prevăzută la art. 79 alin. (1) CP, sunt prevă-
zute două temeiuri pentru aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută 
de lege și anume: a) prezența circumstanțelor excepționale ale cauzei care micșo-
rează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, legate de scopul și motivele 
faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul 
și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe; b) contribuirea activă a 
participantului unei infracțiuni săvârșite în grup la descoperirea acesteia.

Reieșind din aceste temeiuri, cirumstanțele excepționale prezente într-o 
cauză penală pot fi împărțite în trei grupe: 1) circumstanțe ce se referă nemij-
locit la infracțiune și la persoana infractorului; 2) circumstanțe ce se referă la 
comportamentul vinovatului după comiterea infracțiunii și 3) alte circumstanțe. 
În acest sens, la aplicarea art. 79 Cod penal, circumstanțe legate de scopul și 
motivele faptei, sunt specifice și se apreciază doar în cazul săvârșirii infrac-
țiunii cu intenție. La rândul său, circumstanțele legate de de rolul vinovatu-
lui în săvârșirea infracțiunii, precum și contribuirea activă a participantului 
unei infracțiuni săvârșite în grup la descoperirea acesteia, la fel, sunt speci-
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fice, respectiv, se apreciază și se aplică, doar în cazul săvârșirii infracțiunii cu 
intenție în cadrul participației. Prin urmare, în situația în care, infracțiunea 
este săvârșită din imprudență, prevederile art. 79 alin. (1) Cod penal, se aplică 
doar în raport cu circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de comporta-
mentul vinovatului în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circum-
stanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei. Astfel, 
conform art. 79 alin. (1), (11) din Codul Penal, în raport cu o faptă săvârșită 
din imprudență, circumstanțele excepționale ale cauzei pot fi legate exclusiv 
de comportamentul vinovatului în timpul și după consumarea infracțiunii și 
de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecin-
țelor ei, implict, avându-se în vedere și minoratul persoanei. În această ordine 
de idei, minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea, prin efectele sale, ră-
mâne a fi circumstanță excepțională în orice situație, indiferent de conținutul 
laturii subiective a infracțiunii. 

În afară de efectele pe care le are circumstanța atenuantă - săvârșirea in-
fracțiunii de către un minor la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevă-
zută de lege, minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea își extinde efectele 
asupra individualizării pedepsei penale care se reflectă și în alte norme penale 
din Partea Generală a Codului penal. 

În general, în legea penală, efectele circumstanței atenuante - săvârșirea 
infracțiunii de către un minor, asupra individualizării răspunderii și pedepsei 
penale, pot fi divizate în: efecte obligatorii și efecte de putere discreționară. Toate 
aceste efecte se manifestă prin particularitățile individualizării răspunderii și 
pedepsei penale a infractorilor minori. 

Astfel, Codul penal al RM, stabilește următoarele efecte obligatorii, care se 
referă la particularitățile individualizării răspunderii și pedepsei penale a in-
fractorilor minori, după cum urmează:

1) La stabilirea stării de recidivă nu se ține cont de antecedentele penale, 
pentru infracțiunile săvârșite în timpul minoratului (art. 34 alin. (5) lit. a) Cod 
penal). 

2) Termenele prescripției de tragere la răspundere penală se reduc pe ju-
mătate pentru persoanele care la data săvârșirii infracțiunii erau minori (art. 60 
alin. (7) Cod penal).

3) Munca neremunerată în folosul comunității nu poate fi aplicată […] per-
soanelor care nu au atins vârsta de 16 ani (art. 67 alin. (4) Cod penal). 

4) La stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la data săvârșirii 
infracțiunii, nu a atins vârsta de 18 ani, termenul închisorii se stabilește din ma-
ximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvârșită, reduse 
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la jumătate. La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracțiuni, 
pedeapsa închisorii nu poate depăși 12 ani și 6 luni pentru minori, iar în caz de 
cumul de sentințe - 15 ani pentru minori (art. 70 alin. (3), (4) Cod penal).

5) Minorilor nu poate fi aplicată pedeapsa - detențiunea pe viață (art. 71 
alin. (3) Cod penal)

6) Persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închi-
soare în centrele de detenție pentru minori și tineri, ținându-se cont de perso-
nalitatea condamnatului, antecedentele penale și gradul prejudiciabil al infrac-
țiunii săvârșite (art. 72 alin. (5) Cod penal). 

7) Termenele de prescripție a executării pedepsei se reduc pe jumătate 
pentru persoanele care, la data săvârșirii infracțiunii, erau minori (art. 97 alin. 
(2) Cod penal). 

8) Împăcarea ca și act personal, produce efecte juridice de înlăturare a răs-
punderii penale, dacă se realizează în cazul când a fost săvârșită o infracțiune 
ușoară sau mai puțin gravă, iar în cazul minorilor, și o infracțiune gravă, infracțiuni 
prevăzute la capitolele II – VI, la art. 264 alin. (1) din Partea Specială, precum și în 
cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente pena-
le pentru infracțiuni similare comise cu intenție sau dacă în privința sa nu a mai 
fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracțiuni 
similare comise cu intenție în ultimii cinci ani (art. 109 alin. (1) Cod penal). 

Din analiza normelor Părții Generale a Codului penale deducem următoare-
le efecte de putere discreționară, care se reflectă în particularitățile individuali-
zării răspunderii și pedepsei penale a infractorilor minori, după cum urmează: 

1) Persoana în vârstă de până la 18 ani care a săvârșit pentru prima oară o 
infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală în 
conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei 
este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale (art. 53 lit. a), 54 Cod penal). 

2) Pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, pedeap-
sa se aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter 
educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului (art. 75 alin. (3) Cod 
penal). 

3) Minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea se consideră circum-
stanță excepțională. Respectiv, ori de câte ori infracțiunea este săvârșită de că-
tre o personă care nu a atins vârsta de 18 ani, este temei a a aplica o pedeapsă 
mai blândă decât cea prevăzută de lege, adică instanșa de judecată poate aplica 
o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea 
respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeap-
sa complementară obligatorie (art. 79 alin. (1) Cod penal). 
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4) Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată 
minorilor, […], dacă aceștia au executat efectiv:

a) cel puțin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea 
unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave;

b) cel puțin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea 
unei infracțiuni grave;

c) cel puțin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea 
unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave (art. 91 alin. (6) Cod 
penal). 

5) Minorii condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare, mai puțin 
grave sau grave sînt liberați de pedeapsă de către instanța de judecată dacă se 
constată că scopurile pedepsei pot fi atinse prin aplicarea măsurilor de con-
strângere cu caracter educativ prevăzute la art. 104 (art. 93 Cod penal). 

6) Măsurile de constrângere cu caracter educativ se aplică minorilor până 
la atingerea majoratului, în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil al faptei 
săvârșite (art. 105 alin. (5) Cod penal). 

În așa mod, analizând prevederile Codului penal al RM, constatăm cu 
ușurință că legislatorul modovean, nu a instituit în legea penală o instituție 
aparte în care să fie reglementate particularitățile răspunderii și pedepsei pe-
nale a minorului. Prin urmare, în opinia noastră, pe de o parte, sînt ignorate 
convențiile și tratatele internaționale în domeniul combaterii delicvenței juveni-
le, precum și în domeniul administrării justiției pentru minori, la care Republica 
Moldova este parte, iar pe de altă parte instanțele judecătorești sînt limitate 
în individalizarea efectivă și reală a răpunderii și pedepsei penale a minorului, 
acest fapt având influență negativă și pentru aplicarea unei pedepse echitabile 
și proporționale, minorului. 

În legătură cu aceasta este important să menționăm că în Codul penal al 
României, în Titlul V din Partea Generală, stabilește norme care reglementează 
minoritatea, în care în Capitolul I, reglementează „Regimul răspunderii penale a 
minorului”, în Capitolul II reglementează „Regimul măsurilor educative neprivati-
ve de libertate”, în Capitolul III, reglementează „Regimul măsurilor educative pri-
vative de libertate”, iar în Capitoluo IV, reglementează „Dispoziții commune” [24]. 
Prevederi similare se conțin și în Titlul V din Codul penal al Federației Ruse, înti-
tulat „Răspunderea penală a minorilor” [25]. În special, Codul penal al Federației 
Ruse reglementează – paricularitățile răspunderii și pedepsei penale a minorilor 
și tabilește reguli cu privire la răspunderea penală a minorilor, stabilește cate-
goriile pedepselor penale aplicate minorilor, la fel, stabileșlte criteriile de indivi-
dualizare a pespei aplicate minoilor, rglementează măsurile de constrângere cu 
caracter educativ dar și cazurile de liberare de pedepasă a minorilor. 
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Din cercetarea convențiilor și tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte evocate supra, concluzionăm că pentru realizarea de către 
Republica Moldova, pe plan intern a recomandărilor înserate în aceste norme 
internaționale, doar a stabili în legea penală că săvârșirea infracțiunii de către un 
minor se consideră circumstanță atenuantă la individualizarea pedepsei penale, 
sau a atribui minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea, la crieriile comune 
de individualizare a pedepsei penale, nu este suficient, fără a exista prevederi 
legale care să stabilească particularitățile individualizării răspunderii și pe-
depsei penale a minorului ce țin de vârsta, psihicul și psihologia acestuia.

Or, în opinia noastră, ținând cont de principiul umanismului și în acest sens – 
de trăsăturile individuale ale infractorului minor care ne indică nivelul de dezvol-
tare bio-psiho-socială a acestuia, în legea penală trebuie să fie instituită o instituție 
aparte cu o autonomie relativă, care să cuprindă un grup de norme penale, care 
să determine efectele esențiale speciale a individualizării răspunderii și pedepsei 
penale, deci, să instituie norme penale care să regelementeze clar și fără echivoc, 
particularitățile răspunderii și pedepsei penale a minorului, diferite de cele stabi-
lite pentru o persoană adultă, deși pot exista și particularități comune. 

Potrivit teoriei generale a dreptului, instituția juridică reprezintă totalitatea 
normelor juridice care reglementează o anumită categorie (o grupă) de relații 
sociale, generând astfel o categorie aparte de raporturi juridice. Dacă norma 
juridică este elementul inițial și cea mai mică particulă a sistemului de drept, 
atunci instituția juridică reprezintă deja prima colectivitate de norme. Cu toate 
acestea, instituția juridică este chemată să reglementeze un sector, un fragment, 
un bloc de relații sociale într-o ramură de drept. Fiecare ramură dispune, la rân-
dul său, de de mai multe instituții juridice, dar care au o autonomie relativă, 
deoarece vizează un cerc de probleme de sine stătătoare. [26, p. 323, 324] 

În opinia noastră, atâta timp cât nu există un cadrul legal, care să reglemen-
teze în mod separat de adulți particularitățile răspunderii și pedepsei penale a 
infractorilor minori, atâta timp nu vor avea efecte reale măsurile adoptate în 
Strategia națională de consolidare a sistemului judecătoresc și Planul de acți-
uni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc, 
aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 174-XVI din 19 iulie 20071.

Concluzii: 
1) Minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea, în calitate de 

circumstanță atenuantă, trebuie să producă efecte esențiale speciale, la 
1 Hotărârea Parlamentului nr. 174 din 19.07.2007, https://www.legis.md/cautare/

getResults?doc_id=20360&lang=ro
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individualizarea răspunderii și pedepsei penale, având în vedere particu-
laritățile de vârstă și cele psihologice ale minorului.

2) Din cercetarea convențiilor și tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte evocate supra, concluzionăm că pentru realizarea de către 
Republica Moldova, pe plan intern a recomandărilor înserate în aceste norme 
internaționale, doar a stabili în legea penală că săvârșirea infracțiunii de către 
un minor se consideră circumstanță atenuantă la individualizarea pedepsei pe-
nale, sau a atribui minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea, la crieriile 
comune de individualizare a pedepsei penale, nu este suficient, fără a exista 
prevederi legale care să stabilească particularitățile individualizării răs-
punderii și pedepsei penale a minorului ce țin de vârsta, psihicul și psiho-
logia acestuia.

3) Pentru a respecta principiul umanismului și principiu individualizării 
răspunderii și pedepsei penale, pentru o individalizare, reală, efectivă cât și 
pentru aplicarea unei pedepse echitabile și proporționale minorului, pentru 
a fi în acord cu tratatele și convențiile intrnaționale în domeniul combaterii 
delicvenței juvenile, precum și în domeniul administrării justiției pentru minori, 
este necesar a institui în legea penală o instituție aparte cu o autonomie 
relativă, care să cuprindă un grup de norme penale, care să determine efectele 
esențiale speciale a individualizării răspunderii și pedepsei penale a minorilor, 
deci, să fie instituite norme penale care să reglementeze clar și fără echivoc, 
particularitățile răspunderii și pedepsei penale a minorului, diferite de cele 
stabilite pentru o persoană adultă, deși pot exista și particularități comune.

Propuneri de lege ferenda: 
Prin urmare, rezumând crectările și concluziile pe problema abordată, îna-

intăm următoarele propuneri de lege ferenda: 
1. A formula în Partea Generală a Codului penal al RM, un capitol aparte, 

care să cuprindă norme penale, care să determine efectele esențiale speciale a 
individualizării răspunderii și pedepsei penale a minorilor și să regelementeze 
clar și fără echivoc, particularitățile răspunderii și pedepsei penale a minorilor. 

1.1. În special, este necesar să fie reglementate următoarele probleme: re-
feratul de evaluare, sau referatul presentințial de evaluare psihosocială a mino-
rului și efectele acestuia; limitele răspunderii penale a minorului; consecințele 
răspunderii penale a minorului; măsurile educative, sau măsurile de constrân-
gere cu caracter educative applicate minorului; influiența circumstanțelor at-
nuante și agravante la alegerea și aplicarea măsurilor educative; aplicarea mă-
surilor educative în cazul pluralității de infracțiuni, prescripția executării mă-
surilor educative; categoriile pedepselor penale aplicate minorilor; liberarea 
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de răspundere penală și de pedeapsă penală a minorilor; efectele constatării 
incapacității minorului legată de vârstă. 

2. În același timp, propunem ca în cazurile săvârșirii infracțiunii de către 
un minor, în Partea Specială a codului penal, să fie „liberalizată” limita minimă 
a sancțiunlor cu pedepse alternative în privința pedepsei închsorii, încât limita 
minimă a pedepsei închisorii aplicate minorilor prevăzute în Partrea Specială a 
Codului penal, să fie minimul general. 

Or, având în vedere specificul aplicării pedepsei închsorii minorilor, și 
faptul că regulile respective deseori duc la o aplicare strict determinată a pe-
depsei penale minorilor (art. 186 alin. (4); 171 alin. (3) Cod penal), sau la 
aplicarea neîntemeiată unei pedepse mai blânde sub limita minimă, prevăzută 
de legea penală pentru infracțiunea respective (art. 187 alin. (3), (4), (5) Cod 
penal), aceasta va duce la o individualzare rală, efectivă a pedepsei penale 
aplicate minorilor, iar în final – la aplicarea unei pedespe echitabile, ținându-
se cont de particularitățile de vârstă și cele psihologice ale minorului.
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ORIGINEA BUNURILOR SUPUSE CONFISCĂRII EXTINSE

Racu Vitalie,
doctorand USM
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (CNA), 
șef Direcție

This study analyzes the criminal activity as the origin of assets subject to extended con-
fiscation, being explored in this regard both the European legal framework and the national 
framework. The need to disclose the reasoning behind institution of the extended confisca-
tion, the meaning of the phrase “criminal activity”, taken into account by the legislator when 
adopting this safety measure, as well as the standards of proof, have as a premise the lack of 
applicability of the legal provisions and the lack of jurisprudence of the national courts. 

Keywords: special confiscation, extended confiscation, criminal activity, standards of 
proof, balance of probabilities.

Dezideratul că nimeni nu ar trebui să profite de pe urma săvârșirii 
infracțiunii (ex turpi non oritur actio) a constituit punctul de pornire în politicile 
penale ale comunității internaționale de a identifica noi mecanisme pentru pre-
venirea și combaterea criminalității organizate. Existența unor soluții eficiente 
de deposedare a făptuitorilor de beneficiile economice ilicite constituie resurse 
importante de control al conduitei infracționale și a consecințelor sale [1, p.1].

Odată cu adoptarea la nivel internațional a instrumentelor juridice care 
țintesc profiturile ilicite, cum ar fi: Convenția ONU contra traficului ilicit de 
stupefiante și substanțe psihotrope din 20 decembrie 1988, Convenția ONU 
împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000, Convenția 
ONU împotriva corupției din 31 octombrie 2003, Convenția Consiliului Euro-
pei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor 
provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului din 16 mai 
2005, instituția confiscării a fost recunoscută din ce în ce mai mult ca un mijloc 
esențial în lupta împotriva infracțiunilor de crimă organizată și de recuperare a 
bunurilor rezultate din infracțiuni [2, p.9].

Pe de altă parte, confiscarea tradițională, adică cea specială, s-a dovedit a fi 
mai puțin eficientă în lupta împotriva criminalității organizate tocmai din con-
siderentul originii bunurilor confiscate special, adică dintr-o faptă prevăzută de 
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legea penală. Pentru a fi aplicabilă confiscarea specială este necesară existența 
unei legături de cauzalitate dintre fapta săvârșită și bunul dobândit ca rezultat 
al infracțiunii comise, probarea căreia s-a dovedit a fi destul de dificilă [1, p.4]. 
În lipsa unei astfel de conexiuni, confiscarea specială nu va opera chiar dacă se 
constată că făptuitorul deține în patrimoniul său și alte bunuri care, spre exem-
plu, ar depăși veniturile sale legale ori ale căror origine nu poate fi justificată. 

La nivelul Uniunii Europene s-a apreciat că nu este suficientă confiscarea 
doar a unor instrumente sau produse ale unei infracțiuni determinate (confis-
carea simplă), ci sunt necesare măsuri mai radicale care, în esență, să permită 
confiscarea, în anumite condiții, a produselor care au legătură cu infracțiunea și 
care nu pot fi justificate ca având surse licite de proveniență [4, p.84]. 

Fiind relevate divergențele existente între legislațiile statelor-membre ale 
Uniunii Europene orientate spre prevenirea și combaterea criminalității orga-
nizate transfrontaliere prin depistarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea 
produselor având legătură cu infracțiunea, Consiliul Uniunii Europene a adop-
tat Decizia-cadru 2005/212/JAI din 24.02.2005 privind confiscarea produselor, 
a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea [4].

Așa cum este menționat și în preambul, scopul deciziei-cadru este acela de 
a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de con-
fiscare a produselor având legătură cu infracțiunea, inter alia, în ceea ce privește 
sarcina probei privind sursa bunurilor deținute de o persoană condamnată pen-
tru o infracțiune având legătură cu criminalitatea organizată.

Elementul de noutate pe care îl aduce decizia-cadru a fost expus în articolul 
3 „Atribuții de confiscare sporite”, care scoate în evidență confiscarea a ceva mai 
mult decât produsele sau instrumentele unei infracțiuni. Norma juridică insti-
tuie obligația statelor de a lua măsurile necesare pentru a confisca în totalitate 
sau în parte bunurile deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune. 
De asemenea, actul normativ european a stabilit 3 seturi de cerințe minime, de 
care statele membre se pot ghida pentru implementarea în legislațiile naționale 
a confiscării sporite (extinse): 

- în cazul în care o instanță națională este convinsă pe deplin, pe 
baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor 
activități infracționale desfășurate de persoana condamnată în cursul 
unei perioade anterioare condamnării; 

- în cazul în care o instanță națională este convinsă pe deplin, pe 
baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor 
activități infracționale similare desfășurate de persoana condamnată 
în cursul unei perioade anterioare condamnării;
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- în cazul în care se stabilește că valoarea bunurilor este 
disproporționată în raport cu veniturile legale ale persoanei 
condamnate și o instanță națională este convinsă pe deplin, pe 
baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor 
activități infracționale desfășurate de persoana condamnată. 

Făcând trimitere la standardele Uniunii Europene, stabilite prin Decizia-
cadru, legiuitorul nostru a preluat în dreptul intern instituția confiscării extinse, 
adoptând Legea nr. 326 din 23.12.2013 [5]. 

Spre deosebire de confiscarea specială, măsură de siguranță a confiscării 
extinse reglementează confiscarea bunurilor unei persoane care nu au legătură 
directă cu infracțiunea săvârșită, dar provin din activități infracționale de natu-
ra celor care au atras condamnarea. 

Expresia „activitate infracțională” se impune a fi lămurită întrucât sarcina 
constatării originii bunurilor supuse confiscării extinse îi revine instanței de 
judecată, iar un bun este susceptibil de a fi supus confiscării extinse numai dacă 
se dovedește proveniența sa dintr-o activitate infracțională. 

Așadar, noțiunea de „activitate infracțională” nu este străină legii noastre 
penale, aceasta regăsindu-se la art. 25 „Etapele activității infracționale”. Deși 
nu este definită, în doctrina penală s-a arătat că aceasta ar corespunde eta-
pelor de desfășurare a infracțiunii intenționate, adică procesul de evoluție a 
unei infracțiuni concrete de la formarea intenției și până la survenirea urmării 
infracționale [6, p.244]. 

Cu toate acestea, activitatea infracțională, în sensul art. 1061 Cod penal, tre-
buie privită ca pe o activitate separată de fapta penală care a atras condamnarea 
făptuitorului, însă de natura acesteia, activitate care s-a desfășurat în perioada 
obținerii veniturilor ilicite până la condamnare. 

În literatura de specialitate s-a arătat că bunurile supuse confiscării extinse 
trebuie să provină din comiterea unor activități ce intră în sfera ilicitului penal, 
care nu constituie infracțiuni datorită faptului că nu întrunesc toate elementele 
constitutive ale infracțiunii, fie că, sub aspect procesual penal, nu s-a reușit atin-
gerea standardului de probă specific vinovăției „beyond any reasonable doubt” 
(dincolo de orice dubiu rezonabil), însă ele sunt suficiente pentru a fundamenta 
luarea măsurii de siguranță a confiscării extinse [3, p.143].

Referindu-ne la standardul de probă cu privire la originea bunurilor care 
fac obiectul confiscării extinse, legea penală a Republicii Moldova [7] statuează 
în art. 1061 alin. (2) lit. b) că „ [...] instanța de judecată constată, în baza probe-
lor prezentate în dosar că bunurile respective provin din activități infracționale 
[...]”. Așadar, regimul juridic al confiscării extinse este cel al probațiunii. Drept 
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dovadă servesc și constatările făcute de Înaltul for de contencios constituțional, 
cu ocazia controlului de constituționalitate a dispozițiilor prin care a fost in-
stituită măsura de siguranță a confiscării extinse, potrivit cărora proveniența 
infracțională a bunurilor urmează a fi constatată de instanța de judecată în baza 
probelor prezentate [8, §71]. 

Simplul fapt că inculpatul a fost condamnat pentru o infracțiune dintre cele 
limitativ prevăzute de lege și că valoarea bunurilor sale depășește substanțial 
veniturile sale licite nu este suficient pentru ca instanța de judecată să dispună 
confiscarea extinsă. Întreaga situație de fapt existentă trebuie să creeze convin-
gerea instanței că bunurile deținute de inculpat (care depășesc veniturile sale 
licite) au fost dobândite din activități ilicite de aceeași natură [9, p. 66]. 

Prin urmare, probele administrate trebuie să creeze convingerea instanței 
de judecată că bunurile își au originea într-o activitate infracțională de natura 
celor care au atras condamnarea. În această ordine de idei, se impune scoaterea 
în lumină a jurisprudenței Curții Constituționale cu privire la intima convingere 
a judecătorului, care a reliefat că noțiunea de „proprie convingere” nu are sen-
sul de opinie subiectivă, ci acela al certitudinii dobândite de judecător în urma 
examinării tuturor probelor în ansamblu, sub toate aspectele, în mod obiectiv și 
călăuzindu-se de lege [10, §66]. 

Pe de altă parte, dacă în cazul confiscării extinse s-ar utiliza standardul 
probatoriu tipic pentru pronunțarea unei condamnări, aceasta ar însemna, în 
concepția unor autori, că operează o egalizare a condițiilor în care se dispu-
ne confiscarea extinsă cu confiscarea specială, subsecventă unei condamnări. O 
astfel de interpretare nu ar reprezenta o reducere efectivă a sarcinii probei și ar 
afecta în mod evident eficiența confiscării extinse. În plus, întrucât confiscarea 
extinsă se bazează, ca mecanism, tocmai pe renunțarea la o legătură de cauza-
litate solidă între infracțiune și produsele ei, o anumită doză de incertitudine 
va exista în orice situație. Despre o anumită parte a bunurilor confiscate nu se 
va putea spune cu certitudine niciodată că au o origine criminală clară. Dacă 
lucrurile nu ar sta așa, atunci confiscarea extinsă ar deveni inutilă, întrucât o 
dovadă clară de origine ar face aplicabilă instituția clasică a confiscării speciale 
[11, p.138, 146]. 

Într-o altă opinie, s-a arătat că în cazul confiscării extinse operează o re-
laxare a probelor, însă relaxarea se referă doar la probarea faptelor sau actelor 
de natura celor care au atras condamnarea, iar instanța trebuie să își formeze 
convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale, fără a fi 
nevoie de pronunțarea unei hotărâri de condamnare pentru aceste fapte, și nici-
decum că această „relaxare” se referă la dovedirea caracterului ilicit al bunurilor 
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dobândite, convingerea judecătorului urmând a se forma potrivit standardului 
de dovadă al preponderenței dovezilor/balanței probabilităților, fiind necesar 
a fi demonstrat în mod rezonabil, inclusiv prin prezumții, că este mai probabil 
ca o proprietate să fi fost achiziționată de persoana trimisă în judecată din alte 
infracțiuni decât cele care au atras condamnarea decât din venituri licite [12, 
p.125-126].

Standardul de probă al balanței probabilităților sau al preponderenței 
probelor este invocat și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care în 
jurisprudența sa cu privire la confiscarea extinsă, a menționat că „în baza nu-
meroaselor cauze anterioare, că era legitim ca autoritățile interne competente 
să emită decizii de confiscare pe baza preponderenței probelor care sugerau că 
veniturile legale ale părților adverse nu erau suficiente pentru a achiziționa bu-
nurile în cauză. Într-adevăr, în cazul în care o decizie de confiscare a fost rezul-
tatul procedurii legate de produse provenind din infracțiuni grave, Curtea nu a 
solicitat probarea „dincolo de orice îndoială rezonabilă” a originii ilicite a bu-
nurilor în cadrul unor astfel de proceduri. În schimb, probarea pe baza balanței 
probabilităților sau a probabilității ridicate a unei origini ilicite, coroborată cu 
incapacitatea proprietarului de a proba contrariul, s-a constatat a fi suficientă 
în sensul criteriului proporționalității, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 din 
Convenția Europeană” [13, §68].

Analizând jurisprudența instanțelor naționale în materia confiscării extin-
se, remarcăm că acestea sunt destul de reticente în aplicarea acestei măsuri de 
siguranță, probabil din cauza lipsei de previzibilitate a sintagmei prevăzute la 
art.1061 alin.(2) lit. a) din Codul penal „depășește substanțial veniturile dobân-
dite licit de aceasta”, ce apare pe post de condiție sine qua non de operare a 
confiscării extinse. 

Totuși în cele câteva cauze singulare, instanțele de judecată au avut abor-
dări aproximativ similare cu privire la aprecierea probelor și argumentarea 
deciziilor adoptate pe caz. Astfel de exemplu, într-un caz în care inculpatul a 
fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 324 alin. (1) 
și art. 324 alin. (4) din Codul penal, instanța a reținut că în scopul aplicării pre-
vederilor art. 1061 din Codul penal a fost efectuată analiza operațională privind 
veniturile și proprietățile lui D.V. Din analiza respectivă, în cumul cu materi-
alele anexate la cauza penală referitor la veniturile și proprietățile familiei D. 
(datele de la Autoritatea Națională de Integritate, Inspectoratul Fiscal de Stat 
(actualmente Serviciul Fiscal de Stat), Casa Națională de Asigurări Sociale și 
Compania Națională de Asigurări în Medicină) se deduce faptul că, în perioa-
da 2014-01.05.2017, D.V. și soția acestuia au înregistrat venituri în sumă de 
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1.104.776,16 lei și au efectuat cheltuieli în sumă de 1.218.277 lei, ceea ce de-
notă prezența unei diferențe substanțiale de 113.500,84 lei dintre cheltuieli și 
veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, 
în sensul prevederilor art. 2 al Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declara-
rea averii și a intereselor personale. Astfel, în timp ce cheltuielile au depășit cu 
113.500,84 lei veniturile, iar la domiciliul acestuia s-au mai depistat 118.000 lei 
și 2300 Euro este evident că atât unele, cât și celelalte nu au o justificare legală, 
fapt ce condiționează aplicarea confiscării extinse a mijloacelor bănești ridica-
te în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul inculpatului. Astfel, instanța 
de judecată statuează prezența caracterului sistemic al acțiunilor infracționale 
de corupție, comise din interes material de inculpatul D.V., profitând de funcția 
deținută, precum și proveniența mijloacelor bănești din activități infracționale 
de natura celor incriminate ultimului. Prin urmare, la aplicarea confiscării ex-
tinse, instanța de judecată se bazează pe probele prezentate la dosar, informația 
parvenită de la Autoritatea Națională de Integritate, organul fiscal și Centrul 
Național Anticorupție [14]. 

Într-o altă cauză în care inculpatul a fost recunoscut vinovat de săvârșirea 
infracțiunii prevăzute la art. 220 alin. (2) lit. a) Cod penal, instanța constatat că 
inculpatul a inițiat o rețea de prestare a serviciilor sexuale, contra plată impli-
când în activitatea dată în jur de 20 persoane de gen feminin, trăgând foloase 
de pe urma practicării prostituției ultimelor, profit bănesc care a fost convertit 
de inculpatul X în procurarea bunurilor mobile și imobile. Instanța de judeca-
tă a ajuns la concluzia că bunurile în cauză au fost procurate de către incul-
pat în urma activității criminale comise de către ultimul, fiindcă toate bunurile 
menționate au fost procurate de către inculpat anume după ce inculpatul a în-
ceput să desfășoare activitatea sa criminală, adică după anul 2009. Primul bun 
material solicitat confiscării fiind procurat de inculpat în anul 2010, adică după 
un an de activitate infracțională. Totodată, instanța nu a admis versiunea apă-
rării că bunurile ar fi fost cumpărate din activități licite, argumentând că dacă 
inculpatul ar fi avut un venit licit atât de considerabil ce i-ar fi dat posibilitatea 
să procure bunuri de valoare, nu este clar de ce îndată la venirea acestuia în 
Republica Moldova, nu și-a procurat automobile, apartamente, terenuri, dar a 
așteptat timp de un an să își înceapă a procura bunuri [15]. 

Într-un alt caz în care inculpatul a fost condamnat pentru comiterea 
infracțiunilor prevăzute la art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, aflate în concurs 
real, instanța de judecată a statuat că sumele de 1120 euro, 512 dolari SUA și 
2157 lei se supun confiscării extinse, argumentând că, în condițiile speței, incul-
patul nu a avut venituri din care să se adune sumele respective depistate și ri-
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dicate în urma perchezițiilor, iar acesta, cât și avocatul său nu au avut explicații 
plauzibile în acest sens și nu au avut obiecții în legătură cu banii ridicați, astfel 
instanța apreciind că mijloacele bănești provin din activități infracționale de na-
tura celei prevăzute de art. 326 Cod penal [16].

Studiul practicii judiciare denotă că în toate cazurile în care instanța de 
judecată a dispus confiscarea extinsă, activitatea infracțională a inculpatului a 
fost argumentată, fie prin săvârșirea sistemică a faptelor prejudiciabile consti-
tuind infracțiune prelungită, fie prin săvârșirea unor fapte prejudiciabile aflate 
în concurs de infracțiuni, coroborată cu lipsa veniturilor legale suficiente, in-
clusiv cu incapacitatea titularului bunului de a proba contrariul. În consecință, 
circumstanțele constatate de instanță au fost suficiente pentru a răsturna 
prezumția legală de dobândire licită a averii și a dispune aplicarea confiscării 
extinse.

Revenind la normele europene în materia confiscării extinse, Directi-
va 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 
privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor 
săvârșite în Uniunea European, care a precedat Decizia-cadru 2005/212/JAI 
a Consiliului din 24.02.2005, a adus modificări esențiale instituției confiscării 
extinse prin instituirea unor standarde minime de aplicabilitate a confiscării 
extinse [17]. 

Într-adevăr, spre deosebire de Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 
24.02.2005, care a utilizat un standard de probă mai rigid „instanța este convin-
să pe deplin că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale”, 
Directiva 2014/42/UE din 3 aprilie 2014 pare să atenueze sarcina probei, stabi-
lind că ”Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea, 
totală sau parțială, a bunurilor unei persoane condamnate ca urmare a săvârșirii 
unei infracțiuni care este susceptibilă să genereze, în mod direct sau indirect, be-
neficii economice, atunci când, în baza circumstanțelor cauzei, inclusiv a elemen-
telor de fapt și a probelor disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este 
disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei condamnate, o instanță 
consideră că bunurile în cauză au fost obținute din activități infracționale”. 

În sensul dat, directiva vine cu precizări cu privire la sintagma „o instanță 
consideră”, făcând mențiune că aceasta nu înseamnă că trebuie să se constate 
că bunurile în cauză sunt rezultatul unor activități infracționale, statele membre 
putând prevedea că este suficient ca instanța să evalueze pe baza probabilităților 
sau să poată prezuma în mod rezonabil că este semnificativ mai probabil ca bu-
nurile în chestiune să fi fost obținute în urma unor activități infracționale decât 
din alte activități. În acest context, instanța trebuie să analizeze circumstanțele 
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specifice ale cauzei, inclusiv faptele și probele disponibile, pe baza cărora ar pu-
tea fi luată o hotărâre privind confiscarea extinsă. Faptul că valoarea bunurilor 
unei persoane este disproporționată față de venitul legal al acesteia s-ar putea 
înscrie între acele fapte care conduc instanța la concluzia că bunurile provin din 
activități infracționale.

În plus, se subliniază că directiva stabilește doar un set de reguli minime, 
ceea ce înseamnă că statele membre pot prevedea competențe mai extinse în 
legislația națională, de exemplu în legătură cu standardele lor de probă. 

Deși constatarea unei disproporții dintre valoarea bunurilor și veniturile 
legale este dată cu titlu de exemplu, considerăm că forul legislativ european a 
instituit de fapt un criteriu minim pentru instanțele de judecată naționale de 
apreciere activității infracționale. 

În susținerea acestui argument apelăm la modificările relativ recente ope-
rate de Parlamentul României în Codul penal, ca rezultat al transpunerii preve-
derilor cu privire la confiscarea extinsă din Directiva 2014/42/UE din 3 aprilie 
2014 în legislația internă [18]. Potrivit noilor reglementări aduse art. 1121 alin. 
(1) din Codul penal al României, sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele 
prevăzute la art. 112, când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o 
faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevă-
zută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanța își formează con-
vingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea 
instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și 
averea persoanei [19]. Observăm că legiuitorul român a descalificat condiția 
imperativă la aplicarea măsurii de siguranță a confiscării extinse și anume 
existența a unei diferențe vădite dintre veniturile legale și averea persoanei, și 
a instituit practic o prezumție legală în care disproporția dintre veniturile licite 
și averea persoanei, în cazul confiscării extinse, poarte răsturna prezumția de 
licietate a dobândirii averii. 

În concluzie, constatăm că spre deosebire de majoritatea țărilor membre 
ale Uniunii Europene care au transpus în legislația lor prevederile Directivei 
2014/42/UE din 3 aprilie 2014, ajustându-și în modul respectiv cadrul legal la 
noile cerințe europene în combaterea criminalității organizate și recuperarea a 
bunurilor [20, p. 5], dispozițiile legale privind confiscarea extinsă consacrate în 
legea noastră penală au rămas conforme standardelor, oarecum depășite, stabi-
lite prin Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24.02.2005. 

Pe de altă parte, lipsa unei jurisprudențe constante ale instanțelor de jude-
cată naționale cu privire la confiscarea extinsă ne permite să concluzionăm că 
în varianta actuală a textului de lege care reglementează măsura de siguranță, 
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precum și în lipsa unor criterii minime de apreciere a activității infracționale 
stabilite de legiuitor, atât instanțele de judecată, cât și subiecții îndrituiți cu ase-
menea competențe manifestă reținere în aplicarea acesteia.

Nu în ultimul rând este necesar de a scoate în evidență și constatările Co-
misiei de la Veneția în Avizul intermediar la proiectul de lege privind confisca-
rea în favoarea statului a bunurilor obținute ilegal pentru Bulgaria, adoptat în 
cadrul celei de a 82-a sesiuni plenare (Veneția, 12-13 martie 2010), de altfel 
luate în vizor și de către Curtea Constituțională cu ocazia adoptării Hotărârii 
nr. 18 din 22.05.2017, potrivit cărora: „Este important ca legiuitorul să preci-
zeze nivelul probelor care trebuie respectat de către autorități pentru a obține 
confiscarea bunurilor, în scopul de a evita ca această confiscare să fie echivalentă 
unei ingerințe nejustificate față de interesat, a dreptului său la folosirea bunurilor 
sau atingerii la procesul echitabil sau a dreptului său la egalitate de tratament. 
Această precizare este de altfel sursă de uniformizare, asigură securitatea și pre-
vizibilitatea juridică, fiind o garanție că dispozițiile care reglementează procedu-
ra confiscării emană de la corpul legislativ, și nu de la puterea judiciară, ceea ce în 
mod particular, este indispensabil în statele unde justiția este mai puțin obișnuită 
cu proceduri de confiscare și amenințată de corupție” [21, §75].

Astfel, pentru o aplicabilitate și previzibilitate, precum și pentru a evita ar-
bitrariul la aplicarea dispozițiilor ce reglementează instituția confiscării extin-
se, sugerăm legiuitorului nostru să instituie criterii minime de apreciere de că-
tre instanța de judecată a activității infracționale care ocazionează confiscarea 
extinsă, după prototipul Directivei 2014/42/UE din 3 aprilie 2014. 

Referințe:
1. BOUCHT, J. The Limits of Asset Confiscation: On the Legitimacy of Ex-

tended Appropriation of Criminal Proceeds. Oxford: Hart Publishing, 
2017. 280 p. 

2. GOLOBINEK, R. Financial Investigations and Confiscation of Proceeds 
from Crime. Training Manual for Law Enforcement and Judiciary. [Acce-
sat: 19.03.2021] Disponibil: https://rm.coe.int/16806ef391.

3. CRIȘU-CIOCÎNTĂ, A. Confiscarea extinsă: Teorie și practică judiciară. 
București: Hamangiu, 2019. 416 p.

4. Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 24 fe-
bruarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bu-
nurilor având legătură cu infracțiunea. [Accesat: 19.03.2021] Disponi-
bil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELE
X:32005F0212&from=ro

https://rm.coe.int/16806ef391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0212&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0212&from=ro


178  Pagina    Drept penal. Partea generală

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

5. Legea Republicii Moldova nr.326 din 23.12.2013 pentru modificarea 
și completarea unor acte legislative. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2014, nr. 47-48. 

6. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. Drept penal. Partea ge-
nerală. Ediția a II-a. Chișinău: Cartier, 2005. 620 p. 

7. Codul penal al Republicii Moldova. Nr. 985 din 18 aprilie 2002. În: Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74. În vigoare din 
13.09.2002.

8. Hotărârea Curții Constituționale nr. 6 din 16.04.2015 pentru controlul 
constituționalității unor prevederi din Codul penal și Codul de proce-
dură penală (confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită). În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123.

9. IUGAN, A. Confiscarea extinsă. București: Universul Juridic, 2018. 291 p.
10. Hotărârea Curții Constituționale nr. 18 din 22.05.2017 privind excepția 

de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură pena-
lă (intima convingere a judecătorului). În: Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2017, nr. 190-200. 

11. CIOPEC, F. Confiscarea extinsă: între de ce și cât de mult? București: C.H. 
Beck, 2015. 198 p.

12. BOGDAN, C. Natura juridică a măsurii confiscării în procesul penal. [Ac-
cesat: 18.03.2021] Disponibil: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3337733

13.  Case of Telbis and Viziteu v. Romania. ECHR, 26 June 2018, final 26 Sep-
tember 2019. [Accesat: 18.03.2021] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-184058

14. Sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 09.10.2017. Dosa-
rul nr. 1-1207/17. [Accesat: 18.03.2021] Disponibil: https://jc.instante.
justice.md/ro/pigd_integration/pdf/773977ae-edac-e711-80d3-
0050568b4c47

15. Sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 16.05.2017. Dosarul 
nr. 1-767/17. [Accesat: 18.03.2021] Disponibil: https://jc.instante.justi-
ce.md/ro/pigd_integration/pdf/f2834d00-2e3d-e711-80d0-0050568-
b4c47

16. Sentința Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 19.04.2017. Dosarul 
nr. 1-794/17. [Accesat: 18.03.2021] Disponibil: https://jc.instante.justi-
ce.md/ro/pigd_integration/pdf/6b48a7f1-8e25-e711-80d0-0050568-
b4c47

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3337733
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3337733
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/773977ae-edac-e711-80d3-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/773977ae-edac-e711-80d3-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/773977ae-edac-e711-80d3-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f2834d00-2e3d-e711-80d0-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f2834d00-2e3d-e711-80d0-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f2834d00-2e3d-e711-80d0-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/6b48a7f1-8e25-e711-80d0-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/6b48a7f1-8e25-e711-80d0-0050568b4c47
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/6b48a7f1-8e25-e711-80d0-0050568b4c47


Drept penal. Partea generală     Pagina  179

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

17. Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și 
produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. [Accesat: 
18.03.2021] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=RO

18. Proiectul de lege nr. 537/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor di-
rective ale Uniunii Europene. [Accesat: 18.03.2021] Disponibil: http://
www.cdep.ro/pls/proiecte/votf_adoptate2015?dat=20201013 și 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2017/cd537_17.pdf

19. Codul penal al României. Nr. 286 din 17 iulie 2009. În: Monitorul Ofi-
cial, 2009, nr. 510. [Accesat: 18.03.2021] Disponibil: http://legislatie.
just.ro/Public/DetaliiDocument/232457

20. Report from the Commission to the European Parliament and the Coun-
cil. Asset recovery and confiscation: Ensuring that crime does not pay. 
[Accesat: 18.03.2021] Disponibil: https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
security/20200602_com-2020-217-commission-report_en.pdf

21. Interim opinion on the draft act on forfeiture in favour of the state of 
illegally acquired assets of Bulgaria, adopted by the Venice Commissi-
on at its 82nd Plenary Session (Venice, 12-13 March 2010) [Accesat: 
18.03.2021] Disponibil: https://www.venice.coe.int/webforms/docu-
ments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)010-e

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=RO
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/votf_adoptate2015?dat=20201013
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/votf_adoptate2015?dat=20201013
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2017/cd537_17.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232457
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232457
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200602_com-2020-217-commission-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200602_com-2020-217-commission-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200602_com-2020-217-commission-report_en.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)010-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)010-e


180  Pagina    Drept penal. Partea generală

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УК УКРАИНЫ И УК РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Данилевская Юлия,
Донецкий юридический институт МВД Украины (Украина)
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник
Донецкий юридический институт МВД Украины (Украина)
заведующая аспирантурой

The report examines such criminal legal institutions as the criminal responsibility of 
minors, the punishment of minors, the release of minors from criminal responsibility and 
from punishment, compulsory educational measures, cancellation and removal of convic-
tions for minors under the criminal legislation of the Republic of Moldova and Ukraine. A 
feature of the Criminal Code of Ukraine is that these issues are enshrined in a separate sec-
tion of the general part.

It is noted that, in comparison with persons who have reached the age of 18, other, 
smaller terms and sizes of certain types of punishment are established for minors, in addi-
tion, the possibility of exemption from criminal liability and from punishment with the use 
of compulsory educational measures is provided.

It was established that the types of compulsory measures of an educational nature 
that are common under the criminal legislation of the Republic of Moldova and Ukraine 
are warning; transfer of a minor to the supervision of parents or other subjects. Along with 
this, differences are indicated. Thus, the criminal legislation of Ukraine provides for such 
compulsory measures of an educational nature as: restriction of leisure and the establi-
shment of special requirements for the behavior of a minor; sending a minor to a special 
educational institution for children and adolescents prior to his correction; appointment of 
a child caregiver. In addition, unlike the Criminal Code of the Republic of Moldova, the list of 
compulsory educational measures is exhaustive.

Keywords: minor, criminal responsibility, punishment, compulsory educational 
measures.

В Уголовном кодексе Украины особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних, освобождения их от уголовной 
ответственности и от наказания, назначения им наказания, погашения 
и снятия у них судимости рассматриваются в разделе XV Общей части УК 
Украины «Особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних». Следует отметить, что путем системного толкования 
норм Общей части УК Украины можно прийти к заключению, что поло-
жения указанного раздела Общей части УК Украины распространяются 
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на лиц, достигших шестнадцатилетнего (в случаях, предусмотренных ч. 
2 ст. 22 УК Украины, четырнадцатилетнего) возраста, но которым не ис-
полнилось восемнадцать лет. 

Анализ уголовно-правовых норм, содержащихся в УК Украины, и в УК 
Республики Молдова позволяет выделить следующие особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Так, рассматривая уголовную ответственность несовершеннолетних 
по УК Украины следует отметить, что речь идет, прежде всего, об особенно-
стях освобождения от уголовной ответственности указанных лиц. Соглас-
но ч. 1 ст. 97 УК Украины несовершеннолетний может быть освобожден от 
уголовной ответственности в случае совершения им впервые уголовного 
проступка (деяния, за совершение которого предусмотрено основное нака-
зание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых налогом 
минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лише-
нием свободы) или неосторожного нетяжкого преступления (неосторож-
ное преступление, за которое предусмотрено основное наказание в виде 
штрафа в размере не более десяти тысяч необлагаемых налогом миниму-
мов доходов граждан или лишение свободы на строк не более пяти лет). 
Такое лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если 
его исправление возможно без применения наказания. В этих случаях суд 
применяет к несовершеннолетнему принудительные меры воспитатель-
ного характера, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК Украины, которые, как 
справедливо указывает Ю.А. Пономаренко, не являются мерами уголовной 
ответственности [1, с. 67].

В отличие от этого, в ст. 54 УК Республики Молдова закреплено бо-
лее лояльное основание для применения освобождения от уголовной 
ответственности несовершеннолетних – совершение ими впервые не-
значительного преступления (деяние, за которое предусмотрено в каче-
стве максимального наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет 
включительно) или преступления средней тяжести (деяние, за которое 
предусмотрено в качестве максимального наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет включительно).

В тоже время общим является то, что при освобождении несовер-
шеннолетнего от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 97 УК Украины 
и по ст. 54 УК Республики Молдова применение к нему принудительных 
мер воспитательного характера является императивным для суда.

Анализ положений ст. 104 УК Республики Молдова и ст. 105 УК Украи-
ны свидетельствует о следующем сходстве принудительных мер воспита-
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тельного характера: возможности применения к несовершеннолетнему 
предупреждения; передачу несовершеннолетнего под надзор родителей, 
лиц, их заменяющих, или специализированных государственных органов 
(по УК Республики Молдова), по УК Украины круг субъектов, которым мо-
жет быть передан под надзор несовершеннолетний, более обширен: под 
надзор педагогического или трудового коллектива по их согласию, а так-
же отдельным гражданам по их просьбе. 

В отличие от УК Республики Молдова, по украинскому уголовно-
правовому закону возложение на несовершеннолетнего обязанности воз-
местить причиненный материальный ущерб возможно при условии до-
стижения последним пятнадцатилетнего возраста и наличия имущества, 
средств или заработка, (как видим, законодатель установил возрастной 
минимум для применения этой меры). Также в ст. 105 УК Украины содер-
жится ряд принудительных мер воспитательного характера, которые от-
сутствуют в УК Республика Молдова: ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению несовершеннолетнего; направление не-
совершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
для детей и подростков до его исправления, но на срок не более трех лет 
(без указания минимального срока такого направления). Следует обра-
тить внимание, что законодательно не закреплен минимальный и мак-
симальный сроки таких мер воспитательного характера как ограничение 
досуга и установление особых требований к поведению несовершенно-
летнего, а также передачи под надзор, длительность применения к несо-
вершеннолетнему указанных мер устанавливается судом (ч. 3 ст. 105 УК 
Украины).

Кроме этого, украинский законодатель закрепил возможность на-
значения несовершеннолетнему воспитателя в порядке, установленном 
законом (ч. 4 ст. 105 УК Украины). Вместе с этим, как отмечают исследова-
тели, назначение несовершеннолетнему воспитателя не является видом 
принудительных мер воспитательного характера, прежде всего потому 
что выведено из перечня таких мер, предусмотренных в ч. 2 ст. 105 УК 
Украины, и закреплено в отдельной части ст. 105 УК Украины [2, с. 318; 3, с. 
55], подтверждается это и официальной позицией Верховного Суда Укра-
ины. Так, согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Украины 
от 15 апреля 2006 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел о при-
менении принудительных мер воспитательного характера» назначение 
воспитателя возможно вместе с назначением одной или нескольких мер 
воспитательного характера [4].
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Отметим, что в УК Украины предусмотрена возможность применения 
принудительных мер воспитательного характера к лицам, которые не до-
стигли возраста уголовной ответственности, но совершивши обществен-
но опасное деяние, которое подпадает под признаки деяния, предусмо-
тренного Особенной частью УК Украины (ч. 2 ст. 97 УК Украины). Кроме 
этого, в отличие от УК Республики Молдова, перечень принудительных 
мер воспитательного характера является исчерпывающим. 

Также сроки давности привлечения к уголовной ответственности не-
совершеннолетних по уголовному законодательству Украины сокраще-
ны по сравнению со сроками давности, применяемыми к совершеннолет-
ним лицам. Исключение составляет лишь срок давности при совершении 
как несовершеннолетним, так и совершеннолетним лицом нетяжкого 
преступления по УК Украины – пять лет (п. 2 ч. 2 ст. 106; п. 3 ч. 1 ст. 49 
УК Украины). По нашему мнению, более целесообразно закрепить в УК 
Украины различные сроки (в случае с несовершеннолетним – меньший 
срок) давности привлечения к уголовной ответственности за совершение 
нетяжкого преступления для несовершеннолетних и лиц, достигнувших 
восемнадцатилетия. 

Отдельно следует остановиться на особенностях освобождения не-
совершеннолетних от наказания. Так, в отличие от ст. 93 УК Республики 
Молдова, которая предусматривает освобождение от наказания несо-
вершеннолетнего, осужденного за совершение незначительного престу-
пления, преступления средней тяжести или тяжкого преступления, если 
установлено, что цели наказания могут быть достигнуты путем примене-
ния принудительных мер воспитательного характера, предусмотренных 
ст. 104 УК Республики Молдова, уголовное законодательство Украины за-
крепляет возможность освобождения от наказания несовершеннолетне-
го с применением к нему принудительных мер воспитательного характе-
ра только в случае совершения им уголовного проступка или нетяжкого 
преступления (ст. 105 УК Украины). Как видим, перечень преступлений 
довольно ограничен.

Кроме возможности освобождения от уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних с применением к ним принудитель-
ных мер воспитательного характера, в УК Украины в разделе XV Общей 
части «Особенности уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» закреплены особенности освобождения от наказания не-
совершеннолетних в связи с окончанием сроков давности (установлены 
меньшие сроки по сравнению с совершеннолетними лицами) и условно-
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досрочного освобождения от отбывания наказания (также установлены 
меньшие сроки фактического отбывания наказания в отличие от совер-
шеннолетних). 

Что касается назначения наказания несовершеннолетним, то уголов-
ное законодательство и Республики Молдова, и Украины предусматри-
вает определенные особенности. В отличие от УК Республики Молдова, 
в котором дифференцировано назначение наказания при совокупности 
преступлений и при совокупности приговоров, по УК Украины установ-
лено общее правило, согласно которому несовершеннолетнему при сово-
купности преступлений или приговоров не может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок более 15 лет.

Также, в отличие от УК Республики Молдова, по уголовному законо-
дательству Украины к несовершеннолетнему (равно, как и к лицу, достиг-
шему 18-летия) могут быть применены такие наказания как: арест (крат-
ковременное лишение свободы на срок от 15 до 45 суток, по сравнению 
с совершеннолетними лицами длительность ареста сокращена), обще-
ственные или исправительные работы. Очевидно, что исправительные 
работы назначаются несовершеннолетнему в возрасте от 16 до 18 лет при 
условии, что он имеет место работы. А общественные работы, как и такой 
вид наказания, как неоплачиваемый труд в пользу общества по УК Респу-
блики Молдова, заключаются в бесплатном труде несовершеннолетнего.

Отметим, что в УК Украины установлены особенности погашения и 
снятия судимости для несовершеннолетних (ст. 108). Так, в отличие от 
лиц, достигших 18-летия, для несовершеннолетних предусмотрены мень-
шие сроки погашения судимости после отбывания наказания.

Рассмотрев особенности уголовной ответственности несовершенно-
летних по уголовному законодательству Украины и Республики Молдова, 
следует отметить, что указанный уголовно-правовой институт достаточ-
но детально закреплен на нормативном уровне, с соответствующей ре-
гламентацией особенностей. В то же время, отдельные положения рас-
сматриваемого института указанных стран могут быть взаимно заим-
ствованы с целью их совершенствования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
(ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ)

Нагорнов Кирилл,
юридический факультет ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», 
исследователь

This paper examines one of the measures in the form of a warning (caution) identified 
in the systems of compulsory measures of education in the countries of the post-Soviet spa-
ce. Based on the analysis of the doctrinal, legislative and law enforcement experience of the 
states of this group, possible directions for improving the systems of compulsory measures 
of education are determined.

Keywords: minors, criminals, compulsory measures of education, warning, warning.

Выделяя в качестве одного из возможных средств реагирования на 
преступные эксцессы несовершеннолетних принудительные меры воспи-
тания (далее – ПМВ), большинство законодателей стран постсоветского 
пространства предусматривают в системе таковых меру в виде «предупре-
ждения» (Азербайджан, Армения, Казахстан, Литва, Молдова, Россия, Тад-
жикистан, Туркменистан, Эстония), иногда именуя ее «письменное пред-
упреждение» (Грузия) или «предостережение» (Беларусь, Украина). Кир-
гизский законодатель в ст. 103 УК предусматривает две меры, содержание 
которых образует предупреждение, – это передача под надзор с предупре-
ждением и ограничение поведения с предупреждением. Выделяли меру в 
виде предостережения УК некоторых республик и ранее (например, п. 3 ч. 
1 ст. 49-6 УК Казахской ССР 1960 г., п. 3 ч. 1 ст. 57 УК Киргизской ССР 1960 
г., п. 3 ч. 1 ст. 60 УК Молдавской ССР 1961 г., п. 3 ч. 1. Ст. 61 УК Туркменской 
ССР, п. 1 ч. 1 ст. 63 УК РСФСР, п. 2 ч. 1 ст. 11 УК Украинской ССР 1960 г. и др.), 
что говорит о некой преемственности предшествующего законодательно-
го опыта в определении основных компонентов нынешних систем ПМВ.

По справедливому замечанию ряда исследователей, рассматривае-
мая мера является наиболее мягкой принудительной мерой [1, c. 515; 2, 
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с. 195; 3, с. 173] и поэтому она «открывает» национальные системы ПМВ 
перечисленных выше государств. Вместе с тем отметим, что в советский 
период место меры в системе ПМВ не всегда было таковым, и в УК неко-
торых союзных республик предостережение следовало после таких мер 
как возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой 
судом, принести извинение потерпевшему и объявление выговора или 
строго выговора (например, ст. 60 УК Молдавской ССР 1961 г., ст. 63 УК 
РСФСР 1960 г, ст. 61 УК Туркменской ССР и др.). 

Обращаясь к нынешнему легально определенному содержанию меры 
в законодательстве стран «постсоветского пространства», стоит отметить 
следующее.

Во-первых, согласно ч. 1 ст. 87 УК Азербайджана, ч. 1 ст. 92 УК Арме-
нии, ч. 1 ст. 85 УК Казахстана, ч. 1 ст. 91 УК России, ч. 1 ст. 90 УК Туркмени-
стана данная мера «состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения престу-
плений». Как верно замечает, Якубов А.Е., «предупреждение рассчитано на 
разовое действие и имеет целью помочь несовершеннолетнему правона-
рушителю осознать неправильность своего поведения и необходимость 
в дальнейшем добровольно и сознательно соблюдать установленный по-
рядок и правила общежития» [4, c. 334]. Схожей позиции придерживается 
законодатель Грузии, который в ст. 43 Кодекса о правосудии в отношении 
несовершеннолетних определил, что «письменное предупреждение несо-
вершеннолетнего состоит в разъяснении ему того, какой вред вызван его 
деянием и каковы последствия повторного совершения преступления».

Во-вторых, не только терминологические, но и содержательные рас-
хождения имеет мера, предусмотренная п. 1 ч. 2 ст. 117 УК Беларуси, кото-
рая заключается «…в разъяснении несовершеннолетнему последствий по-
вторного совершения преступлений». Комментируя данное законодатель-
ное положение, белорусский ученый Н.Ф. Ахраменка, указывает, что «пре-
достережение – разовая мера воспитательного характера, выражающаяся 
в неодобрении поведения несовершеннолетнего и разъяснении ему по-
следствий повторного совершения преступления, предусмотренного УК» 
[5, с. 624]. Схожей позиции придерживаются: 1) законодатель Киргизии, 
который в ч. 2 ст. 104 и ч. 4 ст. 105 УК указывает, что несовершеннолетний 
предупреждается о том, что в случае совершения нарушений в период 
надзора/невыполнения установленных запретов и обязательств к нему 
будут применены более строгая принудительная мера воспитательного 
характера или уголовное наказание; 2) законодатель Литвы, который в ч. 
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1 ст. 83 УК указывает, что «суд письменно разъясняет возможные юриди-
ческие последствия в случае совершения этим лицом новых преступных 
деяний».

Заметим также, в белорусской литературе существует мнение о том, 
что «…назначение этой меры (предостережения – Н.К.) наряду с публич-
ным осуждением, состоит в доведении до понимания подростка сущности 
вреда, причиненного его поступком. Несовершеннолетнему оказывается 
помощь в осознании пагубности предшествующего предостережению по-
ведения, в выработке осознанного стремления избегать его» [6, с. 260]. 
Признавая справедливость данного утверждения, все же, отметим, что 
авторы основываются не на том содержательном компоненте меры, ко-
торый определил ей законодатель (на судью законом не возложены со-
ответствующие обязанности; отсутствуют какие-либо правовые послед-
ствия по неисполнению).

В-третьих, законодатели Молдовы, Таджикистана, Украины и Эсто-
нии, выделяя данную меру в системе ПМВ, вообще не раскрывают ее со-
держание в законе (отрадно, что научное сообщество занимается разра-
боткой данной проблемы [7, c. 542]). Однако, например, в п. 5 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 15.05.2006 г. «Про прак-
тику розгляду судами справ про застосування примусових заходів вихов-
ного характеру», указано следующее: «предостережение… может быть 
сделано путем разъяснения судом несовершеннолетнему последствий его 
действий - вреда, причиненного охраняемым законом правам лица(лиц), 
интересам общества или государства, - и оглашения несовершеннолетне-
му осуждения за эти действия, а также предупреждения о более строгих 
правовых последствиях, которые могут наступить в случае продолжения 
противоправного поведения или совершения нового преступления».

В целом, исходя из анализа приведенных выше законоположений, 
можно заметить, что в результате применения меры каких-либо огра-
ничений в правах несовершеннолетний не претерпевает, не возлагается 
на него и какие-либо обязанности, не говорится ничего о порицании и 
отрицательной оценке судом деяния совершенного подростком, о недо-
пустимости последующего противоправного поведения. В этой связи ви-
дится обоснованной позиция отдельных авторов, которые указывают, что 
предупреждение имеет целью как правовую, так и нравственную оценку 
проступка несовершеннолетнего, и доведение ее до последнего [8, с. 258; 
9, с. 199], в связи с чем, несовершеннолетним следует разъяснять, поче-
му их деяния опасны для общества и подлежат наказуемости, какой урон 
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они причинили или могли причинить обществу и т.д. В то же время, пред-
упреждение следует рассматривать как акт, наполненный психолого-
педагогической составляющей, и по обоснованному замечанию Носкова 
О.С., «предупреждение – это единовременное психологическое воздей-
ствие…. Оно предполагает использование самостоятельных педагогиче-
ских методов убеждения, переубеждения и предостережения как средств 
исправительно-воспитательного влияния на личность» [10, с. 76]. 

В юридической литературе до сих пор ведется дискуссия об эффек-
тивности предупреждения (предостережения) как принудительной меры 
воспитания и обоснованности выделения данной меры в системе ПМВ.

Так, например, ряд ученых предлагают исключить рассматриваемую 
меру из уголовного законодательства, ввиду незначительного влияния 
на поведение подростков [11, с. 246; 12, с. 11]. Это обусловлено, напри-
мер, тем, как отмечает Поводова Е.В., что «на несовершеннолетнего не 
возлагаются дополнительные обязанности, ввиду чего, вполне вероятно, 
что он может прийти к выводу о собственной безнаказанности» [13, с. 7]. 
Вместе с тем в науке имеются и прямо противоположные точки зрения, в 
соответствии с которыми предупреждение (предостережение) является 
мощным средством профилактического характера [14, с. 39-41] и имеет 
важное социально-воспитательное значение [15, с. 191]. Кроме того, ав-
торы также указывают, что «необходимость такого рода разъяснений 
(вреда, причиненного преступлением – Н.К.) обусловлена тем, что в силу 
психологических возрастных особенностей несовершеннолетний не в со-
стоянии в полной мере осознать степень фактически причиненного им 
вреда [2, с. 195].

Встречается в научной литературе мнения, в соответствии с которы-
ми необходимо: усиление воспитательного потенциала меры путем пу-
бличного извинения перед потерпевшим [16, с. 173]; применение меры за 
преступления небольшой тяжести [17, с. 112]; применение предупрежде-
ния (предостережения) наряду с иными мерами [18, с. 127]. 

Рассуждая о возможности применения предупреждения (предосте-
режения) в качестве основного и единственного средства воздействия 
(de lege lata), авторы констатируют следующее: «данная мера должна 
применяться к несовершеннолетнему, который не нуждается в осо-
бом корректировании своего поведения и сформировавшихся мораль-
ных, нравственных установок» [19, с. 92]; «думается, что крайне редки 
те случаи, когда суд может обойтись лишь одним предупреждением. В 
такой ситуации речь идет о подростке, который всегда и везде харак-
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теризовался положительно, не имел дурных привычек и негативного 
влияния со стороны, но ввиду каких-то объективных или субъектив-
ных обстоятельств совершил преступление, за что очень сильно кается 
и полностью осознает всю противоправность совершенного поступка» 
[20, с. 91].

С учетом изложенного выше, представляется возможным сделать 
следующие пояснения.

Ввиду выделения в уголовном законе в качестве одной из задач (цели) 
предупреждения совершения преступлений, которое(ая) должно(а) про-
низывать положения имеющихся уголовно-правовых институтов, не 
совсем понятным остается вопрос о том, почему же требуется в рамках 
института ПМВ рассматривать предупреждение (предостережение) в 
качестве самостоятельного средства уголовно-правового реагирования 
(если это и так задача (цель) уголовного закона)? Не идет ли здесь речь о 
дублировании? Хотя, конечно, предупреждение как задача (цель) и преду-
преждение как мера воздействия, не всегда могут совпадать по своему со-
держанию. Но даже если и выделять предупреждение (предостережение) 
в качестве основного средства воздействия, видится противоречие в том, 
что в тех случаях, когда данная мера не применяется, неужели обстоя-
тельства, образующие содержание меры (например, разъяснение послед-
ствий повторного совершения преступления), не должны быть пояснены 
судом? Неужели применительно к другим принудительным мерам воспи-
тания в этом нет необходимости? Следуя данной логике, получается, что 
лиц, к которым не применены ПМВ, вообще не нужно предупреждать, не 
ужели поздно, бесполезно?

Результаты отдельных региональных исследований свидетель-
ствуют о том, что «…большинство подростков, отбывающих наказания, 
не предполагали, что за данные их деяния возможно было наступление 
таких последствий», в связи с чем, «подростки на сегодняшний день 
практически не понимают содержания ответственности и не готовы к 
ней» [21, с. 152]. Подтверждают данную позицию результаты проведен-
ного нами опроса учащихся 5-11 классов образовательных учреждений, 
которые в основном еще не имели проблем с законом (предварительно 
заметим о повышенной осведомленности относительно вопросов юри-
дической ответственности у подростков-преступников).
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Таблица 1

Результаты анкетирования обучающихся образовательных учреждений

Имеете ли Вы представление о том, что такое право-
нарушение?

а) да – 92%
б) нет – 8%

Имеете ли Вы представление о том, что такое престу-
пление?

а) да – 95 %
б) нет – 5%

С какого возраста наступает административная от-
ветственность (по общему правилу)?

а) с 12 лет – 5%
б) с 14 лет – 63%
в) с 16 лет – 20%
г) с 18 лет – 12%

С какого возраста наступает уголовная ответствен-
ность (по общему правилу)?

а) с 12 лет – 8%
б) с 14 лет – 22% 
в) с 16 лет – 19%
г) с 18 лет – 51%

Разъясняют ли в школе Вам о Ваших правах, обязан-
ностях, юридической (уголовной, административно и 
иной) ответственности?

а) да – 87%
б) нет – 13%

Как Вы считаете, необходимо ли в школах проведе-
ние дополнительных занятий, посвященных повы-
шению правовой грамотности?

а) да – 65%
б) нет – 35%

Как Вы оцениваете свой собственный уровень право-
вой грамотности?

а) хороший – 19%
б) средний – 75%
в) недостаточный 
– 6%

Как часто родители с Вами беседуют на тему право-
вой грамотности и юридической ответственности 
(уголовной, административно и иной)

а) часто – 8%
б) никогда – 18%
в) иногда – 74%

Как видим, несмотря на то, что абсолютное большинство несовер-
шеннолетних имеет представление о том, что такое правонарушение/
преступление, лишь 1/5 из них указала правильно возраст наступления 
административной/уголовной ответственности (из общего количества 
опрошенных менее половины в ходе интервьюирования смогли пояс-
нить: что представляет собой правонарушение/преступление, в чем от-
личие между данными явлениями; за какие деяния в возрасте 14 лет 
наступает уголовная ответственность). Более того, 65% опрошенных 
считают необходимым проведение дополнительных занятий в школе, 
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посвященных повышению правовой грамотности. Ввиду чего, как пред-
ставляется, разъяснение несовершеннолетнему рассмотренных выше 
обстоятельств должно являться «общим правилом» и быть обязанно-
стью судьи, прокурора и органов предварительного расследования. 

Анализируя содержание меры, стоит также отметить, что оно дей-
ствительно обладает низким карательно-воспитательным эффектом 
ввиду одномоментной его реализации, а процесс принудительного вос-
питательного воздействия явно таковым быть не может (!). Ввиду чего, 
в ряде случаев мера не способна обеспечить достижение социально-
полезных целей, поставленных перед институтом ПМВ. В этой связи об-
ращает внимание советский законодательный опыт: в ст. 21 Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. «Об утверждении 
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» было указано, 
что «постановление комиссии по делам несовершеннолетних об объяв-
лении предупреждения, выговора или строгого выговора действует в 
течение одного года. Мера воздействия считается снятой, если несовер-
шеннолетний, к которому она была применена, в течение этого срока не 
совершил нового правонарушения».

Относительно эффективности воспитательного/карательно-
воспитательного потенциала предупреждения, опрошенные нами со-
трудники образовательных учреждений, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защиты их прав и подразделения по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел высказались следующим образом.

Таблица 2

Результаты анкетирования педагогических работников, сотрудников 
КДНиЗП и ПДН ОВД

№ Вопрос/Ответ
Результаты 

опроса 
педагогов

Результаты 
опроса 

сотрудников 
КДНиЗП/
ПДН ОВД

1 Как Вы считаете, на сколько эффективен воспитательный компонент/
карательно-воспитательный потенциал (с точки зрения исправления 
несовершеннолетнего и предупреждения совершения им новых преступлений) 
в такой мере как «предупреждение»?
1. Эффективен 7% 0%
2. Скорее эффективен 93% 10%
3. Скорее неэффективен 0% 90%
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2 Как часто Вы в рамках учебного процесса/ профилактической работы 
делаете воспитанникам замечания о недопустимости подобного поведения 
и предупреждаете о возможных правовых последствиях?
1. Часто (каждый день) 93% 20%
2. Скорее часто (один или несколько раз в неделю) 7% 80%
3. Скорее не часто 0% 0%
4. Вообще не делаю замечаний и не предупреждаю 
учеников

0% 0%

3 На сколько, по Вашему мнению, эффективны данные замечания и 
предупреждения?
1. Эффективны, воспитанники сразу исправляются 
и больше себя не ведут подобным образом (по 
общему правилу)

7% 0%

2. Хотя воспитанники, которым было сделано 
замечание и предупреждение, сразу перестают 
совершать «неподобающие» действия, однако, 
затем дальше продолжают (по общему правилу) 

27% 30%

3. В зависимости от конкретного воспитанника 13% 10%
4. Воспитанники вообще не реагируют на 
замечания и предупреждения (по общему правилу) 

53%  60%

4 Если в предыдущем вопросе Вы выбрали варианты ответа 2,3,4 то, как Вы 
думаете, с чем это связано?
1. Падение авторитета учителя/ сотрудника 
правоохранительной системы в глазах 
воспитанников 

13% 10%

2. Плохое семейное воспитание 20% 20%
3. Характер и иные индивидуальные качества 20% 10%
4. Отсутствие понимания возможных негативных 
последствий

27% 40%

5.Игнорирование замечаний, предупреждений со 
стороны взрослых лиц 

7% 10%

6. Неспособность к восприятию информации со 
стороны иных лиц 

13% 10%

Как представляется, для достижения таких социально-полезных ре-
зультатов как исправление лица, предупреждение совершения преступле-
ния, применяемые к несовершеннолетнему меры принуждения должны 
носить преимущественно длящийся воспитательный характер, который 
вряд ли может быть обеспечен разовым воздействием (не говоря уже о 
том, что предупреждение практически не способно противостоять отчасти 
сформировавшимся у несовершеннолетних правонарушителей антиобще-
ственным взглядам, которые могут иметь весьма устойчивый характер).
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Не можем не отметить, что довольно различна роль предупрежде-
ния (предостережения) в законодательстве отдельных стран: это мера 
уголовно-правового характера, мера административного и дисциплинар-
ного характера. Отдельные авторы прямо указывают на то, что предосте-
режение «скорее напоминает, административную процедуру, чем меру 
уголовно-правового воздействия…» [22, с. 92]. Закономерен вопрос: по 
каким критериям законодатель разграничивает их как меры различно-
го вида юридической ответственности, не считая того, что в основе их 
применения лежит преступление/правонарушение/проступок (и выдер-
жаны ли эти критерии)? Парадоксальной выглядит ситуация когда, на-
пример, российское административное законодательство устанавливает 
более жесткие правила к применению предупреждения, нежели УК (в 
соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за 
впервые совершенные административные правонарушения при отсут-
ствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей).

В продолжение затронутой мысли о системности, стоит отметить и 
то, что, например, применение ПМВ по УК Беларуси сопровождается реа-
лизацией профилактического наблюдения, содержание которого, как по-
казывает анализ ч. 2 ст. 81 УК, строже, нежели содержание рассматривае-
мой нами меры. Противоречия также видятся в том, что в соответствии с 
положениями ст. 121 УК Беларуси, лицо, которому назначено наказание, 
может находиться в более выгодных условиях, нежели тот, к которому 
применены ПМВ (например, при применении меры в виде предостереже-
ния срок погашения судимости составляет шесть месяцев/год, а при на-
значении штрафа – по его уплате).

Что касается правовых последствий нарушения предупреждения при-
менительно к азербайджанскому, армянскому, казахскому, литовскому, 
российскому, туркменскому, украинскому и эстонскому законам, заметим, 
что отменить/заменить меру видится затруднительным, т.к. отсутствует 
возможность ее систематического неисполнения (умышленного неиспол-
нения, уклонения, невыполнения, плохого выполнения). Применительно 
к российскому УК заметим также, что в случае совершения впоследствии 
преступления небольшой/средней тяжести, это не является обстоятель-
ством исключающим возможность его освобождения от уголовной ответ-
ственности/наказания (с позиции закона он будет являться лицом, впер-
вые совершившим преступление), как и по ряду УК иных государств, где 
ПМВ применяются при освобождении от уголовной ответственности. О 
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каких же тогда негативных правовых последствиях предупреждается не-
совершеннолетний? 

В целом, анализ положений законов «криминального цикла» ряда го-
сударств позволяет прийти к выводу о том, что до сих пор надлежащим об-
разом нерегламентированными остаются вопросы об основаниях и усло-
виях замены/отмены предупреждения/предостережения, о правовых по-
следствиях замены/отмены данной меры, а также о том, на кого возложена 
обязанность по ее исполнению, и, собственно, сам порядок ее исполнения.

Относительно российской практики применения предупреждения, 
также отметим, что она довольно низка [17, с. 111; 23, с. 235], правда, 
встречаются случаи, когда мера применяется в качестве единственной, 
причем, даже за совершение преступлений средней тяжести [24]. Как пра-
вило, суды применяют рассматриваемую меру наряду с иной.

С учетом изложенного, видится более обоснованным исключение 
из системы ПМВ предупреждения (предостережения) и установление в 
уголовно-процессуальном законе обязанности суда/прокурора/органов 
предварительного расследования по разъяснению: общественно опасного 
характера деяния и его наказуемости; вреда, причиненного совершенным 
преступлением; недопустимости подобного поведения, его порицание и 
объяснение негативных правовых последствий последующей крими-
нальной деятельности. Вместе с тем считаем необходимым рассмотрение 
вопроса о включении в систему ПМВ мер, связанных с комплексным си-
стематическим воздействием на лицо, более продолжительной реализа-
цией превентивной цели/задачи уголовного закона и направленных на 
психолого-педагогическую, а возможно и медико-социальную реабилита-
цию (например, вызывает интерес мера, предусмотренная п. «d» ч. 1 ст. 104 
УК Молдовы, в виде прохождения курса психологической реабилитации, а 
также мера, предусмотренная п. 2 ч. 1 ст. 87 Пенитенциарного кодекса Эсто-
нии, в виде социальной программы). Однако постановка такого вопроса 
требует последующего теоретического осмысления и обсуждения.
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ПРОЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПАРАДИГМЫ В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЫ

Самарин Вадим,
Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора

The article defines the international legal paradigm of the modern criminal procedure, 
implying penetration of the principles enshrined in international legal acts in the criminal 
procedure legislation, and the assumption of direct implementation of international treaties 
in criminal proceedings. The mentioned paradigm replaced the national-state paradigm of a 
closed criminal procedure. Certain aspects of the occurrence of the international legal para-
digm are revealed: application of international treaties of the Republic of Belarus and Moldo-
va in criminal proceedings, the transcendence of the institute of international legal assistance 
at the level of the national legal system, and the possibility of international legal (judicial) 
protection in criminal cases brought in Belarus and Moldova. The paradigm in question is also 
characteristic of the criminal procedure in other states. Amendments to legislation are propo-
sed to ensure the guarantees provided for by the Constitution of the Republic of Belarus.

Keywords: international legal paradigm, international treaty, internationalization of 
the criminal procedure, international legal protection

Правовые системы современных государств испытывают проникно-
вение принципов, стандартов, норм извне. Это могут быть привнесения 
из права международного (в т.ч. регионального) уровня, которое разра-
батывается многими государствами, либо наднационального права (в 
узком смысле), создаваемого в рамках интеграционных образований. Со-
ответствующие процессы носят характер глобализации, т. е. распростра-
нения некоторых общих закономерностей развития на другие государ-
ства и народы [1, с.132] либо интеграции (объективный и, в известной 
мере, спонтанный процесс объединения государств и народов благодаря 
расширению международных связей и интернационализации обществен-
ной жизни [2, с.30]). В широком смысле наднациональное право охваты-
вает нормы, создаваемые вне правовой системы отдельно взятого госу-
дарства, и тогда оно включает и международное право и право, созданное 
в рамках интеграционных образований. Опосредованно через уголовно-
процессуальное право наднациональное (глобализация и интеграция) за-
трагивает и уголовный процесс.
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Опыт последних десятилетий показывает, что глобализация связана 
не только с экономическими отношениями и проявляется в различных 
сферах человеческой деятельности. В современную эру цифровизации 
люди во всем мире обмениваются взглядами и знаниями благодаря Ин-
тернету, что позволяет быстрее увидеть и осознать достижения либо не-
достатки системы правосудия, существующей в другом государстве, если 
такая система достаточно транспарентна. Правосудие в современных де-
мократических государствах поддерживается просвещенными идеями, 
побуждающими законодателей принимать более эффективные законы. 
Тем самым, глобализация приближает правовые системы к тому, что про-
исходит в других государствах, и нельзя отрицать тот факт, что она оказы-
вает все большее влияние на расследование преступлений и отправление 
правосудия на национальном уровне.

В рамках интеграционных процессов взаимопроникновение норм 
права происходит, как правило, упорядоченно и в межгосударственном 
масштабе. Хотя такое взаимовлияние возможно и спонтанно, например, 
в ходе изучения положительного опыта иных государств. Таков был при-
мер внедрения в уголовный процесс Республики Беларусь ряда новых ин-
ститутов (например, досудебного соглашения о сотрудничестве).

В последние десятилетия ряд авторов оперировали понятием 
«международно-правовая парадигма» в отношении регулирования раз-
личных общественных отношений [3, с.23; 4, с.226-237; 5, с.14], не вдава-
ясь в определение содержания этого термина.

В философии существуют различные подходы к определению по-
нятия «парадигма» [6, с. 42], которые показывают его неоднозначность, 
допуская возможность различных интерпретаций. Если рассматривать 
парадигму как модель, установку, определяющую взгляды, поведение, на-
правление, цели деятельности людей, их сообществ [7, с. 238], то в этом 
контексте можно анализировать и изменение системы представлений и 
ценностей законодателя, правоприменителя и общества в целом в опре-
деленной сфере общественных отношений, регулируемых правом.

В современной литературе можно встретить различные аспекты 
изменения парадигмы уголовного процесса. Отдельные авторы свя-
зывают смену парадигмы с изменением типологии данной деятельно-
сти, все большем привнесением в нее элементов «чисто состязательной 
уголовно-процессуальной идеологии» [8, с.179], пересмотре назначения и 
принципов процесса, которые позволяют говорить о начале формирова-
ния совершенно иного его типа [9, с.53]. Другие говорят о переосмысле-
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нии сущности доказывания в современном уголовном процессе [10, с.5]. 
Л. М. Карнозова утверждает о необходимости трансформации правовой 
карательной парадигмы уголовной юстиции в направлении восстанови-
тельного правосудия [11, с.202].

Однако нельзя не заметить активную пенетрацию международно-
правовых предписаний через уголовно-процессуальное право в деятель-
ность по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению 
уголовных дел. На наш взгляд, международно-правовая парадигма под-
разумевает систему представлений законодателя, правоприменителя и 
общества о праве и основанной на нем деятельности, а также соответ-
ствующих ценностей в контексте общепризнанных принципов и норм 
международного права. Данную парадигму можно рассматривать и в 
отраслевом аспекте. Так, учитывая, что уголовный процесс представля-
ет собой урегулированную уголовно-процессуальным законом деятель-
ность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда по расследова-
нию преступлений, рассмотрению уголовных дел и их разрешению, а 
также, частично, по исполнению приговора [12, с.13], то опосредование в 
соответствующем законодательстве принципов, закрепленных в между-
народных правовых актах, допущение прямого применения в уголовно-
процессуальной деятельности международных договоров предполагает 
проявление международно-правовой парадигмы национального уголов-
ного процесса.

Международно-правовая парадигма уголовного процесса не носит од-
носторонний характер. Международное право и уголовно-процессуальное 
право взаимосвязаны и взаимообусловлены. И Беларусь, и Молдова, нахо-
дясь в открытой экономической и социальной системе, закономерно не 
могут пренебрегать основными предписаниями международных право-
вых актов в сфере уголовно-процессуальных правоотношений. В то же 
время национальные государства на основе положительной практики 
правоприменения в сфере уголовного процесса, судебной практики уча-
ствуют в создании новых и наполнении общепризнанных принципов и 
норм международного права. Внедряя их в свою правовую систему, к ним 
присоединяется и наши государства.

Как указывал И. Кант, политическая идея государственного права под-
разумевает, что оно «должно быть соотнесено со всеобщим и полновласт-
ным международным правом» [13, с.132]. И здесь под государственным 
он понимал именно национальное право. Однако в тот период он пола-
гал, что «опыт отрицает для нас всякую надежду на это». Международно-
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правовая парадигма уголовного процесса приводит к необходимости по-
стоянного соотнесения норм национального уголовно-процессуального 
права с индефинитными международными стандартами, которые не за-
креплены четко в каком-либо одном международном правовом акте, что 
позволяет каждому исследователю ссылаться на различные предписа-
ния. Сквозь призму норм международного права (не всегда действующих 
для Республики Беларусь) анализируют нормы национального уголовно-
процессуального права не только ученые-процессуалисты, но и судьи 
конституционных судов обоих государств. Так, в большинстве своих ре-
шений, связанных с рассмотрением вопроса о соответствии Конституции 
Республики Беларусь предписаний Уголовно-процессуального кодекса, 
Конституционный Суд Республики Беларусь ссылается на Всеобщую де-
кларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах. В решении № Р-1167/2019 от 23.04.2019 «О правовом 
регулировании производства по уголовным делам по вновь открывшим-
ся обстоятельствам» Конституционный Суд Республики Беларусь сослал-
ся на ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (далее – ЕКПЧ), хотя Беларусь не является членом Совета Европы. 
Ссылки на ЕКПЧ можно заметить и в постановлениях об исключительном 
случае неконституционности Конституционного Суда Республики Мол-
дова в отношении норм Уголовно-процессуального кодекса Молдовы (да-
лее – УПК Молдовы). Например, ссылка на ст. 5 ЕКПЧ в постановлении от 
21.12.2017.

Пенетрирующий характер международного права обусловлен пред-
писанием ч. 1 ст. 8 Конституции Республики Беларусь, в которой государ-
ство обязуется обеспечивать соответствие законодательства общепри-
знанным принципам международного права. Преамбула и ст. 8 Конститу-
ции Молдовы говорит о стремлении жить «в соотвествии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права». Если уголовно-
процессуальные нормы конструируются в контексте международно-
правовых норм и общепризнанных принципов международных актов, то 
и сама деятельность органов, ведущих уголовный процесс, находится в 
русле международно-правовой парадигмы.

Исходя из данной парадигмы перестраиваться приходится и нау-
ке уголовного процесса. И в данном случае ей придется расширить и 
превзойти основные изучаемые ею темы. Как указывает М. Лангер, в 
сравнительно-правовом аспекте уголовного процесса следует учитывать 
достижения науки в исследовании вопросов глобализации права, между-
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народных отношений и постколониальных исследований [14, с. 727], что 
позволит осознать генезис соответствующих уголовно-процессуальных 
норм и возможность их рецепции.

Международно-правовая парадигма уголовного процесса пришла на 
смену национально-государственной парадигме закрытого уголовного 
процесса, после того, как государство стало постепенно «уступать» суве-
ренитет в самой деликатной сфере – уголовной юстиции. Эта тенденция 
стала ответом на проявления инквизиционного процесса в худших его ка-
чествах в XX веке.

Рассматриваемая парадигма как в целом, так и в уголовном процес-
се характеризуется хаотичностью и разрозненностью норм, что обуслов-
лено поиском консенсуса различных правовых норм и типов уголовного 
процесса.

В англоязычной литературе выделяется, прежде всего, парадиг-
ма международного права прав человека (international Human Rights 
paradigm) современного уголовного процесса [15, с. xi]. В данном случае 
имеется в виду, что уголовная юстиция должна защищать не только и не 
столько публичные интересы, сколько индивидуальные права человека, 
заложенные в международно-правовых актах. Как указывает А. Диарин, 
уголовное правосудие находится в состоянии трансформации, двигаясь к 
парадигме человеческого достоинства в контексте формирующегося гло-
бального гуманистического общества. И далее продолжает: «речь идет 
не о международном праве, не о правовых отношениях, складывающихся 
между народами, а о всемирных правах отдельных лиц на эффективную 
защиту от безнаказанности, правах, гарантированных мировым сообще-
ством людей и применяемых на практике государственными института-
ми» [15, с.298]. В данном контексте постепенно развивается и белорусский 
уголовно-процессуальный закон. Обеспечивая права подозреваемого (об-
виняемого) в уголовном процессе, отечественный законодатель не остав-
ляет в стороне потерпевшего. Так, при введении апелляционных начал 
было предусмотрено вручение копии протеста прокурора, содержащего 
просьбу об отмене или изменении приговора по основаниям, которые 
могут повлечь ухудшение положения обвиняемого, не только последне-
му, но и потерпевшему независимо от его просьбы (ч. 3 ст. 373 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК Республики 
Беларусь)). В первом чтении Парламентом принят законопроект, преду-
сматривающий введение медиации для разрешения конфликта между 
обвиняемым и потерпевшим. Схожие изменения можно заметить и в УПК 
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Молдовы, а разрешение дела путем процедуры медиации уже является 
данностью (ст. 344.1). На связь изменения парадигмы с идеей прав чело-
века, предопределяющей назначение уголовного процесса, указывает и 
В. А. Лазарева [9, с.11].

Однако, на наш взгляд, нельзя ограничиваться лишь отдельным, хотя 
и очень важным, элементом международно-правового проникновения в 
уголовный процесс. Трансценденция института международной правовой 
помощи с международного уровня на уровень национального регулиро-
вания (разд. XV УПК Республики Беларусь и гл. IX УПК Молдовы) является 
еще одним важным моментом трансформации парадигмы уголовного про-
цесса. А ведь данный институт в первую очередь направлен не на обеспе-
чение прав человека, а на основанную на доверии государств совместную 
борьбу с преступными проявлениями. Сближение наций, глобализация за-
кономерно требуют объединения усилий и в сфере уголовного правосудия. 
Хотя доверие иностранному уголовному процессу также во многом зави-
сит от соблюдения общепризнанных принципов международного права, в 
т. ч. связанных с обеспечением прав человека. По И. Канту «проблема созда-
ния совершенного гражданского устройства зависит от проблемы установ-
ления законосообразных внешних отношений между государствами и без 
решения этой последней не может быть решена» [16, с.429]. В XIX в. про-
фессор Ф. Мартенс отметил точнее: «государства с отсталым уголовным за-
конодательством и с судебной организацией, не обеспечивающей вполне 
правосудие, не должны надеяться… на оказание судебной помощи со сто-
роны других, более образованных держав» [17, с.397].

На современном этапе развития уголовного процесса Беларуси и 
Молдовы международно-правовая парадигма проявляется в:

- расширении круга международных договоров, которые являют-
ся источником уголовно-процессуального права, с внедрением 
международно-правовых стандартов;

- активное использование международной правовой помощи при 
производстве по уголовным делам;

-  появление возможности судебной (правовой) защиты в междуна-
родных органах.

Касательно последней следует заметить положительный опыт Мол-
довы. Если для Беларуси предложения по необходимости правового ре-
гулирования возвращения уголовного дела из наднациональной инстан-
ции в национальный процесс еще только формируются [18], УПК Молдо-
вы предусматривает возможность подачи в Высшую судебную палату жа-
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лобы на отмену судебного решения, вступившего в законную силу, после 
исчерпания обычных путей обжалования, в т. ч. при поступлении жалобы 
в Европейский Суд по правам человека (ст. 452-453 УПК Молдовы).

Таким образом, международно-правовая парадигма подразумевает 
систему представлений законодателя, правоприменителя и общества о 
праве и основанной на нем деятельности, а также соответствующих цен-
ностей в контексте общепризнанных принципов и норм международного 
права. К настоящему моменту можно говорить о наличии международно-
правовой парадигмы уголовного процесса Беларуси и Молдовы, которая 
подразумевает опосредование в уголовно-процессуальном законодатель-
стве принципов, закрепленных в международных правовых актах, и до-
пущение прямого применения в уголовно-процессуальной деятельности 
международных договоров.
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НАКАЗАНИЯ/КАЗНИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВРЕМЕН 
ДРЕВНЕГО РИМA

Тома Мариана,
Кандидат юридических наук, асистент
кафедры уголовного права
Черновицкого национального университета
имени Юрия Федьковича

The laws of the XII tables, in fact, became the basis of the criminal law of ancient Rome. 
During the tsarist period, punishment for crimes was imposed by priests and magistrates.

The main powers were possessed only by the king, who presided over the court of 
“two people” from among the senators. In the republican period, the kings were replaced by 
consuls. This court considered cases of “encroachment on the sacred interests of the Roman 
people.” There was still no precise definition of the concept of crime. It was considered only 
a deliberate act. Among the punishments for crimes, they preferred mainly fines and, of 
course, the death penalty.

It is written in the Laws (Table IX) that only centurial popular assemblies (comitia) 
had the right to pass death sentences to Roman citizens. It was usually forbidden to take 
life without trial (but anyone could kill a night thief or a thief captured with a weapon in 
his hands at the scene of a crime). At the same time, none of the citizens could demand for 
themselves a deviation from the law, benefits or privileges.

Keywords. Ancient Rome, tables of laws, crimes, executions, punishments, death sen-
tences, punishments for crimes of a religious nature, judicial arbitrariness.

Содержание статьи. «Есть одно только благо - знание и одно толь-
ко зло - невежество», - учил Сократ [1]. В наши дни, когда человечество 
поглощает общество невежд, шовинизма и религиозной исступленно-
сти рождается монстр международного терроризма, как никогда важно 
осмыслить исторический опыт применения наказаний.

Особенно интересно такой опыт изучить из точки зрения правово-
го и исторического по материалам Древнего Рима, юридическая система 
которого позднее легла в основу европейского права и по сей день служит 
неиссякаемым источником для многих правоведов.

Разнос торонне осветление многовековых событий необходимо об-
ществу на сегодняшний день как никогда ранее. Законодательство Древне-
го Рима выработало и применяла на практике понятие степени наказания 
в зависимости от тяжести содеянного преступления. Вместе с тем кодекса, 
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The laws of the XII tables, in fact, became the basis of the criminal law of ancient Rome. During 
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определявшего, какие деяния являются преступными и каких наказаний 
они должны понести за содеянное, в Древнем Риме не существовало [2]. 
Уголовное законодательство римлян, по словам Т.Моммзена, было «беспри-
мерно шатким и неразвитым» [3]. В некоторых случаях вид и способ приме-
нения наказания устанавливался по-разному: или определённым законом, 
или правовой традицией, или судейским усмотрением с учётом качества 
преступления, личности преступника и существующих прецедентов. 

Так, к примеру отцеубийцы наказывались утоплением в кожаном меш-
ке или растерзанием дикими зверями или распятием на кресте. Отмечен-
ные наказания были бесспорным достоинством римской правовой систе-
ме, обеспечивающим её гибкий подход к совершённому правонарушению, 
к личности подсудимого и к условиям исполнения наказаний. Однако те же 
свойства создавали почву для произвола при их назначении и применении, 
приводя порой к несоразмерности наказаний и совершённых преступле-
ний, а часто - и к самочинным расправам над невинными людьми. 

Судейский произвол в подобных делах усугублялся тем, что, в отличие 
от гражданских дел, инициатива возбуждения уголовного производства 
против подозреваемого принадлежала не только потерпевшей стороне, 
но и должностному лицу, которое также назначало наказание [4] .

Также не следует забывать о том, что в Древнем Риме отсутствова-
ло понятие должностной компетенции высших чиновников, т. е. опреде-
лённой и ясно ограниченной сферы их деятельности, и поэтому не было 
разграничения законодательной, судебной и исполнительной властей [5, 
с.63-90]. Римляне твёрдо стояли на том, что суд является главным органом 
государственной и общественной власти, составляя с ними единое целое. 
Римские высшие магистраты были в одно и то же время и правителями, и 
военными генералами, и законодателями, и судьями, и надзирателями за 
исполнением законов и судебных решений.

Сами по себе и способы наказаний, и порядок их исполнения неред-
ко носили у римлян, особенно в древности, обрядово-символический ха-
рактер. Это, в свою очередь, определялось происхождением карательных 
процедур, их связью с соответствующими этническими и религиозными 
представлениями, в том числе заимствованными у других народов. 

Система наказаний в Древнем Риме как и в остальных древних го-
сударственных образованиях, была далеко не безразличной к сословно-
му делению общества. Социальные верхушки, в которых шла неустанная 
борьба за власть и богатство, при всей звериной жестокости этой схватки, 
ревностно заботились о своём привилегированном положении при опре-
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делении наказаний. Эта отличие нашла своё прямое выражение в древне-
римском законодательстве и широко применялась на практике [6].

В зависимости от степени жестокости традиционные древнеримские 
казни можно разделить на пять видов: 

1) обычные;
2) квалифицированные;
3) умеренные;
4) смягчённая;
5) казнь проскрибированных в виде упреждающего самоубийства;
6) психологическая казнь.
Также в Древнем Риме были и виды особых казней (6 видов):
I. Побитие камнями как самосуд толпы.
II. Отдача в актёры-смертники.
III. Экзотические казни: 1) перепиливание; 2) растерзание толпой; 

3) разрывание тела; 4) затаптывание; 5) разбиение о стену; 6) умерщ-
вление голодом; 7) растерзание хищными рыбами; 8) подвешивание на 
крюке; 9) растерзание собаками; 10) насильственное кровопускание; 11) 
умерщвление подстроенным кораблекрушением; 12) казнь под корзи-
ной; 13) умерщвление банным паром и жарой; 14) метеллова казнь; 15) 
умерщвление бессонницей; 16) казнь в мешке с ядовитыми змеями; 17) 
умерщвление под тяжестью статуй; 18) умерщвление под колёсами по-
возок.

IV. Казни как продолжение и завершение истязаний (засечение 
розгами и плетьми, забивание насмерть палками, плетьми, цепями);

V. Децимáция.
VI. Ритуальные казни.
К обычным казням первого вида входили: 1) обезглавливание; 2) за-

калывание мечом, кинжалом, ножом; 3) перерезание горла; 4) удушение; 
5) сбрасывание с Тарпейской скалы; 6) утопление; 7) умерщвление ядом. 

Обезглавливание было осуществлено двумя способами, мечем и то-
пором (секирой). Круг преступников и преступление за которые назнача-
лись обезглавливание в источниках по праву и истории Древнего Рима не 
очерчены. Как свидетельствуют античные историки, умерщвление топо-
ром высших сановников считалось в Древнем Риме позорной казнью [7] . 
Спросите вы почему? Ответ прост: топор применялся ими для умерщвле-
ния жертвенных животных. Казнь с применением топора могла произво-
диться не только в форме обезглавливания, но и рассечение человека по-
полам и прочее.

http://loveread.me/notes.php?id=75728#81
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Закалывание мечом, кинжалом, ножом. Закалывание мечом при-
менялось намного реже, чем обезглавливание таким же оружием. Объяс-
няется это, по-видимому, тем, что закалывание мечом обычно применя-
лось в ходе боевых действий, а гибель в бою, лицом к лицу с врагом была 
не только не позорной, как смерть от рук палача, но зачастую и почётной. 
Приговорённый, которого пронзали мечом, тем самым невольно возвы-
шался и в собственных глазах, и в глазах общественности.

Однако, заколоть мечом беззащитную жертву было технически про-
ще, чем обезглавить. Этим, по-видимому, и объясняется применение та-
кой казни древними римлянами. Такой вид наказания мог быть назначен 
женам за разврат, измены своим мужьям.

Удушение (strangulatio) имело две главные технические разновид-
ности: 1) удушение петлей (laqueus «верёвка, петля») в тюрьме без под-
вешивания подсудимого;

2) казнь удушением (suspendĕre «повесить») на виселице (arbor 
infēlix - patibŭlum «виселица»). Преступления за которые назначались на-
казания в виде удушения, в источниках по истории римского права не 
определён. Что касательно личностей приговорённых к удушению, то 
казнь через повешение обычно применялась хозяевами по отношению 
к своим рабам, [8] тогда как приговорённые влиятельные лица подвер-
гались тайному удушению [9] с помощью петли или иным способом без 
подвешивания. Впрочем, и такая казнь, по мнению Цицерона, была для 
римлян унизительной [10].

Сбрасывание с Тарпейской скалы (dejicĕre e saxo Tarpējo). Тар-
пейская скала - отвесный утес над пропастью в Риме с западной стороны 
Капитолийского холма. Как гласит история своё название скала получи-
ла, скорее всего, от Капитолийского холма, который в древности назы-
вался Тарпейским [11]. По Законам XII таблиц (Leges Duodĕcim tabulārum), 
сбрасывание с Тарпейской скалы применялось к римским гражданам за 
инцест, и за лжесвидетельство, а к рабам за кражу с поличным. Подобное 
наказание назначалось и за другие преступления, так к примеру Марк 
Манглий был сброшен со скалы за злоупотребление властью и за заигры-
вание с прислугой. Также со скалы был сброшен и Луций Питуаний про-
мышлявший астрологией и магией. Сбрасыванию со скалы были подвер-
жены даже сенаторы которые были в оппозиции к правящему режиму. 

Утопление (poenă aquālis). Подробности этого вида обычной древ-
неримской казни в обследованной литературе не часты. Не обнаружены 
сведения о составе преступлений, которые карались утоплением. Особой 
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разновидностью утопления было насильственное погружение подсуди-
мого в воду и удержание его под слоем воды до тех пор, пока он не захлеб-
нётся. Такого рода казни, был коварно применён, как свидетельствует Ио-
сиф Флавий, к Аристовулу - молодому первосвященнику, любимцу иудеев, 
внуку иудейского царя Аристовула II. Казнили таким способом внука по 
приказу ставленника римлян царя Иудеи Ирода I Великого [ 12] (до сих 
пор живущего в массовом сознании благодаря христианскому мифу об 
избиении младенцев), который видел в юном первосвященнике опасного 
политического соперника.

Умерщвление ядом. В отличие от остальных наказаний, данное на-
казание приводилось в исполнении негласно и коварно. Тайное отравле-
ние служило ходовым средством устранения государственных деятелей 
или влиятельного политического противника и поэтому применялось, 
судя по обследованным источникам, преимущественно в высшем свете. 
Также существовало два вида отравления, быстродействующим ядом, 
и ядом медленного действия. Яд медленного действия в Древнем Риме 
применялся чаще чем быстродействующий, поскольку такой способ был 
менее рискованным. 

Квалифицированные казни Древнего Рима. В традиционный пе-
речень древнеримских квалифицированных казней входят шесть видов: 
1) сожжение; 2) растерзание зверями; 3) распятие на кресте; 3) умерщ-
вление на фурке (станке для пыток и казней); 4) утопление в кожаном 
мешке; 5) закапывание живьём в землю.

Сожжение (crematio). Как проявление равного возмездия (talio «око 
за око»), признанного правовым актом в Законах XII таблиц, применялось 
в частности за поджигательство. В более позднее время огню стали пре-
давать перебежчиков и других правонарушителей. Обычно такие казни 
проводились в исполнение сожжение на костре. 

Растерзание зверями (objicĕre bestiis). Для потехи людского ока эта 
казнь проводилась в римских амфитеатрах (первоначально — на форуме) 
применялась обычно к рабам и военнопленным. Временами казнь приво-
дилось в исполнение с некой палаческой изюминкой. 

Распятие на кресте (damnatio in crucem) применялось в большенстве 
к рабам (supplicium servīle) и к пленным мятежникам, а прежде, в частности, 
- к соблазнителям весталок; во времена Империи - также к выходцам из 
низших общественных слоёв (humiliōres). Распятие считалось самой позор-
ной казнью. На приговорённых к нему нередко надевали шейную колодку 
(patibŭlum), [13, с.200] заковывали в цепи и, прежде чем распять, бичевали и 
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пытали. Крупнейшая по числу осуждённых была казнь распятием пленных 
рабов после подавления восстания Спартака: [14, с.103-154] в назидание 
непокорным на несколько месяцев вдоль Аппиевой дороги по приказу бес-
пощадного Марка Лициния Красса было вкопано ни много ни мало шесть 
тысяч крестов с висевшими на них телами казнённых. [14, с.221–252] . Не 
исключено, что римляне побили этот рекорд - и не единожды - при штурме 
Иерусалима. Руководил осадой мятежного города вдохновенный организа-
тор каннибальских игр император Тит.

Умерщвление на фурке. Фýрка (furcă) - орудие пытки и казни, при-
менявшееся для бичевания, распятия, и повешения осуждённых. Пред-
ставляло собой такое устройство в виде вертикально поставленной вил-
ки, к которой пригвождался осуждённый. [240] Умерщвлению на фурке 
подвергались, в частности, перебежчики. Сведения о других правонару-
шений, за которые казнили на этом снаряде, в обследованной литературе 
не обнаружены.

Утопление в кожаном мешке (poenă cullei). Этому наказанию под-
вергались особы, совершившие убийство своего отца (parricidium), или 
любого другого предка, ближайших родственников или того, кто пользо-
вался неприкосновенностью. К утоплению в кожаном мешке приговари-
вались также и те, кто лишь замышлял такое убийство или был только 
соучастником этого преступления. [15, с.134-150]. Даная казнь назнача-
лась, по свидетельству Светония, только в том случае, если обвиняемый 
признавался в совершённом преступлении.  Приговорённому надевали на 
голову волчью шкуру, на ноги - деревянные башмаки, затем вместе с обе-
зьяной, змеёй, петухом и собакой живьём зашивали в кожаный мешок и 
бросали в реку или в море. Набор сопутствующих животных был иногда 
сокращённым: обезьяна и змея  или только одна обезьяна [16]. Причина 
по которой в мешок вместе с осужденным бросали также зверей, по мне-
нию древних римлян эти твари приносили несчастье. 

Закапывание живьём в землю (supplicium more majōrum) приме-
нялось к весталкам (богини домашнего очага в Древнем Риме) за наруше-
ние обета целомудрия. В Древнем Риме как мы видим наказания/казни 
были различными и все они по своей натуре были подобны расплате. Су-
ществовало в Древнем Риме и психологическая казнь. Психологической 
казни (damnatio memoriae - ignominia post mortem) подвергался умерший 
римский император за свои недостойные деяния. Решение о такой каре 
принималось сенатом и предусматривало отмену законов и распоряже-
ний императора, а также вычёркивание его имени из государственных 
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документов. К примеру после гибели от рук заговорщиков Калигула, се-
наторы предлагали стереть с памяти все что было известно о цезарях и 
разрушить построены ними храмы [17]. 

Еще один пример особой казни побитие (побивание) камнями 
(lapidatio) римским законодательством не предусмотрено и если произво-
дилось, то в качестве самосуда толпы. На это обращал внимание Цицерон.

Также в Древнем Риме была так называемая группа казней как экзо-
тические казни: 1) перепиливание; 2) растерзание толпой; 3) разрыва-
ние тела; 4) затаптывание; 5) разбиение о стену; 6) умерщвление голо-
дом; 7) растерзание хищными рыбами; 8) подвешивание на крюке; 9) рас-
терзание собаками; 10) насильственное кровопускание; 11) умерщвление 
подстроенным кораблекрушением; 12) казнь под корзиной; 13) умерщ-
вление банным паром и жарой; 14) метеллова казнь; 15) умерщвление 
бессонницей;

16) казнь в мешке с ядовитыми змеями; 17) умерщвление под тяже-
стью статуй; 18) умерщвление под колёсами повозок.

Перепиливание - отходит к незапамятным временам, ярым сторон-
ником данной казни был Калигула. Растерзание толпой. Подобно по-
битию камнями, производилось стихийно. От подобных расправ иногда 
гибли и невинные люди, которые по стечению обстоятельств оказались 
на пути разъяренной толпы. Разрывание тела, согласно Ливию, было 
применено римлянами лишь однажды, при расправе царя Тулла Гостилия 
над своим противником Меттием Фуфетием. Умерщвление голодом ис-
пользовалось как по отношению к внешним, так и внутренним врагам 
Древнего Рима. У политических врагов голодные муки были не чуть не 
меньше чем у военных. Растерзание собаками применялась как смеш-
ная расправа, императором Нероном по отношению к гонимым в то время 
христианам, которых «облачали в шкуры диких зверей, дабы они были 
растерзаны насмерть собаками» . Насильственное кровопускание. При 
помощи такой казни была умерщвлена Октавия Клавдия, жена Нерона. 
Стоит сказать, что подобного рода наказания применялись не только к 
женщинам но и к мужчинам.

Децимáция (decimatio) - казнь каждого десятого солдата. Применя-
лась обычно к воинам, проявившим в бою малодушие. Наведем пример, 
как после давления восставших рабов-спартаковцев бежали, бросив ору-
жие, легионеры, которыми командовал легат Муммий, такую казнь при-
менил уже упоминавшийся свирепый Марк Лициний Красс. По словам Ап-
пиана, в ходе исполнения децимаций было казнено около 4000 человек.
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Что касается мест казней, то для приведения казней в исполнение 
традиционно избирали две главных места: 1) площадку под открытым 
небом; 2) закрытое помещение. Последнее, в свою очередь, могло быть 
государственным или частным. Наказания которые приводились в испол-
нение под отрытым небом считались публичными казнями, местом для 
их исполнения служил римский форум и Марсово поле. Римский форум 
являл собой удлиненную прямоугольную площадь в Риме. Появившаяся 
площадь в начале VI в. до н. э. в долине у подножия холмов Палатин и Ка-
питолий. Форум был окружён со всех сторон портиками и торговыми лав-
ками.  На форуме проводились народные собрания (комиции), заседал се-
нат, происходил суд и казни, находились наиболее почитаемые культовые 
сооружения, в том числе храмы Весты и Сатурна. Через форум обязатель-
но проезжали триумфаторы. Здесь выставлялись для всеобщего обозре-
ния доски с текстами законов, экспонировались выставки произведений 
искусства, устраивались игры и другие мероприятия. 

Марсово поле (Campus Martius) – представляло собой плоскую равни-
ну, которая, примыкая к историческому центру Рима с северо-востока. На-
ходившееся вне городской черты, просторное Марсово поле играло важ-
ную роль в жизни Рима, кроме казней, здесь происходили народные со-
брания по центуриям, производилась перепись населения, устраивались 
военные парады, молодёжь занималась военными и гимнастическими 
упражнениями, по центру поля был расположен алтарь Марса.

Что касается весталок их казнь (закапывание живьём в землю) про-
изводилась, у Коллинских ворот  (porta Collĭna «ворота города Рима у Кви-
ринальского холма», одного из семи римских холмов к северо-востоку от 
Капитолия).

Производились и закрытые казни. Были так называемые государ-
ственные закрытые помещения которые располагались в Мамертинской 
тюрьме, где производились в исполнение такие наказания как удушение 
или обезглавливание. К такому роду приговаривались государственные 
преступники. 

Что касательно времени исполнения наказания то в период Респу-
блики вынесение приговора о казни означало его немедленное исполне-
ние. В эпоху Империи традицией стала отсрочка приговора от 30 дней до 
одного года. Во времена правления Тиберия сенатом было принято по-
становление об отсрочке приговора на 10 дней. Также в римлянами было 
предусмотрена надзор за исполнениям наказаний, во время которых при-
сутствовали трое особых чиновника. 
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Законодательство Рима того времени также предусматривало порядок 
погребения казненных. В Древнем Риме непременно предавались земле 
даже бездомные нищие и безымянные бродяги. Погребальный культ нахо-
дил своё воплощение между прочим в так называемых кенотáфах - «пустых 
гробницах», которые возводились римлянами в честь тех чьи тела были 
не найдены или покоились на чужбине. Оставление покойника незахоро-
ненным было недопустимо потому, что лишиться погребения для древних 
римлян значило обречь на вечные мучительные скитания душу. 

Выводы. Проведенное короткое исследование системы наказаний 
Древнего Рима. Понимание наказания в Древнем Риме рассматривалось 
как небесное наказание не только тела но и души казненного. В некоторых 
трактатах ученных того времени можем найти свидетельство того, что лиц 
которые престали перед земным судом ждал суд и потусторонний. 

Среди основных факторов которые влияли на институт наказания 
того времени были, религиозные, мифологические, обычаи и традиции 
давних этносов, существующий тогда политический режим, степень цен-
трализации государственной власти, развитие политических и демокра-
тических институций, экономическая ситуация в целом и прочее. Нака-
зания Древнего Рима имели сакральный характер. Характерной чертой 
наказаний того времени было установление жестоких наказаний даже за 
незначительные правонарушения, преступления, проступки человече-
ские. Следует также сказать, что при назначении наказания учитывались, 
стать, и социальное положение осужденного. В Древнем Риме нашло свою 
формулировку и современное права ее структуры и терминологии. Нака-
зание приобрело современной трактовке. В уголовном праве Древнего

Рима сложилась относительно сталая система наказаний, которая 
предусматривала при квалификации правонарушения выяснения сово-
купности важных обстоятельств для признания деяния преступным. Сама 
система наказаний Древнего Рима прошла несколько этапов развития, 
которые имели свои особенности. В раннее римском праве присуждения 
уголовного наказания от имени народа четко не определяло форму при-
менения наказания. Оно предназначалось дополнительно по усмотрению 
высших магистров. С развитием уголовного законодательства наказание 
стало конкретным и зависело от вида и обстоятельств совершения пре-
ступления. В зависимости от характера совершения преступления стали 
применять к основному еще и дополнительные наказания.

Исследования становления института наказания в Древнем Риме 
наглядно показывает, что установление и поддержание правопорядка в 
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стране нессзависит непосредственно от акцентированного применения 
суровых наказаний. Напротив, правопорядок должен основываться на де-
мократических и социальных ценностях, уважении к закону, предоставле-
нием гражданину прав и свобод, гарантированных Конституцией. Нака-
зание должно выполнять не только уголовную, но и охранную функцию - 
защищать от преступных посягательств государство, общество и каждого 
гражданина.
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CONŢINUTUL VINOVĂŢIEI ÎN CAZUL AMENINŢĂRII CU OMOR 
ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A 
SĂNĂTĂŢII: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE

Angheluță Mihaela,
doctorandă,
Universitatea de Stat din Moldova

Intent is the only possible form of guilt in the case of the threat, in general, and the 
threatening murder or severe bodily injury or damage to health, in particular. Indirect in-
tent is not possible in the case of the offense provided in art. 155 of the Criminal Code. This 
offense does not include prejudicial consequences, the occurrence of which is consciously 
admitted by the perpetrator. In the case of the offense provided in art. 155 of the Criminal 
Code, the intellectual factor of intent presupposes that the perpetrator realizes the harmful 
nature of the action of threatening murder or severe bodily injury or damage to health pro-
vided that the danger of accomplishing such a threat exists, and provides for such action. 
Regarding the volitional factor of intent, it assumes that the perpetrator wishes to commit 
the act of murder or severe bodily injury or damage to health provided that the danger of 
accomplishing such a threat exists. The combination of the intellectual and the volitional 
factor, thus described, confers the substance of the intent to commit the offense provided in 
art. 155 of the Criminal Code, as well as establishes the direction of this intention.

Keywords: the threatening murder or severe bodily injury or damage to health; guilt; 
intent; direct intent; indirect intent.

După cum menționează A. Șavga, „latura subiectivă a componenței infracțiu-
nii constituie partea interioară a infracțiunii, care determină atitudinea psihică a 
făptuitorului față de fapta prejudiciabilă săvârșită și de urmările acesteia, sub ra-
portul conștiinței, voinței și emoțiilor sale”. [1, p. 232] Într-adevăr, spre deosebire 
de latura obiectivă a infracțiunii, latura ei subiectivă este acel element constitutiv 
al infracțiunii care nu se manifestă în exterior, deoarece reflectă procesele ce de-
curg în psihicul făptuitorului. Latura subiectivă a infracțiunii reprezintă un mo-
del mental al infracțiunii, întrucât presupune conceperea unui plan de comporta-
ment infracțional și, totodată, „însoțește” de la început până la sfârșit săvârșirea 
faptei infracționale, asigurând un autocontrol al făptuitorului în ceea ce privește 
executarea planului respectiv.
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Semnul constitutiv cel mai important al laturii subiective a infracțiunii este 
vinovăția. A. Șavga caracterizează astfel acest semn: „Vinovăția reprezintă ati-
tudinea psihică (conștientă și volitivă) a persoanei față de fapta prejudiciabilă 
săvârșită și urmările prejudiciabile ale acesteia, ce se manifestă sub formă de in-
tenție sau imprudență”. [1, p. 235] C. Mitrache afirmă: „Ca element al conținutului 
infracțiunii, vinovăția va exista numai atunci când elementul material al infracțiunii 
a fost săvârșit în forma de vinovăție cerută de lege”. [2, p. 96] Astfel de opinii sunt 
în concordanță cu dispozițiile art. 6 CP RM: „Persoana este supusă răspunderii 
penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție” (alin. (1)); 
„Răspunderii penale și pedepsei penale este supusă numai persoana care a să-
vârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea penală” (alin. 
(2)). Din aceste dispoziții deducem că infracțională poate fi considerată doar acea 
amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătă-
ții, care constituie o expresie a conștiinței și voinței făptuitorului, adică o manifes-
tare a vinovăției sale.

Intenția este singura formă posibilă de vinovăție în cazul amenințării, în ge-
neral, și a amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau 
a sănătății, în special. S. Copețchi și I. Hadîrcă susțin pe bună dreptate că „acolo 
unde pe post de acțiune adiacentă, fie în contextul componenței de bază, fie în 
calitate de semn calificativ, apare aplicarea violenței, infracțiunea poate fi comisă 
doar cu intenție. Exact aceeași formă a vinovăției trebuie desprinsă în cazul ame-
nințării, indiferent de obiectul acesteia, că se amenință cu aplicarea violenței, cu 
distrugerea sau deteriorarea bunurilor, cu răpirea persoanei ori cu un alt rău”. [3] 
Imprudența nu poate fi concepută ca formă de vinovăție în cazul infracțiunii pre-
văzute la art. 155 CP RM. Nu este posibil ca, în cazul acestei infracțiuni, făptuitorul, 
care-și dă seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sale, să prevadă urmările ei 
prejudiciabile și să considere în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate ori să nu-și 
dea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sale, să nu prevadă posibilitatea 
survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă.

În practica judiciară, atunci când este caracterizată vinovăția subiectului 
infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM, în frecvente cazuri se menționează doar 
forma acesteia – intenția, fără a se specifica tipul intenției – intenție directă sau 
indirectă. [4-12] În cazuri mai rare, în practica judiciară se arată că infracțiunea, 
prevăzută la art. 155 CP RM, este săvârșită cu intenție directă. [13-16] În acest 
plan este utilă prezentarea punctului de vedere al lui V. Bujor și V. Guțuleac. 
Referitor la infracțiunea prevăzută la art. 155 CP RM, acești doctrinari remarcă: 
„Latura subiectivă a amenințării se caracterizează prin vinovăție intenționată. 
Făptuitorul își dă seama că amenință victima cu omorul ori cu vătămarea gravă a 
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integrității corporale sau a sănătății și că amenințarea expusă de el este capabilă 
să determine apariția temerii victimei cu privire la posibilitatea realizării acestei 
amenințări, făptuitorul dorind aceasta”. [17] De fapt, acești autori caracterizea-
ză intenția directă, nu intenția în general. Însă, o astfel de manieră de descriere 
a vinovăției subiectului infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM este acceptabi-
lă, dacă luăm în considerare opinia lui B.S. Nikiforov: „A spune că infracțiunea 
este săvârșiă intenționat înseamnă: a nu spune totul atunci când este vorba de o 
infracțiune materială (în acest caz este necesar să se explice dacă intenția este di-
rectă sau indirectă) și a spune totul atunci când este vorba de o infracțiune forma-
lă. În acest din urmă caz, o asemenea afirmație înseamnă că subiectul a executat 
latura obiectivă a infracțiunii, fiind conștient de caracterul socialmente periculos 
al faptei sale”. [18]

Infracțiunea, prevăzută la art. 155 CP RM, este o infracțiune formală. De ace-
ea, în doctrina penală autohtonă se susține cvasiunanim că intenția directă for-
mează conținutul vinovăției în cazul acestei infracțiuni. Acest punct de vedere îl 
au S. Brînza, V. Stati, I. Arhiliuc. [19, p. 119; 20, p. 498; 21; 22, p. 433], A. Borodac 
[23, p. 87; 24, p. 327], V. Holban [25, p. 239], A. Barbăneagră [26, p. 306], L. Gîrla și 
Iu. Tabarcea. [27, p. 159] Însă, această poziție nu este sprijinită unanim. În Codul 
penal al Federației Ruse [28], răspunderea pentru amenințarea cu omor ori cu 
vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății este prevăzută de art. 119. 
H.H. Absatarov descrie astfel factorul folitiv al intenției manifestate în cazul aces-
tei infracțiuni: „a) dorința de a intimida victima, provocându-i traume psihice și 
obligând-o să acționeze în conformitate cu voința făptuitorului, care exprimă sco-
pul acestei infracțiuni; b) dorința sau admiterea conștientă a posibilelor urmări 
prejudiciabile secundare, exprimate în vătămarea sănătății victimei în rezultatul 
amenințării expuse”. [29, p. 17] Această opinie nu poate fi ignorată, datorită fap-
tului că are susținători în practica judiciară a Republicii Moldova.

Spre exemplu, într-o speță, A.A. a fost condamnat, printre altele, conform art. 
155 CP RM. În fapt, la 04.07.2014, aproximativ la ora 12.20, acesta a pătruns ile-
gal în ograda și casa lui R.G. din s. Ocolina, r. Soroca, fără a avea consimțământul 
victimei. A.A. a refuzat să părăsească domiciliul victimei, neluând în seamă voința 
acesteia. Dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sale, prevăzând 
urmările ei și admițând în mod conștient survenirea acestora, din motivul relați-
ilor ostile apărute anterior, A.A. a luat cuțitul și a amenințat-o pe R.G. cu omor și 
cu vătămarea gravă a integrității corporale și a sănătății, existând pericolul reali-
zării acestei amenințări. [30] În altă speță, C.N. a fost condamnat în baza art. 155 
CP RM. În fapt, la 20.05.2017, în jurul orei 18.30, dându-și seama de caracterul 
prejudiciabil al acțiunii sale, prevăzând urmările ei și admițând în mod conștient 
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survenirea acestora, fiind în stare de ebrietate alcoolică avansată, aflându-se la 
domiciliul comun cu fiul său vitreg minor, în cadrul unui conflict inițiat cu ultimul, 
având în mână un cuțit, l-a îndreptat în direcția minorului, amenințând că-l va 
omorî. Amenințarea dată a fost percepută de către victimă ca fiind una reală și 
pasibilă de realizare. [31] În fine, într-o altă speță, B.V. a fost condamnat conform 
art. 155 CP RM. În fapt, la 04.05.2004, între orele 10.00-12.00, prin intermediul 
telefonului, acesta a contactat-o pe S.S. Dându-și seama de caracterul prejudiciabil 
al acțiunii sale, prevăzând urmările ei prejudiciabile și admițând în mod conștient 
survenirea acestora, B.V. a amenințat-o cu omor pe S.S. și pe cei doi copii minori ai 
ei. În rezultatul amenințării, S.S. s-a speriat, având temerea că aceasta ar putea să 
fie realizată. [32]

În toate aceste trei spețe, la caracterizarea factorului volitiv al intenției făp-
tuitorului, sunt folosite aceleași cuvinte: „admițând în mod conștient survenirea 
acestora”. O asemenea expresie ar fi potrivită dacă în Codul penal al Republicii 
Moldova ar exista o dispoziție de genul art. 473 din Codul penal al Regatului 
Belgiei: „În cazurile prevăzute la articolele 468, 469, 470 și 471, se aplică pedeap-
sa (cu recluziunea) de la cincisprezece la douăzeci de ani, dacă [...] amenințările 
au cauzat fie o boală ce pare incurabilă, fie o incapacitate de muncă personală pe 
o perioadă mai mare de patru luni, fie pierderea completă a funcționalității uni 
organ, fie o mutilare gravă. [...]”. [33] În acest caz, legea prevede că amenințătorul 
poate admite conștient producerea urmărilor prejudiciabile menționate, deci poa-
te manifesta intenție indirectă. Făcând o comparație, observăm că în art. 155 CP 
RM nu este specificată nicio urmare prejudiciabilă. Din aceste considerente, res-
pingem punctul de vedere al lui A.A. Kadzaev: „În cazul amenințării cu omor ori cu 
vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, acțiunea făptuitorului nu 
trebuie să provoace prejudicii semnificative sănătății victimei. Componența aces-
tei infracțiuni cuprinde numai cauzarea vătămării ușoare a a integrității corporale 
sau a sănătății victimei. [34] Totuși, din analiza art. 155 CP RM nu rezultă că acesta 
ar prevedea o asemenea ipoteză. Desigur, este posibil ca, în rezultatul amenințării 
cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, victima să 
sufere anumite prejudicii de ordin fizic. Însă, nefiind cuprinse de componența de 
infracțiune prevăzută la art. 155 CP RM, aceste prejudicii o depășesc. Ele nu pot 
să constituie semnele constitutive ale componenței date, deci nu joacă niciun rol 
la calificarea faptei în baza art. 155 CP RM. Dacă prejudiciile respective se produc, 
ele trebuie reținute în contextul unei alte infracțiuni care formează concurs cu cea 
prevăzută la art. 155 CP RM.

În consecință, ne afirmăm susținerea pentru punctul de vedere al lui O.M. 
Obușenko: „Componențele de infracțiuni, săvârșite prin amenințare, sunt formale 
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și, prin urmare, aceste infracțiuni pot fi comise numai cu intenție directă”. [35] La 
fel, V.A. Lomako menționează că infracțiunile formale se consumă din momentul 
săvârșirii faptei prejudiciabile și nu necesită stabilirea urmărilor prejudiciabile. 
Ca exemplu el prezintă art. 129 din Codul penal al Ucrainei, care prevede răspun-
derea pentru amenințarea cu omor. V.A. Lomako subliniază că „structura aces-
tei infracțiuni determină ca urmările prejudiciabile să exceadă cadrul semnelor 
necesare ale laturii obiective. Prin urmare, subiectul nu poate dori producerea 
urmărilor prejudiciabile. Cu toate acestea, circumstanța dată nu exclude forma 
intenționată a vinovăției. În aceste cazuri, factorul intelectiv al intenției cuprinde 
doar conștientizarea caracterului socialmente periculos al faptei prejudiciabile. 
În acest caz, subiectul nu poate avea o atitudine psihică față de urmările prejudi-
ciabile. La rândul său, factorul volitiv al intenției este limitat la dorința subiectului 
de a săvârși fapta prejudiciabilă”. [36, p. 167; 37, p. 149]

М.А. Ovcinnikov ridică întrebarea „dacă este posibil, în cazul săvârșirii 
amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a să-
nătății, ca intenția făptuitorului să se caracterizeze prin admiterea conștientă 
a acțiunii sale socialmente periculoase sau prin atitudinea indiferentă față de 
această acțiune. Oamenii de știință consideră că este imposibil, deoarece în aceas-
tă situație nu există o interconexiune necesară dintre cele patru elemente consti-
tutive ale mecanismului psihologic al comportamentului infracțional: necesitate, 
motiv, scop și faptă. Ansamblul mișcărilor corpului, pentru a putea deveni o faptă 
completă în timp și spațiu, trebuie să fie în mod necesar legată de un scop ales în 
mod conștient. Pentru a apărea scopul, este necesar ca acesta să fie precedat de 
un motiv (imbold, impuls), care reprezintă o conștientizare a necesității făptuito-
rului”. [38, p. 146]

Conchidem că intenția indirectă nu este posibilă în cazul infracțiunii prevă-
zute la art. 155 CP RM. Această înfracțiune nu include urmările prejudiciabile, a 
căror producere să fie admisă conștient de către făptuitor. Deci, făptuitorul este 
conștient că acțiunea prejudiciabilă, pe care o comite, nu implică nicio urmare 
prejudiciabilă. Nu poți admite conștient producerea unor urmări care lipsesc. Nu 
poți manifesta indiferență față de urmările prejudiciabile care nu există. În cele 
trei spețe, prezentate anterior în calitate de exemple, nu au fost specificate urmă-
rile prejudiciabile pe care făptuitorul le-ar fi admis conștient. Astfel de urmări nu 
au fost specificate, deoarece ele nici nu au existat. Dorința de a săvârși acțiunea 
prejudiciabilă este suficientă pentru a caracteriza factorul volitiv al intenției de a 
săvârși o infracțiune formală. 

În altă privință, atunci când caracterizează intenția manifestată în cazul 
amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătă-
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ții, unii doctrinari menționează condiții de prisos, care nu sunt prevăzute în nor-
ma de incriminare. De exemplu, în legătură cu infracțiunea prevăzută la art. 119 
din Codul penal al Federației Ruse, L.V. Danelean susține: „Atunci când expune 
amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănă-
tății, făptuitorul își dă seama de pericolul social al acestei acțiuni, și anume de 
respingerea, dezaprobarea unui astfel de comportament de către persoane, soci-
etate și stat. În plus, făptuitorul își dă seama că prin acțiunea sa expune psihicul 
victimei la o influențare nedorită de aceasta. În același timp, gradul unei astfel de 
influențări este atât de mare încât la prima vedere pare să se apropie de tentativa 
de omor ori de tentativa de vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătă-
ții. În asemenea condiții, este puțin probabil ca făptuitorul să nu conștientizeze 
ilegalitatea acțiunii sale. În ipoteza unei amenințări, făptuitorul își dă seama nu 
doar de indezirabilitatea pierderii unei anumite valori sociale de către victimă, 
ci și de aptitudinea sa de a influența comportamentul victimei în direcția dorită 
de el. Această aptitudine își găsește confirmarea în aceea că, în opinia făptuito-
rului, acesta dispune de toate condițiile pentru săvârșirea tocmai a unei astfel de 
acțiuni care poate intimida victima”. [39, p. 16-17] Într-un mod la fel de deconcer-
tant se exprimă M.V. Habarova: „Amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a 
integrității corporale sau a sănătății poate fi săvârșită numai cu intenție directă. 
În acest caz, factorul intelectiv al intenției presupune: conștientizarea de către 
făptuitor a caracterului socialmente periculos și ilegal al acțiunii de a obiectiviza 
în exterior informația care exprimă amenințarea; conștientizarea pericolului real 
și a posibilității de realizare a amenințării; prevederea pericolului de realizare a 
amenințării și a perturbării calmului psihologic al victimei. Factorul volitiv pre-
supune manifestarea determinării subiective de a cauza un prejudiciu, precum și 
dorința de a intimida victima, de a-i provoca temere pentru viața și sănătatea sa 
și, astfel, de a-i suprima voința”. [40, p. 18]

Analiza art. 17 și 155 CP RM demonstrează că astfel de afirmații nu sunt vala-
bile decât în parte. În ipoteza infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM, factorul inte-
lectiv al intenției presupune că făptuitorul își dă seama de caracterul prejudiciabil 
al acțiunii de amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale 
sau a sănătății, dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări, precum și 
prevede săvârșirea acestei acțiuni. În ceea ce privește factorul volitiv al intenției, 
acesta presupune că făptuitorul dorește să săvârșească acțiunea de amenințare 
cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, dacă a 
existat pericolul realizării acestei amenințări. Îmbinarea factorului intelectiv și a 
celui volitiv, astfel descrise, conferă substanța intenției de a săvârși infracțiunea 
prevăzută la art. 155 CP RM, precum și stabilește direcția acestei intenții.
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Aplicarea art. 155 CP RM nu depinde de faptul dacă alte persoane, societatea și 
statul resping sau aprobă comportamentul făptuitorului. Pentru calificarea faptei în 
baza acestui articol nu contează dacă făptuitorul dispune de toate condițiile pentru 
a săvârși acțiunea sa. De asemenea, aplicarea art. 155 CP RM nu este condiționată 
de de potențialitatea acțiunii de amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a in-
tegrității corporale sau a sănătății de a cauza un prejudiciu. Astfel de circumstanțe 
nu derivă din art. 155 CP RM, sunt neesențiale și nu pot reflecta elocvent intenția 
manifestată de subiectul infracțiunii prevăzute de acest articol.
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SEMNELE SECUNDARE ALE LATURII SUBIECTIVE ÎN CAZUL 
AMENINŢĂRII CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A 
INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII: ASPECTE 
TEORETICE ŞI PRACTICE

Angheluță Mihaela,
doctorandă,
Universitatea de Stat din Moldova

The motives of the offense, provided in art. 155 of the Criminal Code, can be among the 
most varied. As for the hooligan motives, they cannot be the basis of the offense provided in 
art. 155 of the Criminal Code. The material interest may constitute the motive of the offense 
provided in art. 155 of the Criminal Code, if, in exchange for a material remuneration, the 
perpetrator executes the order of threatening murder or severe bodily injury or damage to 
health. The purpose of intimidating the victim is the primary purpose of the offense provided 
in art. 155 of the Criminal Code. The ultimate purpose of this offense is to suppress or dimi-
nish the victim’s ability to make decisions and express opinions. These two purposes have a 
binding character in the case of the offense provided in art. 155 of the Criminal Code, as they 
are among the necessary and sufficient conditions for an action to be considered a threat.

Keywords: the threatening murder or severe bodily injury or damage to health; the 
motive of the offense; the purpose of the offense; the purpose of intimidating the victim.

Achiesăm la cele afirmate de M. Ștefănoaia: „Vinovăția nu trebuie confun-
dată cu latura subiectivă din conținutul constitutiv al infracțiunii [...] vinovăția 
se integrează în latura subiectivă, dar nu se identifică cu aceasta (deși la cele 
mai multe infracțiuni vinovăția este suficientă pentru întregirea laturii subiec-
tive)”. [1, p. 303] V. Păvăleanu menționează la rândul său: „Latura subiectivă a 
infracțiunii cuprinde în structura sa pe lângă vinovăție și unele elemente secun-
dare cum sunt mobilul și scopul”. [2, p. 143] Aceste puncte de vedere ne deter-
mină să susținem că latura subiectivă a infracțiunii, prevăzute la art. 155 CP RM, 
include, pe lângă vinovăție, alte două semne constitutive, care sunt secundare 
– motivul și scopul.

Cât privește noțiunea de motiv (mobil) al infracțiunii, A. Ungureanu o 
definește astfel: „Mobilul infracțiunii este un impuls lăuntric ce îl determină pe 
făptuitor să ia o hotărâre infracțională și să o înfăptuiască”. [3, p. 95] Așadar, mo-
tivul infracțiunii este imboldul care apare în conștiința făptuitorului înainte de 
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săvârșirea infracțiunii, fiind determinat de anumite necesități ale acestuia, pe 
care făptuitorul intenționează să le satisfacă pe calea săvârșirii infracțiunii. În 
art. 155 CP RM nu este specificat niciun motiv, astfel că lista motivelor posibile 
ale infracțiunii, prevăzute de acest articol, este una deschisă. În doctrina penală 
sunt exprimate diverse opinii privitoare la motivele amenințării cu omor ori cu 
vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. De exemplu, S. Brînza 
menționează în legătură cu această infracțiune: „Motivele [...] pot fi variate. Cel 
mai des, motivul se exprimă în răzbunare [...]”. [4] O listă mai largă de motive 
este prezentată de P.N. Levin: „Răzbunarea, gelozia, motivele huliganice, ostilita-
tea personală etc. pot fi motive ale amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă 
a integrității corporale sau a sănătății”. [5, p. 21-22] V.V. Șablâstâi numește ur-
mătoarele motive ale amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității 
corporale sau a sănătății: relațiile de ostilitate personală; răzbunare; gelozie; 
motivele huliganice; interesul material. [6] 

Cât privește motivele huliganice, avem rezerve privind posibilitatea evolu-
ării acestora ca motive ale infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM. Amenințarea 
cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății este ab-
sorbită de infracțiunea de huliganism (art. 287 CP RM). În acest caz, motivele 
huliganice reprezintă motivul infracțiunii date. Nu poate fi concepută o ipoteză 
în care motivele huliganice reprezintă motivul amenințării cu omor ori cu vătă-
marea gravă a integrității corporale sau a sănătății, iar această amenințare să 
nu fie absorbită de infracțiunea de huliganism. Referitor la interesul material, 
acesta poate constitui motivul infracțiunii, prevăzute la art. 155 CP RM, în cazul 
în care, în schimbul unei remunerații materiale, făptuitorul execută comanda 
de amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a 
sănătății. Nu vorbim despre interesul material care stă la baza unor infracțiuni 
complexe (tâlhărie, șantaj etc.) care includ în structura lor amenințarea cu omor 
ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. În astfel de cazuri, 
interesul material este motivul acestor infracțiuni complexe, nu al infracțiunii 
prevăzute la art. 155 CP RM.

Așa cum s-a putut vedea mai sus, P.N. Levin și V.V. Șablâstâi consideră os-
tilitatea personală motiv al amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a inte-
grității corporale sau a sănătății. În context suntem de acord cu cele afirmate 
de O.M. Obușenko: „Fiecare fapt de manifestare a ostilității personale trebuie să 
aibă propriul motiv, care urmează a fi stabilit în procesul de înfăptuire a justiției. 
[...] Pentru amenințările infracționale sunt caracteristice motivele condiționate 
de ostilitatea personală a făptuitorului față de victimă. Astfel de motive se ca-
racterizează printr-un efect provocator considerabil asupra conștiinței victi-
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melor, le provoacă o preocupare profundă pentru siguranța proprie [...]; expri-
mă, de asemenea, un grad sporit de individualism. Cu toate acestea, motivele, 
condiționate de ostilitatea personală a făptuitorului față de victimă, nu pot avea 
efect de agravare a răspunderii pentru amenințarea cu omor ori cu vătămarea 
gravă a integrității corporale sau a sănătății. Deoarece au un conținut asocial 
pronunțat, combinând egocentrismul și cinismul comportamentului, asemenea 
motive trebuie luate în considerare la stabilirea pedepsei”. [7] H.H. Absatarov 
consideră, la fel, că ostilitatea personală este terenul propice pentru generarea 
motivelor ce pot sta la baza amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a inte-
grității corporale sau a sănătății. Acest autor distinge patru grupe de factori ce 
determină apariția motivelor amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a in-
tegrității corporale sau a sănătății, printre care se regăsește ostilitatea persona-
lă. [8, p. 161] În concluzie, motivul infracțiunii, prevăzute la art. 155 CP RM, nu 
trebuie confundat cu cauza săvârșirii acestei infracțiuni. O astfel de cauză poate 
avea semnificație sub aspect criminologic, însă nu poate fi inclusă în structura 
componenței infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM.

Având în vedere prevederea de la lit. d) alin. (1) art. 77 CP RM, săvârșirea 
infracțiunii din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă ar putea fi 
luată în considerare la stabilirea pedepsei prevăzute la art. 155 CP RM. Se preco-
nizează schimbarea acestei stări de lucruri. Astfel, conform unui proiect de lege 
(în continuare – Proiectul nr. 2838/2016), Codul penal ar urma să fie completat 
cu art. 1551 „Amenințarea bazată pe o motivație rasistă și xenofobă” cu următo-
rul cuprins: „Amenințarea, inclusiv prin intermediul unui sistem informatic, cu 
săvârșirea unei infracțiuni grave, a unor persoane pentru motivul apartenenței 
la un grup care se identifică prin rasă, culoare, ascendență, naționalitate ori ori-
gine etnică, precum și religie, dacă este folosită ca pretext pentru oricare dintre 
aceste motive, sau a unui grup de persoane care se distinge prin una dintre aces-
te caracteristici dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări”. [9] Într-un 
alt proiect (în continuare – Proiectul nr. 2711/2015) se intenționează operarea 
unor modificări în art. 155 CP RM: alineatul unic să devină alineatul (1); aline-
atul (2), nou introdus, să aibă următorul cuprins: „Aceeași faptă săvârșită din 
motive de prejudecată, dispreț sau ură se pedepsește cu amendă de la 400 la 
600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de 
la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 4 ani.” [10]

Analizând ambele aceste inițiative legislative, V. Stati a propus „exclude-
rea din Proiectul nr. 2838/2016 a art. 1551 CP RM și completarea art. 155 CP 
RM cu un alineat aparte în care să fie incriminată amenințarea cu omor ori cu 
vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, săvârșită din motive 
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de prejudecată, dispreț sau ură. Tocmai astfel de motive (și nu motivul aparte-
nenței la un grup care se identifică prin rasă, culoare, ascendență, naționalita-
te ori origine etnică, precum și religie) trebuie să constituie temeiul agravării 
răspunderii potrivit proiectatului alin. (2) art. 155 CP RM. Aceasta deoarece, 
conform [...] Proiectului nr. 2711/2015 [...], ipoteza săvârșirii infracțiunii din 
motive de prejudecată, dispreț sau ură urmează a fi prevăzută la alin. (2) art. 
155 CP RM. Potrivit acestui din urmă proiect, noțiunea „motive de prejudecată, 
dispreț sau ură” își găsește definirea la art. 13414 CP RM. În contrast, în Proiectul 
nr. 2838/2016, nu este definită noțiunea „motivul apartenenței la un grup care 
se identifică prin rasă, culoare, ascendență, naționalitate ori origine etnică, pre-
cum și religie”. Aceasta dezavantajează Proiectul nr. 2838/2016, făcându-l mai 
puțin adaptat necesităților de interpretare și aplicare a legii penale”. [11]

Într-adevăr, în Proiectul nr. 2711/2015 se propune completarea Codului 
penal cu art. 13414 „Motive de prejudecată, dispreț sau ură” cu următorul cu-
prins: „Prin motive de prejudecată, dispreț sau ură se înțeleg raționamente ale 
făptuitorului determinate de atitudinea ostilă a acestuia generată din motive, fie 
ele reale sau percepute ca fiind reale, de rasă, culoare, origine etnică, națională 
sau socială, cetățenie, sex, avere, caracteristici genetice, limbă, religie sau con-
vingeri, opinii politice, apartenență sau neapartenență la un grup, naștere sau 
descendență, dizabilitate, sănătate, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, 
sau față de persoanele care acordă suport persoanelor ce pot fi individualizate 
printr-un asemenea criteriu sau se asociază cu acestea.” [10] Definirea noțiunii 
„motive de prejudecată, dispreț sau ură” în textul legii penale este importan-
tă atât pentru a se asigura aplicarea uniformă a răspunderii penale pentru 
amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănă-
tății, săvârșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură, cât și pentru a califica 
această faptă în corespundere cu principiul legalității. Din acest punct de vede-
re, Proiectul nr. 2711/2015 este mai reușit decât Proiectul nr. 2838/2016. 

Definirea noțiunii „motive de prejudecată, dispreț sau ură” în textul Codului 
penal al Republicii Moldova nu ar putea să constituie o garanție absolută împo-
triva încălcării principiului legalității la aplicarea art. 155 CP RM. Pentru a spori 
gradul de respectare a acestui principiu, propunem ca, odată cu completarea art. 
155 CP RM cu alineatul (2) (care ar prevedea răspunderea pentru amenințarea 
cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, săvârșită 
din motive de prejudecată, dispreț sau ură), să se modifice art. 346 CP RM. În 
prezent, dispoziția acestui articol permite o interpretare prea largă: „Acțiunile 
intenționate (evid. ns.), îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-
media, scrise și electronice, îndreptate spre ațâțarea vrajbei, diferențierii sau 
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dezbinării naționale, etnice, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei și dem-
nității naționale (evid. ns.), precum și limitarea, directă sau indirectă, a drep-
turilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetățenilor în funcție 
de apartenența lor națională, etnică, rasială sau religioasă”. Referitor la textul 
evidențiat, prezintă înteres părerea lui S. Brînza și V. Stati: „Acțiunile săvârșite 
inclusiv prin intermediul mass-media, scrise sau electronice [...] presupun, după 
caz: hărțuire; proferarea unor cuvinte de ocară, care adoptă de obicei o formă 
licențioasă; gesturi cinice; scuipatul în față; pălmuire; prezentarea indecentă a 
imaginii victimei pe hârtie sau pe alt suport, etc.” [12, p. 1043] Întrucât lista 
acestor exemple nu este limitativă, acțiunile date se pot exprima în amenințarea 
cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. Astfel, 
există pericolul ca alin. (2) art. 155 și art. 346 CP RM să se aplice pentru aceeași 
faptă, și anume pentru acțiunile intenționate, inclusiv prin intermediul mass-
media, scrise și electronice, îndreptate spre ațâțarea vrajbei, diferențierii sau 
dezbinării naționale, etnice, rasiale sau religioase, dacă aceste acțiuni se expri-
mă în amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau 
a sănătății, dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări. Pentru a preve-
ni asemenea efecte nocive, considerăm că soluția este completarea dispoziției 
art. 346 CP RM – după cuvintele „Acțiunile intenționate” de introdus textul „(cu 
excepția faptei prevăzute la alin. (2) art. 155 din prezentul cod)”. În acest fel, va 
fi prevenită aplicarea alin. (2) art. 155 și art. 346 CP RM pentru aceeași faptă.

În continuare urmărim să examinăm scopul infracțiunii prevăzute la 
art. 155 CP RM. Caracterizând scopul ca semn secundar al laturii subiective a 
infracțiunii, A. Ungureanu menționează: „Scopul infracțiunii este finalitatea ur-
mărită de făptuitor prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală”. [3, p. 95] 
Așadar, în esență, scopul infracțiunii este schimbarea în realitatea obiectivă, pe 
care făptuitorul urmărește să o obțină în rezultatul săvârșirii infracțiunii. În art. 
155 CP RM nu este specificat niciun scop al infracțiunii. O situație similară se 
atestă în art. 119 din Codul penal al Federației Ruse. În context, A.A. Kadzaev 
afirmă: „Scopul amenințării nu este stabilit în lege. Aceasta înseamnă că acesta 
nu contează pentru a califica o faptă în baza art. 119 din Codul penal al Federației 
Ruse”. [13] În articolele similare din legile penale ale unor state, dimpotrivă, 
este indicat scopul infracțiunii. De exemplu, alin. (1) § 107 din Codul penal al 
Republicii Austria prevede răspunderea pentru „fapta persoanei care amenin-
ță cu producerea unui pericol grav o altă persoană, în scopul de a-i provoca 
teamă și neliniște”. [14] Faptul, că în art. 155 CP RM nu este menționat expres 
scopul infracțiunii, nu înseamnă în mod automat că acest semn secundar al la-
turii subiective nu ar putea avea un caracter obligatoriu. Putem face analogia cu 
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infracțiunile săvârșite prin sustragere. În cazul acestora, scopul de cupiditate, 
deși nu este indicat în norma penală, are un caracter obligatoriu.

Înainte de a stabili dacă este obligatoriu scopul infracțiunii prevăzute la 
art. 155 CP RM, este necesar să fie determinat conținutul acestui scop. În practi-
ca judiciară, uneori, intenția de a comite infracțiunea analizată este confundată 
cu scopul acesteia. Aceasta o demonstrează sintagmele folosite în unele spețe: 
„scopul amenințării cu omor și cu vătămarea gravă a integrității corporale” [15]; 
„scopul amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau 
a sănătății” [16]; „scopul amenințării cu omor”. [17] O astfel de confundare este 
nejustificată. Vinovăția și scopul sunt semne de sine stătătoare ale laturii subiec-
tive a infracțiunii. Aceste două semne se pot intercondiționa, însă nu sunt inter-
schimbabile. Scopul nu poate înlocui vinovăția, și viceversa – vinovăția nu poate 
înlocui scopul. Dorința de a amenința victima cu omor ori cu vătămarea gravă 
a integrității corporale sau a sănătății reprezintă factorul volitiv al intenției de 
a săvârși infracțiunea prevăzută la art. 155 CP RM. Din această cauză, nu este 
întemeiat a se susține că infracțiunea dată are scopul amenințării cu omor ori cu 
vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. Într-o speță din practica 
judiciară se afirmă că scopul infracțiunii, prevăzute la art. 155 CP RM, este „sco-
pul omuciderii cu premeditare”. [18] Un astfel de scop nu este posibil în cazul 
infracțiuni analizate. Cauza o constituie incompatibilitatea intenției de a comite 
infracțiunea, prevăzută la art. 155 CP RM, cu intenția de a comite infracțiunea 
prevăzută la art. 145 CP RM. Subiectul infracțiunii, prevăzute la art. 155 CP RM, 
îi transmite victimei informația prin care o amenință cu omor ori cu vătămarea 
gravă a integrității corporale sau a sănătății. Însă aceasta nu înseamnă deloc 
că subiectul dat dorește să omoare victima ori să-i cauzeze vătămarea gravă a 
integrității corporale sau a sănătății.

Situația reală este descrisă de Iu.A. Jdanov. Referitor la infracțiunea de 
amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănă-
tății, acest doctrinar menționează: „Subiectul urmărește un scop secundar legat 
de manipularea victimei, care este ascuns după un scop primar de provocare 
victimei a unui rău (pe care subiectul nu dorește să-l provoace cu adevărat)”. 
[19] S. Brînza susține: „În ipoteza amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă 
a integrității corporale sau a sănătății, făptuitorul are posibilitatea reală să-și 
realizeze amenințarea și să săvârșească acțiuni concrete în direcția dorită, însă 
decide benevol să nu le săvârșească, deși are pentru aceasta toate condițiile fa-
vorabile”. [4] Așadar, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM, afirmația 
făptuitorului, cum că dorește să omoare victima ori să-i cauzeze vătămarea gra-
vă a integrității corporale sau a sănătății, este doar un camuflaj după care se as-
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cunde scopul veritabil al infracțiunii analizate, scop ce presupune manipularea, 
manevrarea, influențarea victimei.

Neluarea în considerare a caracterului complex al infracțiunii este o altă 
eroare admisă în practica judiciară la stabilirea scopului infracțiunii prevăzute 
la art. 155 CP RM. De exemplu, într-o speță, în care s-a aplicat art. 155 și 173 CP 
RM, s-a ajuns la concluzia că scopul amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă 
a integrității corporale sau a sănătății constă în „scopul de obținere a favorurilor 
sexuale”. [20] Un astfel de scop poate apărea doar în contextul infracțiunii pre-
văzute la art. 173 CP RM. A.A. Kadzaev afirmă: „Dacă amenințarea cu omor ori 
cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății reprezintă metoda de 
săvârșire a unei infracțiuni, atunci ea este, de regulă, cuprinsă de componența 
infracțiunii respective. Ca exemplu poate fi menționată amenințarea cu omor ori 
cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății în scopul săvârșirii 
violului, a sustragerii etc.” [17] În cadrul unor infracțiuni complexe, amenințarea 
cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății poate în-
deplini rolul de modalitate normativă a acțiunii adiacente din cadrul faptei preju-
diciabile. Contează ca această acțiune adiacentă să fie săvârșită până la consuma-
rea acțiunii (inacțiunii) principale. La fel, este necesar ca acțiunea adiacentă de 
amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătă-
ții să fie comisă în scopul de a asigura săvârșirea acțiunii (inacțiunii) principale. 
Scopul de a asigura săvârșirea acțiunii (inacțiunii) principale nu poate reprezen-
ta scopul infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM. Cauza o constituie faptul că 
aceeași amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau 
a sănătății nu poate să aibă concomitent două calități diferite: 1) infracțiune; 2) 
parte a unei infracțiuni. Această cerință rezultă din art. 118 CP RM.

În doctrina penală, există diverse păreri referitoare la scopul infracțiunii de 
amenințare cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănă-
tății. S. Brînza susține: „Cel mai des, scopul se exprimă în schimbarea conduitei 
victimei în interesul făptuitorului”. [4] Conform opiniei lui P.N. Levin, „semnul 
obligatoriu al laturii subiective a amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a 
integrității corporale sau a sănătății este scopul de intimidare a victimei”. [5, p. 
22] Din punctul de vedere al lui A.A. Kadzaev, „în cazul amenințării omor ori cu 
vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, acțiunea este săvârșită 
în scopul de a intimida victima, de a exercita un efect intimidant asupra aceste-
ia”. [4] Potrivit părerii lui A.G. Bezverhov și Iu.S. Norvartean, „scopul amenințării 
este de a efectua asupra victimei astfel de acțiuni care îi vor provoca sentimente 
de anxietate și îngrijorare pentru siguranța personală, precum și de a aduce 
victima într-o stare de temere pentru viața sau sănătatea sa”. [21] L.V. Danelean 
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numește ca scop al amenințării omor ori cu vătămarea gravă a integrității cor-
porale sau a sănătății „suprimarea libertății de exprimare a voinței [...] prin pro-
vocarea victimei a sentimentului de temere și îngrijorare pentru viața și sănăta-
tea sa”. [22, p. 16-17] V.V. Șablâstâi susține că „scopul amenințării cu omor poate 
avea un conținut variat, însă întotdeauna scopul final al făptuitorului va fi legat 
cu aspirația de a perturba echilibrul psihic al victimei pentru a-i domina voința. 
[...] Sarcina urmăririi penale și a examinării judecătorești este de a stabili scopul 
primar – scopul de a intimida victima. Absența acestui scop exclude calificarea 
faptei conform art. 129 din Codul penal al Ucrainei”. [23, p. 12]

În practica judiciară, scopul infracțiunii, prevăzute la art. 155 CP RM, este 
descris prin formulări similare: „scopul de intimidare a victimei și pentru a-i 
provoca o stare de temere și frică pentru viața și integritatea corporală” [24]; 
„scopul de a schimba conduita victime” [25]; „scopul intimidării și influențării 
psihice a victimei” [26]; „scopul ca acțiunile sale (adică ale făptuitorului – n.a.) 
infracționale să nu fie descoperite” [27]. Astfel, în unele dintre aceste cazuri, 
este menționat doar scopul primar, în alte cazuri – doar scopul final.

Considerăm că, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM, este nece-
sară prezența scopului de intimidare a victimei. Despre aceasta ne vorbește sin-
tagma „dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări” din art. 155 CP RM. 
Dacă victima nu ar percepe amenințarea ca fiind realizabilă, ea nu s-ar intimida și 
nu i-ar apărea temerea pentru viața sau sănătatea sa. Ca urmare, ar lipsi temeiul 
aplicării art. 155 CP RM. Însă, intimidarea victimei nu poate fi un scop în sine al 
infracțiunii prevăzute de acest articol. Scopul final al făptuitorului este de a afecta 
parțial sau deplin capacitatea victimei de a lua decizii și de a-și exprima opiniile. Cu 
alte cuvinte, făptuitorul urmărește să suprime sau să diminueze capacitatea victi-
mei de a lua decizii și de a-și exprima opiniile. În acest mod, făptuitorul urmărește 
să modifice conduita victimei în interesul său. Cele sus-menționate demonstrează 
că scopul de a intimida victima reprezintă scopul primar al infracțiunii prevăzute 
la art. 155 CP RM. Scopul final al acestei infracțiuni este cel de a suprima sau a 
diminua capacitatea victimei de a lua decizii și de a-și exprima opiniile. Aceste 
două scopuri au un caracter obligatoriu în cazul infracțiunii prevăzute la art. 155 
CP RM, întrucât ele se numără printre condițiile necesare și suficiente pentru ca o 
acțiune să fie considerată amenințare.

O.M. Obușenko exprimă o opinie interesantă: „Din conținutul art. 129 din 
Codul penal al Ucrainei se desprinde în mod evident că, pentru calificarea unei 
fapte ca amenințare cu omor, nu are importanță orientarea pozitivă sau negativă a 
acestei amenințări. [...] Orientarea antisocială a amenințării cu omor se păstrează 
chiar și atunci când, prin amenințare, subiectul urmărește să obțină de la victimă 
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un comportament socialmente util (de exemplu, să nu mai abuzeze de alcool, să 
depună eforturi pentru a depăși dependența de droguri, să revină în familia pe 
care a abandonat-o etc.). Merită atenție și situația în care amenințarea cu omor 
este expusă pentru a contracara săvârșirea unei infracțiuni”. [7] Într-adevăr, în-
cărcătura etică – pozitivă sau negativă – a scopului infracțiunii, prevăzute la art. 
155 CP RM, nu poate influența asupra calificării unei fapte în baza acestui arti-
col. Indiferent de această încărcătura, dacă fapta întrunește semnele infracțiunii, 
prevăzute la art. 155 CP RM, acest articol va trebui să fie aplicat. Astfel, într-o 
speță, instanța de apel a stabilit, că în fapta lui S.R., care îndeplinea atribuțiile 
de colaborator operativ al serviciului de pază particulară, nu se regăsește latura 
subiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 155 CP RM, manifestată prin intenție di-
rectă, deoarece, unicul scop al acestuia a fost de a restabili ordinea, obligație ce îi 
revenea în virtutea atribuțiilor de serviciu. Împușcătura, efectuată în aer de către 
S.R., a avut drept scop calmarea persoanelor agresive. [28] Situații de o asemenea 
natură trebuie examinate prin prisma art. 35 CP RM: „Se consideră cauze care 
înlătură caracterul penal al faptei: a) legitima apărare; b) reținerea infractorului; 
c) starea de extremă necesitate; d) constrângerea fizică sau psihică; e) riscul înte-
meiat; f) executarea ordinului sau dispoziției superiorului”. Dacă acțiunea făptu-
itorului presupune prezența oricărei cauze ce înlătură caracterul penal al faptei, 
atunci, indiferent de încărcătura etică – pozitivă sau negativă – a scopului acțiunii 
săvârșite, nu va putea fi aplicat art. 155 CP RM.
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This article is devoted to the study of the institution of criminal liability of the partici-
pants in the commission of crimes against the life and health of the person. Such an approach 
is priority-permissive because the crimes against life and health of the person represent the 
group of crimes provided in Chapter II of the Special Part of the Criminal Code of the Republic 
of Moldova, and are socially dangerous acts, committed intentionally or recklessly. endange-
ring - exclusively or mainly - social relations regarding the life and health of the person. And 
in this context, the present study tries to reflect the idea that if, however, several people con-
tribute (material or moral) to the commission of a crime against the life and health of the per-
son, ie the result of the criminal activity is the product of the cooperation of all these people, 
we are in the presence of a criminal participation. Therefore, some conclusions and recom-
mendations were formulated to help resolve disputes regarding the application of criminal 
liability to participants in the commission of crimes against life and health of the person.

Keywords: Crime against the life and health of the person, criminal participation, act 
of murder, criminal activity, criminal liability, infraction of author .

Viаțа și sănătаtеа соnstituiе vаlоrilе sосiаlе саrе dеsеmnеаză аtributеlе 
prinсipаlе аlе pеrsоаnеi. [1, p. 35] Viаțа pеrsоаnеi rеprеzintă еxistеnțа sосiаlă 
а асеstеiа, аdiсă rеаlizаrеа pоsibilității dе а pаrtiсipа lа rеlаțiilе sосiаlе, dе 
а-și еxеrсitа drеpturilе și intеrеsеlе și dе а-și еxесutа оbligаțiilе. Dintrе tоаtе 
аtributеlе inеrеntе оriсărеi pеrsоаnе сеl mаi impоrtаnt еstе viаțа. Tоаtе сеlеlаltе 
аtributе аlе pеrsоаnеi - sănătаtеа, libеrtаtеа, сinstеа, dеmnitаtеа еtс. - își piеrd 
sеnsul și sеmnifiсаțiа о dаtă сu supriniаrеа viеții pеrsоаnеi. [2, p. 20]

Аlături dе viаțа pеrsоаnеi, о аltă vаlоаrе sосiаlă, саrе rеprеzintă оbiесtul 
juridiс gеnеriс аl infrасțiunilоr аnаlizаtе, еstе sănătаtеа pеrsоаnеi. După cum 
afirmă autorii Brînză S. și Stati V., din pеrspесtivа аpărаrii juridiсо-pеnаlе, 
sănătаtеа pеrsоаnеi nu trеbuiе înțеlеаsă în sеns îngust, са rеzultаt, bun sаu rău, 
аl funсțiоnării оrgаnismului оmеnеsс. [3, p. 146]

În legătură cu subiectul examinat în lucrare, ar fi cazul de abordat, în pri-
mul rând, aspectul general al tipologiei infrасțiunilоr соntrа viеții și sănătății 
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Viаţа şi sănătаtеа соnstituiе vаlоrilе sосiаlе саrе dеsеmnеаză аtributеlе prinсipаlе аlе 

pеrsоаnеi. [1, p. 35] Viаţа pеrsоаnеi rеprеzintă еxistеnţа sосiаlă а асеstеiа, аdiсă rеаlizаrеа 

pоsibilităţii dе а pаrtiсipа lа rеlаţiilе sосiаlе, dе а-şi еxеrсitа drеpturilе şi intеrеsеlе şi dе а-şi 

еxесutа оbligаţiilе. Dintrе tоаtе аtributеlе inеrеntе оriсărеi pеrsоаnе сеl mаi impоrtаnt еstе viаţа. 

Tоаtе сеlеlаltе аtributе аlе pеrsоаnеi - sănătаtеа, libеrtаtеа, сinstеа, dеmnitаtеа еtс. - îşi piеrd 

sеnsul şi sеmnifiсаţiа о dаtă сu supriniаrеа viеţii pеrsоаnеi. [2, p. 20] 

Аlături dе viаţа pеrsоаnеi, о аltă vаlоаrе sосiаlă, саrе rеprеzintă оbiесtul juridiс gеnеriс 

аl infrасţiunilоr аnаlizаtе, еstе sănătаtеа pеrsоаnеi. După cum afirmă autorii Brînză S. şi Stati V., 

din pеrspесtivа аpărаrii juridiсо-pеnаlе, sănătаtеа pеrsоаnеi nu trеbuiе înţеlеаsă în sеns îngust, 

са rеzultаt, bun sаu rău, аl funсţiоnării оrgаnismului оmеnеsс. [3, p. 146] 

În legătură cu subiectul examinat în lucrare, ar fi cazul de abordat, în primul rând, 

aspectul general al tipologiei infrасţiunilоr соntrа viеţii şi sănătăţii pеrsоаnеi, care pоаtе fi 

prеzеntаtă аstfеl: 1) infrасtiuni соntrа viеţii pеrsоаnеi (аrt. 145-150 din СP аl RM[4]); 2) 

infrасţiuni соntrа sănătăţii pеrsоаnеi (аrt. 151-153, 156,157 din СP аl RM[4]); 3) infrасţiuni саrе 

pun în pеriсоl viаţа şi sănătаtеа pеrsоаnеi (аrt. 154,155,158-163 din СP аl RM[4]). 
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pеrsоаnеi, care pоаtе fi prеzеntаtă аstfеl: 1) infrасtiuni соntrа viеții pеrsоаnеi 
(аrt. 145-150 din СP аl RM[4]); 2) infrасțiuni соntrа sănătății pеrsоаnеi (аrt. 
151-153, 156,157 din СP аl RM[4]); 3) infrасțiuni саrе pun în pеriсоl viаțа și 
sănătаtеа pеrsоаnеi (аrt. 154,155,158-163 din СP аl RM[4]).

Și aici intervenim cu ideea că răspunderii penale în baza articolelor men-
ționate supra (articolele ce vizează infracțiunile contra vieții și sănătății per-
soanei), sunt supuse anumite persoane, care nemijlocit realizează elementul 
material al infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei - subiecți activi ai 
infracțiunii.

Dе rеgulă, subiесtul infrасțiunilоr соntrа viеții și sănătății pеrsоаnеi pоаtе 
fi оriсе pеrsоаnă fiziсă rеspоnsаbilă, саrе lа mоmеntul săvîrșirii infrасțiunii а 
împlinit vârstа răspundеrii pеnаlе: 14 аni (аrt. 145, 147, 151 din СP аl RM; аlin. 
(2) аl аrt. 152 din СP аl RM) sаu 16 аni (în сеlеlаltе саzurii, inсlusiv și аrt 163 аl 
СP аl RM). Tоtuși, lа саlifiсаrеа unоr intrасțiuni lеgеа сеrе са subiесtul să аibă 
о аnumită саlitаtе: mаmа viсtimеi (аrt. 147 din СP аl RM); pеrsоаnа саrе nu аrе 
studii mеdiсаlе supеriоаrе spесiаlе (lit. b) аlin. (1) аrt. 159 din СP аl RM și lit. b) 
din аlin. (2) аl аrt. 160 din СP аl RM); mеdiс (аrt. 161 din СP аl RM); pеrsоаnа 
саrе, în virtutеа lеgii sаu а rеgulilоr spесiаlе, еrа оbligаtă să асоrdе аjutоr unui 
bоlnаv (аrt. 162 din СP аl RM) еtс.

Deci, conform alin.(1) art. 42 din CP al RM, participanții sînt persoanele 
care contribuie la săvîrșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, 
instigator sau complice. Aici adăugăm și faptul că acest mod de clasificare a par-
ticipanților la infracțiune, ținând seama de caracterul participării sau de funcția 
îndeplinită, este recunoscut de legislațiile penale ale majorității statelor, cu toa-
te că nu cuprinde întotdeauna aceleași patru categorii de participanți. Codurile 
penale ale României, Franței, Germaniei recunosc ca participanți la infracțiune: 
autorul (coautorul), complicele, instigatorul. Noțiunea de organizator o includ 
doar în unele componențe aparte. [5, p. 190]

De exemplu, Codul penal francez reglementează la capitolul „Responsabi-
litatea penală” răspunderea penală a persoanei fizice (art. 121-1), apoi a per-
soanei juridice (art. 121-2), vinovăția (121-3) și doar apoi participația (art. 
121-4; 121-6; 121-7). Iar Codul penal german sistematizează participația la 
§§25-31.

Ținându-se cont de gradul lor de participare la infracțiune, participanții 
pot fi clasificați în: principali și secundari. Spre exemplu, art. 26 din Codul penal 
chinez (1997) stabilește că ‘’organizatorul, conducătorul grupului criminal este 
infractor principal’’. [6, p. 28] O asemenea clasificare, deși nu este prevăzută 
direct în legea penală a Republicii Moldova, are importanță practică, dat fiind 
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faptul că ajută instanța de judecată la stabilirea rolului real al fiecăruia dintre 
participanți și în acest temei se realizează principiul individualizării pedepsei.

Pentru a clasifica participanții la infracțiune, Semerneva N. îmbină cele 
două criterii de bază - caracterul participării și gradul de participare - și propu-
ne o clasificare în două etape:

•	 în prima etapă, toți participanții sunt împărțiți în organizatori și neor-
ganizatori;

•	 în a doua etapă, subgrupul rămas se clasifică în autori, instigatori și 
complici. [7, p. 134]

Această clasificare a participanților este discutabilă, deoarece, în primul 
rând, nu reiese nemijlocit din lege și în al doilea rând, construcția pe baza unui 
temei dublu este inacceptabilă. în plan logic, clasificarea concomitentă pe baza 
a două criterii este imposibilă.

Actualmente, clasificarea cea mai răspândită, care reiese nemijlocit din 
lege, este cea făcută conform criteriului caracterului de participare la infracțiune, 
adică al rolului exterior, obiectiv, îndeplinit de către fiecare dintre participanți 
în procesul săvârșirii unei infracțiuni, dat fiind faptul că doar așa poate fi găsită 
deosebirea dintre organizator, instigator, complice și autor și a componențelor 
infracțiunilor incriminate lor. 

În unele repere ale practicii judiciare, precum este cauza penală care a fost 
mediatizată, de învinuire a lui Ignat Aurel Ion și Pîrgaru Mihail Veaceslav, de co-
miterea infracțiunilor, prevăzute de art. 44, art. 151 alin.(4) Cod penal și art. 287 
alin. (2) lit. b) Cod penal, instanța de judecată a reținut că nu a fost probat în mo-
dul stabilit de lege faptul participației simple la vătămarea intenționată gravă a 
integrității corporale sau a sănătății, care este periculoasă pentru viață și care a 
provocat decesul vicitmei, motivînd că nici la materialele cauzei și nici în cadrul 
cercetării judecătorești nu au fost prezentate probe ce ar confirma comiterea 
infracțiunii prevăzute de art. 44, 151 alin. (4) Cod penal de către Ignat Aurel și 
Pîrgaru Mihail, aceștea fiind achitați de instanța de fond. Acuzatorul de stat con-
siderînd că în cadrul urmăririi penale au fost administrate suficiente probe care 
demonstrează vinăvăția acestora, sentința fiind contestată cu apel. [20]

Într-un alt context, tot aici se cere de menționat că avînd ca punct de plecare 
articolul 151 CP, enunțat în alineatul anterior, consemnăm că participația penală 
este posibilă sub orice formă: participație preordinată sau participație spontană; 
participație anterioară sau participație concomitentă; participație înlesnitoare 
sau participație necesară; participație determinabilă sau participație indetermi-
nabilă; participație simplă sau participație complexă etc. Conform lit.k) alin.(2) 
art.151 CP RM, răspunderea se agravează în prezența a două forme legale de par-
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ticipație, nominalizate în art.43 CP RM: grupul criminal organizat sau organizația 
criminală. Aplicarea acestei agravante exclude (în virtutea prevederii de la alin.
(2) art.77 CP RM), reținerea la stabilirea pedepsei a circumstanței agravante spe-
cificate la lit.c) alin.(1) art.77 CP RM: „săvârșirea infracțiunii prin orice formă de 
participație”. Este notabil că în art.152 CP RM nu există o agravantă similară cu 
cea de la lit.k) alin.(2) art.151 CP RM. În cazul participației complexe, contribuția 
participanților se poate concretiza în oricare din formele menționate în art.42 CP 
RM. În această privință, este relevantă următoarea speță: la 11.08.2006, G.A. a fost 
condamnat în baza art.42 și lit.d), h) alin.(2) art.151 CP RM. În fapt, la 12.05.2006, 
aflându-se, în stare de ebrietate, în casa lui I.C. din or. Otaci, raionul Ocnița, din 
intenții huliganice, G.A. a instigat o altă persoană să-i aplice lui V.Z. multiple lovi-
turi în diferite părți ale corpului. În rezultat, lui V.Z. i s-a cauzat vătămarea gravă a 
integrității corporale și a sănătății [21]. Cu această ocazie, menționăm că, în acord 
cu criteriile generale de individualizare a pedepsei, la stabilirea pedepsei trebuie 
luat în considerație rolul juridic concret pe care l-a îndeplinit participantul în ca-
drul infracțiunilor prevăzute la art.151 sau la art.152 CP RM.

În continuare, pornind de la premiza că deoarece multe infracțiuni săvîrși-
te contra vieții și sănătății persoanei sunt comise de o singură persoană, tot așa 
deseori există și cazuri de pluralitate de subiecți, când această faptă infracțio-
nală este săvârșită prin participarea mai multor persoane (autori, organizatori, 
instigatori, complici), deci în participație. Și aici, suntem de acord cu afirmația 
autoului român Dungan P. Apud care săvârșirea infracțiunii prin participație 
majorează gradul prejudiciabil al acesteia. [8, p. 44]

Cele expuse își au explicația în faptul că posibilitatea de realizare a intenției 
infracționale și de tăinuire a urmelor infracțiunii esențial este favorizată prin 
activitatea mai multor persoane[9, p. 2], care în prealabil s-au organizat pentru 
comiterea infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. Prin replierea aces-
tui subiect, considerăm dezvoltarea gîndului că: 

•	 poate fi considerat autor persoana care săvîrșește în mod nemijlocit o 
infracțiune contra vieții și sănătății persoanei în temeiurile incrimină-
rilor valabile în CP al RM, precum și persoana care a săvîrșit infracțiune 
contra vieții și sănătății persoanei prin intermediul persoanelor care nu 
sînt pasibile de răspundere penală din cauza vîrstei, iresponsabilității 
sau din alte cauze prevăzute de Codul Penal.

•	 poate fi considerat organizator persoana care a organizat săvîrșirea in-
fracțiunii contra vieții și sănătății persoanei sau a dirijat realizarea ei, 
precum și persoana care a creat un grup criminal organizat sau o orga-
nizație criminală ori a dirijat activitatea acestora.
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•	 poate fi considerat instigator persoana care, prin orice metode, determi-
nă o altă persoană să săvîrșească o infracțiune contra vieții și sănătății 
persoanei.

•	 poate fi considerat complice persoana care a contribuit la săvîrșirea in-
fracțiunii contra vieții și sănătății persoanei prin sfaturi, indicații, pre-
stare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare 
de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza 
pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrșire a infrac-
țiunii contra vieții și sănătății persoanei, urmele acesteia sau obiectele 
dobîndite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va 
procura sau va vinde atare obiecte. 

Referitor la ultimul alineat, prezentăm următoarea situație. Prin rechizito-
riu, inculpatei Ț.I. i s-a înaintat învinuirea pentru faptul că la 09.05.2013, apro-
ximativ la ora 17.30, prin înțelegere prealabilă cu Ț.O., Ț.I., activând în calitate 
de instigator, având scopul de a se răzbuna pe Ț.S. pentru faptul că în aceeași 
zi, ultima i-a arătat un gest indecent, ambele aflându-se în acel moment în ma-
gazinul alimentar „Alina”, situat pe str.Independenței, 101, or.Edineț, care este 
obiect de deservire publică, fapt ce l-a determinat pe Ț.O. la săvârșirea acțiunilor 
huliganice, exprimate prin încălcarea ordinii publice și lipsei vădite de respect 
față de societate, prin aplicarea loviturilor cu pumnii, pe diferite părți ale cor-
pului părții vătămate Ț.S., care se afla la cumpărături în magazinul menționat, 
drept urmare, cauzându-i ultimei vătămări corporale medii.

Tot ea, continuându-și acțiunile criminale, prin înțelegere prealabilă cu 
Ț.O., în timpul comiterii acțiunilor huliganice în magazinul alimentar „Alina”, 
activând în calitate de instigator, l-a determinat pe Ț.O. la aplicarea multiplelor 
lovituri părții vătămate Ț.S. care, la fel, se afla în magazinul menționat. Conform 
raportului de expertiză medico-legală nr.1088/D din 18.05.2013, acesteia i s-a 
cauzat traumă cranio-cerebrală asociat manifestată prin contuzie cerebrală 
minoră, fracturi ale proceselor transversale din stânga L.1, L.2, L.3, fracturi ale 
oaselor nazale pe stânga, fără deplasare, fractură a septului nazal cu edem al na-
sului, echimozele pe față, pavilionul auricular stâng și regiunea lombară, edem 
și echimoză mucoasă a buzei superioare, care se califică ca vătămări corporale 
medii, cu dereglarea sănătății de lungă durată.

Acțiunile învinuitei Ț.I. au fost încadrate în baza:
-  art.42 alin.(5), art.287 alin.(2) lit.b) Cod penal, după indicii calificativi 

instigator la săvârșirea huliganismului, adică acțiunile intenționate 
care încalcă grosolan ordinea publică, însoțite de aplicarea violen-
ței asupra persoanelor, acțiuni care, prin conținutul lor, se deosebesc 
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printr-un cinism și obrăznicie deosebită, săvârșit de două sau mai 
multe persoane;

-  art.42 alin.(5), art.152 alin.(2) lit.(e) Cod penal, după indicii calificativi 
instigator la cauzarea vătămării intenționate medii a integrității corpo-
rale sau a sănătății, care nu este periculoasă pentru viață, săvârșit de 
două sau mai multe persoane. [22]

Deci, întărim poziția expusă supra că acestea își au explicația în faptul că 
posibilitatea de realizare a intenției infracționale și de tăinuire a urmelor in-
fracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei esențial este favorizată prin acti-
vitatea mai multor persoane, care în prealabil s-au organizat pentru comiterea 
acestei infracțiuni. După cum pe bună dreptate prevede Codul Penal al RM, la art 
41 că ’’se consideră participație cooperarea cu intenție a două sau mai multor 
persoane la săvîrșirea unei infracțiuni intenționate’’.

În lumina ipotezelor evidențiate putem sublinia faptul că o particularitate 
deosebită a infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei, de rând cu semnele 
obiective ce caracterizează conținutul normativ, este elementul subiectiv. Astfel, 
incriminarea unor fapte ce vizează grupul de infracțiuni prevăzute în Capitolul 
II din Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova nu poate avea loc 
decât după constatarea prezenței a cel puțin două persoane la comiterea faptei 
infracționale: autorul infracțiunii și încă o persoană, care a voit săvârșirea faptei 
contra vieții și sănătății persoanei. Este de precizat aici că definirea celei din 
urmă persoane participante la infracțiunile examinate este diferită. 

Astfel, în criminologie și criminalistică acest subiect este tratat distinct; 
unde se afirmă că infractorii care comit fapte contra vieții și sănătății per-
soanei constituie o masă[10, p. 24] de oameni de mare diversitate. Am putea 
susține că fiecare infractor este un caz particular, că fiecare se caracterizează 
printr-o seamă de trăsături fiziologice, psihologice și atitudini sociale care nu 
se repetă întocmai la ceilalți infractori. [11, p. 192] Unul este dominat de anu-
mite tendințe și interese materiale (lăcomie, bunuri), altul de tendințe și inte-
rese de afirmare de sine, de combatere sau supunere față de altul. În această 
optică, cercetarea științifică și cunoașterea infractorilor care comit fapte con-
tra vieții și sănătății persoanei este dificilă, fiindcă, operîndu-se cu o masă 
informă și eterogenă de infractori, nu se pot trage concluzii generale privind 
cauzele și remediile criminalității. [12] Însă în dreptul penal se operează cu 
alți termeni, tratamentul penal al persoanelor implicate în săvîrșirea infracți-
unilor contra vieții și sănătății persoanei făcându-se în dependență de gradul 
participației la infracțiune – autori, organizatori, instigatori sau complici la 
comiterea infracțiunii.
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În legătură cu aceasta, este bineveită speța unde instanța a constatat că 
Gh.Plopan, O.Bivol, S.Roșcovan, V.Baciu și S.Sopescu au comis tentativă de 
omor intenționat, cu premeditate, din interes material, săvîrșit de două sau 
mai multe persoane, la comandă, prin participație complexă în calitate de 
organizator, instigator și complice. Analizînd în ansamblu probele adminis-
trate, instanța a ajuns la convingerea că vinovăția inculpaților în comiterea 
in fracțiunilor imputate este dovedită și acțiunile lui Gh.Plopan, O.Bivol, 
S.Roșcovan, urmează a fi calificate în baza art.art. 42 alin.(3), (4),(5), 45 alin.(2), 
27, 145 alin.(2) lit. a), b),i),p) Cod Penal, adică tentativa de omor intenționat, cu 
premeditare, din interes material, săvîrșit de două sau mai multe persoane, la 
comandă, în calitate de organizator, instigator și complice. Acțiunile lui V.Baciu 
și S.Sopescu au fost încadrate în baza art. art. 42 alin.(2), 45 alin.(2), 27, 145 
alin.(2) lit. a), b),i),p) Cod Penal, adică tentativa de omor intenționat, cu preme-
ditare, din interes material, săvîrșit de două sau mai multe persoane, la coman-
dă, în calitate de autor. [13]

Deci, referitor la argumentul expus supra, venim cu constatarea că gradul 
de participare la săvârșirea infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei este 
luat în considerare la stabilirea pedepsei penale și denotă măsura de activitate, 
intensitatea și insistența cu care un participant la infracțiune își execută rolul 
funcțional în procesul de comitere a faptei prejudiciabile contra vieții și sănă-
tății persoanei. Intensitatea acțiunilor organizatorului se deosebește de inten-
sitatea acțiunilor complicelui, mai mult ca atât, este posibilă și o intensitate sau 
o măsură de activitate diferită între acțiunile persoanelor ce îndeplinesc același 
rol funcțional [14, p. 211] (spre exemplu, coautori sau complici).

În acest context, prezintă valoare părerea exprimată de Brînză S.: „În ipote-
za omorului săvârșit prin mijloace periculoase pentru viața (sau sănătatea) mai 
multor persoane, coautoratul este atestat extrem de rar. Aceasta întrucât infracți-
unea în cauză presupune comiterea unui singur act. Prin acest act, este lipsită de 
viață victima vizată și se creează pericolul pentru viața sau sănătatea altei (altor) 
persoane. Astfel, coautoratul poate fi conceput doar în situația în care doi sau mai 
mulți făptuitori realizează concomitent actul corespunzător. Nu poate fi calificată 
ca omor săvârșit prin mijloace periculoase pentru viața (sau sănătatea) mai mul-
tor persoane fapta care presupune că unul dintre făptuitori a lipsit de viață victi-
ma vizată, iar celălalt făptuitor a creat pericolul pentru viața sau sănătatea altei 
(altor) persoane. În cazul participației complexe, urmează a fi analizat cu atenție 
conținutul vinovăției fiecăruia dintre participanții la infracțiune. Unei persoane 
îi poate fi imputată organizarea, instigarea sau complicitatea la omorul săvârșit 
prin mijloace periculoase pentru viața (sau sănătatea) mai multor persoane doar 
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în situația în care această persoană a conștientizat că autorul va aplica astfel de 
mijloace la comiterea omorului. În lipsa unei asemenea conștientizări, calificarea 
se va face potrivit regulilor privind excesul de autor”. [15, p. 2] Prin urmare, în 
ipoteza coautoratului la infracțiunea specificată la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, 
latura obiectivă trebuie să fie executată simultan de către toți coautorii. Într-o ase-
menea ipoteză, coautoratul poate fi doar paralel, nu și succesiv.

Deci, caracteristica cantitativă nu poate modifica aprecierea calitativă a ac-
țiunilor participantului. Oricât de insistent și de hotărât ar acționa complicele, 
fără modificarea caracterului rolului executat, el nu poate deveni organizator.

În conformitate cu dispozițiile normative în vigoare (art.42 alin.(6) C.pen.) 
„participanții la infracțiune trebuie să întrunească semnele subiectului infracți-
unii”. Luând în considerație faptul că drept subiect al infracțiunilor contra vieții 
și sănătății persoanei poate fi o persoană fizică responsabilă, ajunsă la vârsta 
de 14 ani (art 145, 147, 151, alin 2 art 152 CP al RM), sau 16 ani în alte cazuri, 
pentru existența participației penale cel puțin două persoane trebuie să posede 
semnele evidențiate. De exemplu, În cazul formulei organizator-autor prezența 
calităților subiectului general al infracțiunii are o importanță principială. Astfel, 
în cazul în care organizatorul infracțiunii nu posedă semnele subiectului infrac-
țiunilor contra vieții și sănătății persoanei (spre exemplu, este iresponsabil), 
acesta nu este supus răspunderii și pedepsei penale, însă intervine răspunderea 
doar pentru autorul infracțiunii în conformitate cu semnul accidental. În cazul 
în care autorul infracțiunii nu posedă semnele subiectului infracțiunii, organi-
zatorul va fi supus răspunderii penale ca autor. 

Aici specificăm faptul că în teoria dreptului penal și în practica judiciară a 
Republicii Moldova, autori ai infracțiunii sunt recunoscuți:

-  cei ce săvârșesc nemijlocit infracțiunea, în cazul nostru contra vieții și 
sănătății persoanei (conform prevederilor alin. (2) al art. 42, din CP al 
RM);

-  cei ce participă nemijlocit la săvârșirea infracțiunii contra vieții și sănă-
tății persoanei împreună cu alte persoane (coautori);

-  cei ce săvârșesc infracțiunea contra vieții și sănătății persoanei prin in-
termediul altor persoane, care nu pot fi supuse răspunderii penale în 
virtutea unor circumstanțe prevăzute de legea penală (alin. (2) al art. 
42 din CP al RM).

Într-un studio de-al său autorul Pareniuc Al. referinduse la omorul la co-
mandă cu participarea și a altor participanți la infracțiune, faptele autorului 
vor fi calificate potrivit circumstanței agravante analizate (art.145 alin.(2) lit.i) 
C.pen.), indiferent de faptul dacă participanții posedă ori nu semnele subiectu-
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lui infracțiunii prevăzute de norma posibilă de incriminat. [16, p. 113] În cazul 
în care omorul a fost comis de către o persoană care nu posedă semnele subiec-
tului infracțiunii, fapta urmează a fi calificată în baza art.145 C.pen., fără incri-
minarea faptei de omor la comandă.

În această ordine de idei nu putem fi de acord și cu alt punct de vedere ex-
primat în literatura de specialitate de către autorul Gauhman L., care presupune 
că omorul săvârșit la comandă este concomitent și omor săvârșit prin participa-
ție. [17, p. 232] În concluzie aceasta este posibilă doar în anumite cazuri. De ase-
menea nu putem accepta opinia oferită de către acești autori referitor la faptul 
că în baza interpretării gramaticale a normelor vizând răspunderea penală pen-
tru omor la comandă și omor comis de două sau mai multe persoane (dacă este 
vorba de legislația penală rusă – omor comis de un grup de persoane, un grup 
de persoane cu înĠelegere prealabilă sau un grup organizat) fapta se califică în 
baza unui concurs de infracĠiuni în raport doar față de autor. În ceea ce vizează 
persoana care face comanda de omor, atunci, accentuează autorul Gauhman L., 
fapta acestuia este supusă răspunderii penale doar în baza semnului acciden-
tal – comiterea omorului de către un grup de persoane, un grup de persoane 
cu înțelegere prealabilă sau un grup organizat cu trimitere obligatorie la art.42 
C.pen., deoarece, se argumentează că, în cazul omorului la comandă este vorba 
doar despre răspunderea penală a autorilor (ucigașilor), dar nu și a persoanelor 
care fac comanda de omor. Această idee poate fi contestată prin considerația 
că în cazul normelor prevăzute de Partea specială a Codului penal al Republicii 
Moldova, legiuitorul prezumă răspunderea penală doar a autorilor/coautorilor 
infracțiunii. În cazul în care fapta prejudiciabilă cu caracter penal este comisă 
de către un alt participant la infracțiune, aceasta urmează a fi încadrată potrivit 
normei incriminate autorului cu invocarea art.42 din Partea generală a Codului 
penal.

În literatura de specialitate de exemplu, atenție este captată și de califi-
carea pruncuciderii comise în participație. Deci, după cum menționează auto-
rul Petelin B., calitatea specială a subiectului infracțiunii și starea deosebită pe 
fundalul căreia este comisă fapta de ucidere a copilului nou-născut presupun 
și soluționarea problemei răspunderii penale pentru pruncuciderea săvârșită 
în participație, atunci când la realizarea faptei mai participă și alte persoane, 
fie prin acțiuni tipice incriminării (coautorat), fie prin acțiuni atipice exprimate 
sub forma organizării, instigării sau complicității. [18, p. 4]

Deci, norma de extindere a incriminării este constituită de art.42 din Par-
tea generală CP al RM, iar norma de incriminare, de articolul din Partea specială 
care prevede răspunderea penală pentru fapta comisă de autor. Astfel, încadra-
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rea juridică a acțiunilor participanților la infracțiune se va realize după urmă-
toarea regulă: [19, p. 108]

-  acțiunile autorului vor fi calificate numai în baza normei de incriminare, 
fără trimitere la cea de extindere a incriminării, fiindcă acesta realizea-
ză activitatea tipică descrisă în dispoziția articolului din Partea specială 
a Codului penal;

-  acțiunile organizatorului, instigatorului și a complicelui vor fi califica-
te în baza a două norme: de incriminare a activității tipice a autorului, 
prevăzută în Partea specială și cea care prevede activitățile atipice ale 
organizatorului, instigatorului și a complicelui potrivit art.42 alin.(3), 
(4) și (5) CP al RM.

Pornind de la premisa, potrivit căreia starea de tulburare pricinuită de naș-
tere, ca factor psihic, particular, este caracteristică doar autorului unic al infrac-
țiunii, care este mama copilului nounăscut, în cazul infracțiunii de pruncucidere, 
calificarea activității infracționale a celorlalți participanți decât mama copilului 
nou-născut implică anumite dificultăți.

Astfel, în limitele acestei investigații scurte venim cu constatarea că scopul 
și motivele infracțiunii contra vieții și sănătății persoanei joacă un rol foarte im-
portant la aprecierea problemei participației penale, care nu constituie o sim-
plă cumulare de activității din partea participanților, dar și o coeziune psihică 
a acestora. Înțelegerea despre săvârșirea infracțiunii contra vieții și sănătății 
persoanei în comun ori înștiințarea despre intenția infracțională a autorului nu 
înseamnă și o coincidență obligatorie a mobilului și scopului cu privire la toți 
participanții. 

Concluzii și recomandări.
Concluzionând cele expuse, subliniem aspectul general al ideii că ori de 

câte ori o infracțiune contra vieții și sănătății persoanei este săvârșită prin ac-
tivitatea mai multor persoane, care s-au înțeles în mod expres sau tacit în acest 
scop, înainte sau în timpul comiterii ei, există o participație penală, adică, se 
susține că înțelegerea este condiția de bază a participației.

La fel, se impune și concluzia că participația în cazul infracțiunilor con-
tra vieții și sănătății persoanei poate fi și fără înțelegere prealabilă. Mai mulți 
autori au o concepție apropiată și consideră că pentru realizarea legăturii su-
biective nu este necesară o înțelegere prealabilă. Deci, legătura dintre parti-
cipanți nu poate genera concluzia că există o vinovăție comună a acestor per-
soane, fiindcă vinovăția este strict individuală, proprie fiecărui participant, 
condiție indispensabilă răspunderii penale individuale. Într-un sens apropiat 
aceleiași concepții, s-a mai susținut că ceea ce îmbină organic diferite forme 
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de contribuție personală la săvârșirea unei infracțiuni contra vieții și sănătă-
ții persoanei este voința infractorilor de a realiza împreună o anumită faptă, 
voința lor comună, chiar dacă sub raportul motivației fiecăruia dintre partici-
panți vor exista deosebiri.

La fel, accentuăm necesitatea studiului amplu a instituției răspunderii pe-
nale a participanților la comiterea infracțiunilor contra vieții și sănătății per-
soanei, scopul imediat fiind supunerea corectă și adecvată răspunderii pena-
le a persoanelor vinovate de comiterea infracțiunilor contra vieții și sănătății 
persoaneii, însă scopul ulterior ar fi perfecționarea normelor juridice penale în 
vigoare referitoare la incriminarea faptelor contra vieții și sănătății persoanei.
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The child life is recognized and protected as an independent value in the Republic of 
Moldova only from the moment of birth, but the unborn child’s right to life is ensured by 
the legislation in force only commonly and indivisibly with the pregnant woman’s life and 
birth. Recording to this standard of legal protection, we consider opportune to be revised, 
in the existing demographic crisis at national level, as well as in other European states, that 
already presents a different approach through their judicial practice. Based on the above 
analysis, we consider indispensable to be analysed, in this article, the less researched and 
almost outlined aspects regarding the legal-criminal protection of intrauterine life, in or-
der to identify, on this way, the legislative vacuum regarding the commitment of criminal 
liability for the person or persons, who have caused the injury or even death of the fetus, a 
situation which is in principle outside the current criminalization of the national legislation. 
The research elaboration on this topic aims to present, on objective and coherent way, the 
need to criminalize, by aggression-criminal norms, the aggression against unborn children, 
as well as to take as a conclusion the good practices from abroad in order to harmonize their 
own legislation, including by formulating relevant proposals on this line.

Keywords: intrauterine life, fetus, unborn child, abortion, the right of life, the protec-
tion of intrauterine life.

Dreptul la viață se prezintă a fi doar o componentă a unui drept mult mai 
larg, care ar putea fi numit „dreptul de a trăi”. Or, dreptul la viață este unul dintre 
drepturile fundamentale ale ființei umane garantat la nivel mondial și statal prin-
tr-o serie de acte interne și internaționale din care derivă de fapt și restul dreptu-
rilor omului. În acest articol vom analiza momentul de la care de fapt în Republica 
Moldova începe protecția acestui drept esențial și firesc pentru persoană în par-
ticular, prezența unei carențe legislative vizavi de acoperirea juridică suficientă 
a lui, enunțând totodată un concept vizând necesitatea și importanța protecției 
prin norme juridico-penale a unei etape din dezvoltarea vitală a ființei umane.

Viața omului la etapa intrauterină de dezvoltare a rămas un capitol mai pu-
țin cunoscut din procesul dezvoltării umane, iar embrionul sau fătul rămân în 
continuare entități neprecizate, deși studiile arată că, în uter ei au același com-
portament individual ca și copiii sau adulții. Potrivit științelor medicale, nașterea 
copilului este condiționată de multiple modificări în organismul mamei care, la 
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rândul lor, creează o ambianță favorabilă pentru dezvoltarea intrauterină a em-
brionului și ulterior a fătului, ca rezultat a unui proces fiziologic, când dintr-o ce-
lulă fecundată se dezvoltă o ființă umană. Investigațiile în domeniul biologiei și 
datele obținute ne permit astăzi să conchidem că, ființa umană își are începutul de 
la fuziunea gameților din care rezultă zigotul [1], adică o formă de viață ce apare 
imediat după concepție, ce prezintă începutul ciclului vital al ființei umane și care 
nu prezintă distincții substanțiale cu adultul de mai târziu. Investigațiile în dome-
niul demonstrează că pe întreg parcursul dezvoltării intrauterine fătul nu poate fi 
considerat parte a corpului mamei și nici nu poate fi comparat cu un organ sau cu 
o parte din organismul mamei. 

Constatăm că, în legislația actuală a multor state rămâne un vid, inclusiv și 
în Republica Moldova faptul privind protecția juridică a copilului nenăscut (făt), 
inclusiv de erori medicale. Nici Convenția Europeană, nici lucrările pregătitoare 
ale acesteia nu se referă în mod expres la copilul încă nenăscut, dar nici nu îl ex-
clud în vreun fel. Această constatare ar putea fi explicată prin aceea că, la mo-
mentul adoptării Convenției, adică în 1950, avortul era interzis în statele membre 
ale Consiliului Europei din acea perioadă, adică în Franța, Italia, Marea Britanie, 
Belgia..., din care raționament și nu era necesară protecția copilului nenăscut în 
sensul articolului 2 al Convenției, iar avortul nu a fost enunțat printre excepțiile 
prevăzute de articolul 2 § 2 din Convenție [2, p. 65].

Odată cu legalizarea avortului în mai multe țări europene (în 1967 în Marea 
Britanie [3], în 1972 Germania de Est [4], în 1978 în Italia [5], etc), a intervenit 
și necesitatea de a proteja dreptul la viață al copilului încă nenăscut. Drept ur-
mare, la 4 octombrie 1979 a fost adoptată Recomandarea 874 (1979) a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la Carta drepturilor copilului care 
stabilește : ”Ar trebui să fie recunoscute drepturile fiecărui copil la viața din mo-
mentul concepției, la adăpost, la hrană adecvată și la mediu adecvat, iar guvernele 
naționale ar trebui să accepte ca o obligație sarcina de a asigura respectarea pe 
deplin a acestor drepturi” [6 , § 6 a].

Totodată, dreptul copiilor nenăscuți la protejarea lor prin lege are origini și 
în alte tratate internaționale, în special în Convenția cu privire la drepturile copi-
lului adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1989 [7]. 
În conformitate cu Preambulul acestea , care se referă la Declarația privind drep-
turile copilului (Declarația drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U. la 20.11.1959)- fiecare ființă umană se bucură de drepturile prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului (Declarația Universală a Drepturilor 
Omului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 16.12.1948) și în Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile și politice, indiferent de circumstanțele 
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nașterii sale, iar „dată fiind lipsa sa de maturitate fizică și intelectuală, copilul are 
nevoie de protecție și îngrijire speciale, inclusiv de o protecție juridică adecva-
tă, atât înainte cât și după nașterea sa”.

În Republica Moldova, copilul nenăscut are unele drepturi patrimoniale (spre 
exemplu, acesta poate fi un potențial moștenitor) [8], dar dreptul la viață, de facto, 
nu este fixat pentru el. Avorturile sau întreruperea artificială a sarcinii în Moldova 
nu sunt interzise, deși termenul sarcinii este limitat – cel mult 12 săptămâni [9], 
excepții fiind posibile în cazul unor prescripții medicale sau în cazul existenței 
indicatorilor sociali ai avortului (de exemplu, fătul conceput în urma violului). 

În opinia unora, viața unui copil nenăscut în Moldova este protejată, însă prin 
raportare cu normele multor țări europene, despre dreptul fătului la viață putem 
vorbi cu un grad mare de condiționalitate. În contextul scăderii anuale a natalității, 
cât și problemei demografice existente în țara noastră, inclusiv a creșterii semnifi-
cative a ratei vătămărilor produse de către personalul medical copiilor nenăscuți, 
atât în timpul sarcinii, cât și în timpul procesului propriu-zis de naștere (indife-
rent dacă este vorba despre o naștere pe cale naturală sau de una efectuată pe 
cale chirurgicală), soldată în cele mai multe cazuri cu decesul fătului, se impune o 
adaptare și clarificare legislativă națională aptă să stabilească, fără echivoc, calita-
tea de victimă al acestuia în cazul săvârșirii unor fapte prejudiciabile.

Pentru comparație în România, spre exemplu, care este o țară cu o istorie și 
cultură comună și un sistem legislativ practic similar, legiuitorul intenționând să 
acopere o lacună legislativă ce exista pe vremea Codului penal din 1968 când, de la 
momentul apariției unei sarcinii și până la desprinderea nou-născutului de corpul 
mamei, acesta nu era considerat „o persoană” și astfel el nu beneficia de protec-
ția dreptului penal, a decis să incrimineze infracțiunea de vătămarea fătului- art. 
202 exprimându-și astfel interesul de a proteja fătul ca fiind un subiect de drept 
diferit de o „persoană” care este deja născută. Or, Noul Cod penal al României, 
reglementează deja prin intermediul a două articole distincte agresiunile conta 
fătului, formând astfel un capitol aparte ce poartă aceeași denumire [10, cap. IV]. 
La art. 201 găsim reglementată întreruperea cursului sarcinii (articol similar de 
fapt cu art. 159 Cod penal RM), iar în art. 202-Vătămarea fătului. Se reține că, chiar 
după denumirea capitolului și anume ”Agresiuni contra fătului”, legiuitorul român 
face o distincție clară între ”făt” și ”copil”, iar subiectul protecției normelor din 
capitolul enunțat este chiar fătul. 

Conchidem că, Noul Cod al României prezintă în premieră și noțiunea de 
,,făt”, care de fapt nu se identifică printr-o definiție expresă. Fătul este astfel privit 
de legiuitor ca fiind mai degrabă, un alt titular de drepturi și obligații decât o per-
soană, observându-se de fapt potențialitatea lui de a deveni o persoană. Reiterăm 



254  Pagina    Drept penal. Partea specială

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

că, viața intrauterină apare la momentul concepției, dar aceasta beneficiază de 
protecția dreptului penal român din momentul în care embrionul deja prin dez-
voltare devine făt. În acest sens, Valentin Toduța, apreciază ca fiind deosebit de 
relevantă concluzia că, din punct de vedere științific și chiar juridic, este puțin 
importantă diferențierea efectuată între cele două noțiuni, respectiv între embri-
on și făt, ambele reprezentând doar etape din evoluția intrauterină a aceluiași 
produs de concepție, singurul element de diferențiere fiind gradul de evoluție al 
acestora [11, p. 31].

În Noul Cod penal al României noțiunea de „persoană” a fost și ea revizuită 
prezentând un conținut diferit de cel precedent. Astfel, prin „persoană” se înțe-
lege, pe lângă un om în viață, și ființa încă nenăscută și chiar aflată într-o stare 
incipientă, adică sub forma unei ființe abia concepute și în curs de dezvoltare a 
procesului de graviditate [12, p.12]. „Persoana”, în accepțiunea legii penale ro-
mâne, este considerată cea mai importantă valoare socială, prin ce și se prezintă 
explicația pentru care Codul penal în vigoare debutează, în descrierea faptelor ca 
infracțiune, cu cele împotriva persoanei.

Remarcăm că, în Uniunea Europeană mai există țări cu o abordare similară 
celei expuse din țara vecină, reflectată în practica judiciară și în legislație, ce oferă 
o protecție distinctă fătului uman și anume: în Spania art. 157 și 158 incluse în 
Titlu distinct -Vătămarea fătului [13]; Germania în legislația sa prin intermediul 
art. 218 b-întreruperea cursului sarcinii fără certificat medical; certificat medical 
fals [14]. O abordare de aceeași natură privitor la protejarea embrionului, doar 
dacă interesele acestuia nu vin în contradicție cu interesele mamei a fost regă-
sită și în legislația franceză, unde drepturile mamei au o prioritate, ea fiind deja 
o ființă vie, în paralel cu o probabilitate de viață. În ultimii ani, inclusiv și în ca-
drul mediilor academice, religioase se discută pe larg decizia Curții Supreme din 
Portugalia, care este calificată drept precedent și drept una istorică pentru întrea-
ga comunitate europeană. Instanța a decis că, copilul nenăscut nu este o masă 
biologică, nu este un obiect și nici parte componentă a corpului matern, ci un om 
viu în faza particulară a vieții lui, care se dezvoltă progresiv și neîntrerupt, așa ca 
și oamenii deja născuți. Potrivit judecătorilor, embrionul are demnitate și benefi-
ciază de multe alte drepturi caracteristice omului [15]. 

În Irlanda spre exemplu, până în anul 2018 a existat cea mai restrictivă lege 
privitor la avort, stipulată expres în Amendamentul 8 la Constituția Irlandei, po-
trivit căruia, „Statul recunoaște dreptul la viață al copilului nenăscut și, luând 
în considerare dreptul egal la viață al mamei, garantează prin legile sale să res-
pecte și în limite rezonabile, să apere și să sprijine acest drept prin legile sale”. 
Amendamentul adoptat încă în 1983, conform căruia atât mama, cât și copilul ei 
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nenăscut aveau, în mod egal, dreptul la viață, a fost abrogat însă în rezultatul refe-
rendumului din 25 mai 2018 [16], astfel fiind legalizat dreptul la avort.

Or, nici legislația internă și nici cea internațională nu recunosc, până la acest 
moment, imperativ calitatea de „persoană” a copilului nenăscut – de aici deri-
vând și imposibilitatea obiectivă de tragere la răspundere penală (și civilă, în ca-
drul procesului penal) a persoanelor vinovate de vătămarea sau decesul fătului. 
Fătul în Republica Moldova este tratat ca un produs al concepției, indivizibil de 
corpul matern și nu ca o etapă de dezvoltare a ființei umane/persoane distincte 
cu un ADN separat de cel al părinților, ci mai degrabă ca o potențialitate viață. 
Concluzia fiind sumară-în Republica Moldova dreptul la viață este protejat numai 
în cazul copilului născut, fătului nefiind recunoscut dreptul de a fi victima vreunei 
infracțiuni, iar vătămarea sa, dacă a fost soldată cu avort, poate fi încadrată doar 
ca circumstanță agravantă (art. 151 Cod penal RM ”Vătămarea intenționată gravă 
a integrității corporale sau a sănătății, care este periculoasă sau care a …condus la 
întreruperea sarcinii”).

Astfel, practica judiciară, inclusiv și studierea unor cauze penale aferente 
problemei expuse și malpraxisului medical ne permite să conchidem că, în pre-
zent, în cazul vătămării fătului sau decesului acestuia, personalul medical nu poa-
te fi tras la răspundere penală potrivit art. 213 Cod penal RM, deoarece victima 
acestei infracțiuni urmează a fi tratată conform Legii cu privire la drepturile și 
responsabilitățile pacientului, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
27.10.2005, ca fiind consumator al serviciilor de sănătate, adică persoana care 
necesită, utilizează sau solicit servicii de sănătate, indiferent de starea sa, sau 
care participă benevol, în calitate de subiect uman la cercetările biomedicale, mai 
exact-victimă nu poate fi orice persoană, ci doar cea care are calitatea specială de 
pacient.

Unica normă legislativă prevăzută de Codul penal al RM ce ar exclude lipsa 
totală de protecție a fătului în țara noastră este prevăzută de art. 159 CP (provoca-
rea ilegală a avortului), prin care legiuitorul stabilește că, pentru a fi incriminată 
din punct de vedere penal, fapta urmează a fi săvârșită  în una dintre următoarele 
circumstanțe: în afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate 
în acest scop; de către o persoană care nu are studii medicale superioare speciale, 
în cazul sarcinii ce depășește 12 săptămâni, în lipsa indicațiilor medicale, în ca-
zul contraindicațiilor medicale pentru asemenea operații, stabilite de Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în condiții antisanitare [17]. Esența însă a 
acestei infracțiuni constă în crearea pericolului pentru viața și sănătatea femeii în-
sărcinate și nu în ocrotirea fătului și respectiv, nu putem vorbi despre o protecție 
legală sub aspect penal a acestuia .
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Andreea Popescu, în cadrul simpozionului din 08 decembrie 2016 « Cercetări 
bioetice secolul XXI » al Departamentului de Logică, Metodologie și Filosofie a 
Științei a Academiei Române enunța că, ” Nu există niciun dubiu că copilul încă 
nenăscut este o ființă umană vie, dat fiind faptul că acesta își are originea într-o 
mamă și un tată umani. Acesta aparține speciei umane. Știința ne spune că fiin-
ța umană este un membru al speciei noastre, indiferent de vârstă. Nu schimbăm 
specia cu vârsta…” [18]. Prin urmare, ne alăturăm conceptului că, ființa umană 
este umană în toate stadiile evoluției sale, adică atât pe parcursul dezvoltării 
intrauterine, cât și după naștere, iar toate etapele de dezvoltare a persoanei au 
o valoare aparte și constituie o continuitate a vieții de unde și rezultă că, ființa 
umană urmează imperativ a fi protejată pe parcursul întregii sale existențe și 
nu doar după atribuirea statutului de persoană la naștere. În literatura de spe-
cialitate, uneori se tinde a se crea o distincție între termenii persoană  și  ființă 
umană, ultimului acordându-i-se un sens mult mai larg decât celui de persoa-
nă, care se referă doar la oamenii deja născuți, deși ambele noțiuni de fapt, au 
aceeași semnificație.

Observăm așadar din cele prezentate supra că nu există o practică unitară 
a legislațiilor lumii în ceea ce privește statutul de ființă umană a copilului ne-
născut și nici privitor la gradul de protecție a acestuia, iar Republica Moldova 
în contextul în care anunță drept una dintre priorități integrarea în Uniunea 
Europeană ar urma să revizuiască nu doar strategiile de dezvoltare, dar și 
legislația națională, inclusiv prin operarea unui cadru normativ, ce să asigure 
protecția drepturilor copiilor nenăscuți. La fel, considerăm necesar dezvolta-
rea unor poziții juridice uniforme și detaliate bazate pe recunoașterea valorii 
fundamentale a vieții umane indiferent de stadiul de dezvoltare și care ar 
stabili un statut juridic clar definit persoanei în stadiul intrauterin de dez-
voltare.

În concluzie, apreciez ca fiind extrem de importantă încriminarea în nor-
me penale prevăzute de legislația Republicii Moldova a vătămării fătului pro-
duse în deosebi de către personalul medical, cu vinovăție atât în timpul sar-
cinii, cât și în timpul procesului propriu-zis de naștere. Totodată, considerăm 
oportun a fi revizuit și conceptul de ”persoană” și a factorilor sociali pentru 
avorturi, cât și definirea noțiunii de ”făt” pentru aplicarea lor în mod corect și 
uniform. O altă propunere de lege ferenda s-ar referi la noțiunea de ”vătămare 
corporală” folosită de către legiuitor, ce ar fi cu un sens diferit în cazul agresi-
unilor în privința fătului, inclusiv cu specificarea expresă a consecințelor sur-
venite în rezultatul vătămărilor produse. 
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LEGĂTURA CAUZALĂ DINTRE FAPTA PREJUDICIABILĂ 
ŞI URMĂRILE PREJUDICIABILE DIN CADRUL INFRACŢIUNII 
PREVĂZUTE LA ART. 146 DIN CODUL PENAL

Berdilo Rodica,
doctorandă,
Universitatea de Stat din Moldova

In general, the causal link must meet two conditions: the antecedent of the cause in 
relation to the effect; the necessary nature of the link between cause and effect. In the case 
of the crim motive e provided in art. 146 of the Criminal Code, the prejudicial act of illegal 
deprivation of life of another person must be the necessary cause of brain death of that per-
son. If the brain death of the victim had occurred even if the harmful act in question had not 
been committed, then that act is not the necessary cause of the brain death of the victim. In 
such a case there is another necessary cause – an act of a person other than the perpetrator 
or a certain phenomenon – of the victim’s brain death. The causal link between the prejudi-
cial act and the prejudicial consequences is generally lacking if the causal factors, which are 
antecedent in relation to those prejudicial consequences, acted outside the perpetrator’s 
conscience and will. For the injurious inaction to be the cause of the injurious consequen-
ces, the causal link must satisfy three conditions: the antecedent of the cause in relation to 
the effect; the necessary nature of the link between cause and effect; the perpetrator has the 
obligation to act, an obligation that he does not fulfill.

Keywords: causal link; cause; effect; inaction; participation.

În Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM) nu este definită 
noțiunea de legătură cauzală (legătură de cauzalitate; raport de cauzalitate).

Pentru comparație art. 40 din Codul penal al Republicii Italia în continua-
re – CP RI) stabilește: „Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă prevăzută de 
lege drept infracțiune dacă evenimentul dăunător sau periculos, de care depin-
de existența infracțiunii, nu este consecința acțiunii sau inacțiunii sale”. [1] În 
art. 8 din Codul penal al Republicii Georgia în continuare – CP RG) se prevede, 
printre altele: „1. Dacă, conform articolului corespunzător din prezentul cod, 
o infracțiune se consideră consumată doar atunci când fapta a cauzat urmări 
prejudiciabile sau a creat pericolul real de cauzare a acestora, este necesar să 
se stabilească legătura cauzală dintre această faptă și urmările prejudiciabile 
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sau pericolul de cauzare a acestora. 2. Există legătură cauzală atunci când fapta 
a constituit cauza necesară în raport cu urmările prejudiciabile sau cu pericolul 
real de cauzare a acestora, prevăzute de articolul corespunzător din prezentul 
cod, fără care astfel de urmări nu ar fi fost cauzate ori un astfel de pericol nu ar 
fi fost creat. [...].” [2] În alin. 1 § 2.03 din Codul penal model al Statelor Unite ale 
Americii în continuare – CPM SUA) se menționează: „Conduita reprezintă cauza 
unui rezultat în cazurile când: a) este un factor antecedent fără care rezultatul 
nu s-ar fi produs și b) legătura dintre conduită și rezultat îndeplinește orice 
condiții suplimentare cu privire la legătura cauzală, stabilite de codul sau de 
legea care incriminează fapta respectivă”. [3]

Analiza acestor definiții legislative arată că prin „legătură cauzală” trebuie 
de înțeles acel semn consitutiv al laturii obiective a infracțiunii, care presupune 
că efectul (urmările prejudicibile) nu s-ar fi produs în lipsa cauzei necesare și 
antecedente (fapta prejudiciabilă). Succesiunea temporală a semnelor constitu-
tive sus-menționate ale laturii obiective a infracțiunii este: cauză → legătură ca-
uzală → efect. Astfel, legătura cauzală îndeplinește funcția de nex, de joncțiune 
dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile. Făptuitorul nu poate purta 
răspundere pentru urmările prejudiciabile care s-au produs în virtutea unor 
împrejurări ce nu au legătură cu ceea ce a comis. 

M.-K. Guiu afirmă că „raportul de cauzalitate trebuie să se dovedească nu-
mai în infracțiunile de leziune, condiționate de apariția unui rezultat material”. [4] 
De asemenea, D.-E. Gorun menționează: „Determinarea raportului de cauzalitate 
este diferită în cazul infracțiunilor de rezultat față de infracțiunile de pericol. În 
cazul acestora din urmă, stabilirea legăturii cauzale nu este necesară [...], fiind 
prezumată de legiuitor tocmai prin incriminarea acelei fapte. Pentru infracțiunile 
de rezultat însă, legătura de cauzalitate va trebui întotdeauna să fie stabilită”. [5]

Înfracțiunea, prevăzută la art. 146 CP RM, este o infracțiune materială. Nici 
în acest articol, nici în alte norme din partea specială a CP RM, care prevăd răs-
punderea pentru infracțiuni materiale, legătura cauzală nu este specificată ex-
pres. În art. 146 CP RM legătura cauzală se subînțelege din descrierea eliptică 
– „omor” – care se referă atât la fapta prejudiciabilă, cât și la urmările preju-
diciabile, precum și la legătura cauzală dintre ele. Cu toate că legătura cauzală 
are un caracter obligatoriu în cazul infracțiunilor materiale prevăzute de partea 
specială a CP RM (inclusiv a omorului săvârșit în stare de afect), legea pena-
lă nu conține reguli de stabilire a acestui semn constitutiv al laturii obiective. 
Totodată, din pct. 3 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 11/2012 aflăm doar că „legătura 
de cauzalitate dintre acțiunea și inacțiunea făptuitorului și urmările prejudici-
abile sub formă de moarte cerebrală a victimei trebuie să fie stabilită cu atenție 
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în fiecare caz în parte. De aceea, în toate cauzele care au ca obiect o infracțiune 
de omor se efectuează o expertiză medico-legală, care are ca scop tocmai stabi-
lirea cauzelor decesului”. [6]

Din definițiile noțiunii de legătură cauzală, formulate în art. 40 CP RI, în 
art. 8 CP RG și în alin. 1 § 2.03 CPM SUA, rezultă că legătura cauzală îndeplinește 
două condiții: 1) antecedența cauzei în raport cu efectul; 2) caracterul necesar 
al legăturii dintre cauză și efect.

Referitor la prima dintre aceste condiții, I.V. Alioșina este de părerea că 
„procesul de cauzare este un proces care se desfășoară în spațiu și în timp. 
Acest proces presupune că, în timp, fapta prejudiciabilă trebuie să preceadă în-
totdeauna urmările prejudiciabile. [...] Dacă între fapta prejudiciabilă și urmă-
rile prejudiciabile consecutivitatea a fost alta – mai întâi s-au produs urmările 
prejudiciabile, iar apoi a fost săvârșită fapta prejudiciabilă – este exclusă legă-
tura cauzală dintre o asemenea faptă și astfel de urmări”. [7, p. 94] L.A. Zimireva 
menționează: „În timp efectul întotdeauna urmează cauza. Urmările prejudicia-
bile nu se pot produce niciodată înainte de cauza acestora. În caz contrar ar tre-
bui să vorbim despre așa-numita „asimetrie a timpului”. De aceea cauza trebuie 
căutată printre evenimentele premergătoare efectului. Urmările prejudiciabile, 
care s-au produs înainte de comiterea faptei prejudiciabile, nu pot fi considerate 
urmări ale acestei fapte”. [8, p. 29-30]

Rezultă că, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM, fapta prejudici-
abilă de lipsire ilegală de viață a unei alte persoane trebuie în toate cazurile să fie 
antecedentă față de moartea cerebrală a persoanei respective. Dacă moartea ce-
rebrală a victimei survine înainte de săvârșirea faptei date, atunci lipsește legătu-
ra cauzală dintre acea faptă prejudiciabilă și urmările prejudiciabile. Într-un ase-
menea caz moartea cerebrală a persoanei este legată cauzal fie de fapta unei alte 
persoane decât făptuitorul, fie de anumite fenomene, care preced atât acțiunea 
sau inacțiunea prejudiciabilă a făptuitorului, cât și urmările prejudiciabile.

Referitor la cea de-a doua condiție îndeplinită de legătura cauzală – carac-
terul necesar al legăturii dintre cauză și efect – art. 41 CP RI prevede: „Concursul 
de cauze preexistente sau simultane sau supravenite, chiar dacă sunt indepen-
dente de acțiunea sau inacțiunea vinovatului, nu exclude raportul de cauzalitate 
dintre acțiune sau inacțiune și rezultatul produs. Cauzele supravenite exclud 
raportul de cauzalitate atunci când singure au fost suficiente să determine re-
zultatul. În acest caz, dacă acțiunea sau inacțiunea, comisă anterior, constituie în 
sine o infracțiune, se aplică pedeapsa stabilită pentru ea. Dispozițiile anterioare 
se aplică și atunci când cauza preexistentă sau simultană sau supravenită constă 
în fapta ilicită a altuia”. [1]
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S. Brînza afirmă: „Pentru calificarea faptei în baza art. 145 CP RM, nu are 
importanță dacă aceasta a fost suficientă prin ea însăși să producă moartea 
sau a condus la această urmare unită cu alte cauze: preexistente, concomitente 
sau survenite. [...] Este suficient să existe o legătură de cauzalitate sine qua non, 
adică să se constate că celelalte cauze, fără această faptă prejudiciabilă, nu ar fi 
provocat moartea”. [9] De asemenea, I.V. Alioșina exprimă părerea următoare: 
„Antecedența temporală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile nu 
este suficientă pentru a concluziona că între ele există o legătură cauzală, deoa-
rece urmările date pot fi precedate de o altă faptă prejudiciabilă. [...] Pentru a se 
putea vorbi despre legătura cauzală dintre o faptă prejudiciabilă și urmările pre-
judiciabile, fapta dată trebuie să reprezinte cauza necesară, fără care urmările 
respective nu s-ar fi produs. [...] Necesitatea (obligativitatea) cauzei este stabilită 
prin metoda excluderii sau a simulării mentale. Aceasta înseamnă că trebuie să 
ne imaginăm mental ce s-ar fi întâmplat dacă fapta prejudiciabilă respectivă nu 
ar fi fost comisă”. [7, p. 94-95] În termeni apropiați V.B. Malinin menționează că 
„dacă, selectând mental fenomenul, care ne interesează (și anume – fapta umană), 
din ansamblul factorilor antecedenți, vom constata că urmările prejudicaibile nu 
s-ar fi produs ori s-ar fi produs într-un mod diferit sau într-un moment diferit, 
atunci ar trebui să se recunoască faptul că acel fenomen (acea faptă) constituie 
cauza acelor urmări prejudiciabile. Dacă însă se dovedește că urmările prejudici-
abile s-ar fi produs în aceeași ordine, înseamnă că fapta nu este cauza acestor ur-
mări și că nu există o legătură cauzală între ele”. [10, p. 361-362] La fel, I. Pascu și 
A.S. Uzlău consideră că „fiecare element din antecedența cauzală trebuie cercetat 
pentru a ști în ce măsură a contribuit în mod necesar la producerea rezultatului. 
Pentru a stabili caracterul necesar al condiției, se impune identificarea tuturor 
cauzelor care se înscriu în antecedența rezultatului, apoi se izolează artificial și 
temporar cele de natură mecanică, chimică, biologică, pentru a se reține numai 
actele umane care vor fi cercetate, fiecare în parte, pentru a stabili contribuția lor 
la producerea rezultatului”.[11, p. 145]

Rezultă că, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM, fapta prejudici-
abilă de lipsire ilegală de viață a unei alte persoane trebuie să fie cauza necesară 
a morții cerebrale a persoanei respective. Dacă moartea cerebrală a victimei ar fi 
survenit chiar dacă fapta prejudiciabilă respectivă nu ar fi fost săvârșită, atunci 
fapta dată nu reprezintă cauza necesară a morții cerebrale a victimei. Într-un 
asemenea caz există o altă cauză necesară – o faptă a unei alte persoane decât 
făptuitorul sau un anumit fenomen – a producerii morții cerebrale a victimei.

Îi dăm dreptate lui G.-C. Ioan care afirmă: „Lipsa stipulării unor condiții 
exprese lasă o marjă largă de apreciere organelor judiciare. Acestora le revi-
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ne sarcina de a trage, de la caz la caz, linia de demarcație între ce este și ce 
nu este relevant penal, între acțiunile, inacțiunile, evenimentele și împrejură-
rile care se suprapun sau se succed în dezvoltarea cursului cauzal. Extinderea 
excesivă a cauzalității este injustă și contrară principiului anterior menționat. 
Restrângerea ei, dincolo de ceea ce este necesar, vatămă ideile de echitate și 
dreptate, în jurul cărora este construit procesului penal, afectând, în mod nega-
tiv și caracterul disuasiv al legii penale”. [12] În context trebuie să analizăm dacă 
legătura cauzală trebuie să aibă un caracter direct sau indirect. Legătura directă 
(nemijlocită) dintre cauză și efect este ipoteza cea mai frecvent atestată în cazul 
infracțiunilor săvârșite prin omor în general și al omorului săvârșit în stare de 
afect în special. Legătura cauzală are un caracter direct în cazul când între fapta 
de lipsire ilegală de viață a unei alte persoane și moartea cerebrală a victimei nu 
se interpun fie fapte ale altor persoane decât făptuitorul, fie anumite fenomene. 
Cu alte cuvinte, legătura cauzală este directă, dacă proximitatea este trăsătura 
ce caracterizează cauza în raport cu efectul (de exemplu, un foc de armă tras 
asupra victimei atrage după sine moartea cerebrală a acesteia). 

În unele cazuri legătura cauzală are un caracter indirect. Despre astfel de 
cazuri vorbește S.D. Șapcenko și S.S. Iațenko: „În cazul omorului, legătura cau-
zală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile poate fi atât directă 
(nemijlocită), cât și mediată de alte circumstanțe. În special, această legătură 
poate fi mediată de influența anumitor fenomene naturale, a faptelor unor terți 
sau a comportamentului victimei”. [13, p. 218] Printre tipurile de legătură ca-
uzală care au o semnificație juridico-penală, M.I. Bajanov distinge „legătura ca-
uzală necesară cu caracter indirect, ce presupune că subiectul aplică diverse 
mecanisme, dispozitive, alte mijloace de comitere a infracțiunii sau profită de 
comportamentul altor persoane sau a unor animale, pentru a cauza urmările 
prejudiciabile”. [14, p. 40] Din aceste puncte de vedere nu rezultă clar dacă legă-
tura cauzală indirectă are un caracter necesar în toate cazurile sau nu.

Putem tranșa dilema dată, dacă analizăm alte opinii din doctrină. Spre 
exemplu, M. Ștefănoaia afirmă că „fenomenele naturale, acțiunile animalelor, 
ale minorilor și ale persoanelor cu deficiențe mentale nu pot fi considerate ca-
uze ale urmărilor periculoase, cu excepția situațiilor în care acestea sunt ma-
nipulate/utilizate în mod conștient (evid. ns.) de către subiectul activ”. [15, p. 
298] K. Katerinciuk consideră că „legătura cauzală este indirectă atunci când 
derulează între fapta prejudiciabilă și fenomene care nu depind de voința făptu-
itorului (evid. ns.). Acțiunea acestor fenomene întrerupe lanțul cauzal relevant 
din punct de vedere juridic. În acest caz, răspunderea penală a făptuitorului 
este exclusă”. [16] Opinia lui M. Ștefănoaia este mai reușită decât cea a lui K. 
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Katerinciuk. Legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudici-
abile lipsește în genere, dacă factorii cauzali (de exemplu, mecanisme, forțe ale 
naturii, animale, persoane care nu sunt pasibile de răspundere penală, persoa-
ne care au acționat într-o stare de eroare scuzabilă, persoane care au executat 
ordinul sau dispoziția superiorului (cu excepția ordinului sau a dispoziției vădit 
ilegale) etc.), care sunt antecedenți în raport cu acele urmări prejudiciabile, au 
acționat în afara conștiinței și voinței făptuitorului. Nu se poate afirma, așa cum 
o face K. Katerinciuk, că în acest caz fapta prejudiciabilă ar fi legată cauzal de 
urmările prejudiciabile produse. În acest caz, legătura cauzală lipsește, întru-
cât conștiința și voința făptuitorului nu influențează asupra acțiunii factorilor 
cauzali. Reieșind din art. 20 CP RM, într-o asemenea situație, trebuie să vorbim 
despre un caz fortuit.

Este cunoscut că infracțiunea, prevăzută la art. 146 CP RM, poate fi săvârșită 
nu doar prin acțiune, dar și prin inacțiune. Nu este clar care sunt condițiile în 
prezența cărora inacțiunea prejudiciabilă de lipsire ilegală de viață a unei alte 
persoane este legată cauzal de moartea cerebrală a victimei.

I. Ciobanu și N. Nedelcu afirmă doar: „Categoria de cauzalitate, ca una din 
categoriile fundamentale ale lumii înconjurătoare, este prezentă în componen-
țele cu inacțiune, exact așa cum și în componențele cu acțiune în cadrul laturii 
obiective”. [17] L.A. Zimireva are o părere similară. [8, p. 100] Posibilitatea ca-
uzării urmărilor prejudiciabile printr-o inacțiune prejudiciabilă este prevăzută, 
de asemenea, în alin. 3 art. 8 CP RG prevede: „Inacțiunea va fi considerată cauza 
necesară pentru urmările prejudiciabile sau pentru crearea pericolului real de 
cauzare a acestora, prevăzute de articolul corespunzător din prezentul cod, în 
cazul în care făptuitorul avea obligația legală specială de a acțiuna, făptuitorul a 
avut posibilitatea de a acționa, iar, în eventualitatea săvârșirii acțiunii obligato-
rii și posibile, urmările prejudiciabile ar fi fost prevenite”. [2]

Din analiza opiniilor doctrinare și a prevederii legale sus-mențuinate re-
zultă că, pentru ca inacțiunea prejudiciabilă să reprezinte cauza producerii ur-
mărilor prejudiciabile, legătura cauzală trebuie să îndeplinească trei condiții: 1) 
antecedența cauzei în raport cu efectul; 2) caracterul necesar al legăturii dintre 
cauză și efect; 3) făptuitorului îi incumbă obligația de a acționa, obligație pe 
care acesta nu o îndeplinește. Primele două condiții sunt valabile atât în cazul 
acțiunii prejudiciabile, cât și în cazul inacțiunii prejudiciabile. Ultima condiție 
este specifică doar pentru inacțiunea prejudiciabilă.

Inacțiunea prejudiciabilă întotdeauna presupune că făptuitorul refuză ex-
pres sau tacit să-și îndeplinească obligația legală. Dacă făptuitorului nu-i incum-
bă o astfel de obligație, atunci lipsește legătura cauzală dintre inacțiunea preju-
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diciabilă a acestuia și urmările prejudiciabile produse. Totodată, spre deosebire 
de o acțiune prejudiciabilă care este autosuficientă pentru a produce urmări 
prejudiciabile, în cazul inacțiunii prejudiciabile urmările date sunt cauzate de 
factori extrinseci. Inacțiunea prejudiciabilă creează condițiile necesare pentru 
ca factorii respectivi să cauzeze urmările prejudiciabile. Operarea factorilor ex-
trinseci cauzali ar putea fi împiedicată numai dacă făptuitorul ar interveni și 
ar săvârși acțiunea pe care este obligat să o comită în conformitate cu legea. 
Făptuitorul însă alege să nu comită o astfel de acțiune, devenind pasibil de răs-
pundere penală. Bineînțeles, pentru a fi în prezența legăturii cauzale, făptui-
torul trebuie – volitiv și conștient – să creeze prin inacțiunea sa prejudiciabilă 
condițiile pentru producerea urmărilor prejudiciabile. Dacă operarea factori-
lor extrinseci cauzali nu depinde de conștiința și voința făptuitorului, va lipsi 
legătura cauzală dintre inacțiunea lui prejudiciabilă și urmările prejudiciabile 
produse.

Stabilirea legăturii cauzale poate fi mai dificilă în cazul în care omorul 
în stare de afect este săvârșit în participație. O astfel de situație este posibilă 
atunci când omorul este săvârșit fie de două sau mai multe persoane care se află 
în stare de afect, survenită în mod subit, ce le este provocată de acte de violență, 
de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei, fie de o singură 
persoană care se află în stare de afect, survenită în mod subit, ce îi este provo-
cată de acte de violență, de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale 
victimei, în timp ce alte persoane își aduc contribuția la săvârșirea unui astfel de 
omor prin organizare, instigare sau complicitate.

În cazul participației la infracțiunile săvârșite prin omor în general și la 
omorul săvârșit în stare de afect în particular, legătura cauzală are o semnificație 
cardinală în vederea stabilirii temeiului și limitelor răspunderii coautorilor, ale 
organizatorilor, ale instigatorilor și ale complicilor. Pentru a stabili temeiul și 
limitele acestei răspunderi, prezintă interes părerile unor doctrinari. 

C. Bulai și B.N. Bulai menționează că „în cazul unei pluralități de 
contribuții umane cu legătură de cauzalitate (participație penală sau pluralita-
te de contribuții independente), concomitente ori succesive), trebuie să se facă 
distincție între contribuții esențiale sau cauzal necesare, fără de care rezultatul 
nu s-ar fi produs sub nicio formă, și contribuții înlesnitoare sau operativ necesa-
re, fără de care rezultatul s-ar fi putut produce, însă nu în modul și în măsura în 
care s-a produs. În cazul participației, contribuțiile esențiale aparțin autorilor, 
iar contribuțiile înlesnitoare aparțin instigatorilor și complicilor”. [18, p. 185] 
După părerea lui N. Giurgiu, „în cazul în care actul de condiționare intervine 
pe lângă fapta determinantă a autorului, răspunderea penală a agentului care a 
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creat condiții sine qua non nu se va putea ridica mai sus de nivelul răspunderii 
penale a unui complice. Desigur, cu totul alta va fi soluția pentru cazul în care, 
prin actul comis, făptuitorul nu urmărește în mod direct rezultatul, ci creează o 
condiție hotărâtoare, indispensabilă, pentru că o altă acțiune conjugată să devi-
nă aptă în a-l produce (ca de pildă: în cazul persoanei care imobilizând victima 
creează posibilitatea autorului să o ucidă). În ipoteza analizată, condiția dată, 
inoperantă prin ea însăși de a crea posibilitatea reală a faptei, capătă o legătură 
atât de strânsă cu rezultatul prin intermediul faptei condiționate, încât apare 
drept o cerință indispensabilă a acesteia și deci ca parte integrantă a unei ade-
vărate coacțiuni. Răspunderea penală în asemenea cazuri nu poate fi decât ace-
ea a coautorului, chiar dacă numai unul din cei dot coautori realizează acțiunea 
tipică, prevăzută de legea penală pentru existența infracțiunii de omor”. [19] 
De asemenea, I. Ionescu afirmă: „În doctrina penală română s-a făcut deose-
birea între coautorii care au o contribuție creatoare (săvârșesc acțiunea tipică 
din norma de incriminare) și cei care au o contribuție combativă (de paralizare 
a opunerii victimei, de înlăturare a obstacolelor din calea autorului care reali-
zează contribuția creatoare). S-ar putea susține și teza contrară. Oricât de nu-
meroase argumente s-ar aduce în favoarea asimilării contribuției combative cu 
cea creatoare, cu greu ar putea fi înlăturată constatarea că, totuși, cel care desfă-
șoară sub orice formă o contribuție combativă (de înlăturare a obstacolelor) nu 
săvârșește nemijlocit infracțiunea, ci prin altul, adică prin acela care desfășoară 
contribuția creatoare”. [20, p. 420] 

Ideea este preluată și dezvoltată de S. Brînza: „Fiecare dintre cei care au 
aplicat loviturile au voit să participe la săvârșirea faptei de omor în mod direct, 
material, deci să execute latura obiectivă a acestei infracțiuni. Iată de ce, trebuie 
să răspundă în calitate de coautori. Prin fiecare lovitură pe care o aplicau, ei 
doreau, implicit, ca una din ele să devină lovitură mortală”. [21] Ipoteza anali-
zată este explicată nuanțat în pct. 5.8 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 11/2012: „Nu 
există coautorat în cazul în care fiecare făptuitor acționează independent și în 
momente diferite, lovind, din răzbunare, mortal, victima. Simpla prezență fizică 
a unei persoane alături de făptuitor, la locul și în momentul săvîrșirii de către 
acesta a omorului nu constituie coautorat, dar ar putea constitui complicitate la 
infracțiunea de omor sub formă de sprijin moral acordat agresorilor. Complice 
moral se consideră și cel care dă sfaturi autorului cum să lipsească victima de 
viață ori cel care strigă către autori, în timp ce aceștia lovesc victima cu parii, că 
victima „trebuie omorâtă”. Pe de altă parte, în cazul în care două sau mai multe 
persoane, acționând cu intenția de a omorî persoana, aplică fiecare numeroase 
lovituri victimei și chiar dacă numai una din aceste lovituri s-a dovedit a fi mor-
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tală, toate aceste persoane trebuie considerate coautori la infracțiunea de omor. 
Dar nu pentru că este imposibil a stabili cine din ele a aplicat lovitura mortală, 
ci pentru că coautorul voiește să participe la săvârșirea faptei în mod direct, 
material, pe când complicele participă indirect, secundar, voiește să participe 
ajutând pe altul. Prin fiecare lovitură pe care coautorii o aplică, ei doresc, impli-
cit, ca una dintre ele să devină lovitură mortală”. [6]

Rezultă că, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM, acțiunea sau 
inacțiunea fiecăruia dintre participanți reprezintă condiția necesară pentru 
săvârșirea acțiunii sau inacțiunii de către un alt participant. Doar în acest fel 
acțiunea sau inacțiunea fiecăruia dintre participanți poate constitui cauza ne-
cesară a producerii morții cerebrale a victimei. Răspunderea participanților la 
omorul săvârșit în stare de afect este limitată la urmările prejudiciabile cauzate 
de acțiunile sau inacțiunile lor intercondiționate. Moartea cerebrală a victimei nu 
poate fi legată cauzal de acțiunea sau inacțiunea unuia dintre participanți, care 
nu condiționează necesarmente comiterea acțiunii sau inacțiunii de către un alt 
participant. Într-un asemenea caz putem vorbi despre o pluralitate de contribuții 
independente, nu despre participație la infracțiunea prevăzută la art. 146 CP RM.

Pentru a fi considerat coautor al infracțiunii date, participantul trebuie să 
aducă o contribuție necesară și suficientă, în lipsa căreia acțiunea sau inacțiunea 
altui participant nu ar putea cauza moartea cerebrală a victimei. Fiecare dintre 
contribuțiile participanților – creatoare sau combative – alcătuiesc cauza comu-
nă necesară a producerii morții cerebrale a victimei. În cazul în care contribuția 
participantului este necesară, însă insuficientă, acesta ar putea răspunde ca or-
ganizator, instigator sau complice la infracțiunea prevăzută la art. 146 CP RM.

Vorbind despre inacțiunea participantului la omor în calitate de contribuție 
la săvârșirea acestuia, V.M. Babenko menționează: „Pentru a califica inacțiunea 
drept participație la omor, aceasta trebuie: să fie cunoscută în prealabil de către 
alți participanți la omor; să contribuie la comiterea acțiunii sau inacțiunii de 
către autor sau un alt participant; să fie condiționată de necesitățile obiective 
ale infracțiunii respective; să fie legată cauzal de acțiunile sau inacțiunile altor 
participanți. În consecință, în cazul participației la omor, inacțiunea nu apare în 
„formă pură”, ci se comite întotdeauna după o anumită înțelegere (promisiune), 
adică după o acțiune”. [22] Analiza pe care am efectiuat-o în prezenta cercetare 
ne demonstrează că această listă de condiții trebuie completată cu alte patru: 
1) inacțiunea participantului să fie antecedentă în raport cu moartea cerebrală 
a victimei; 2) inacțiunea participantului să reprezinte condiția necesară pentru 
săvârșirea acțiunii sau inacțiunii de către un alt participant; 3) inacțiunea parti-
cipantului să constituie cauza necesară a producerii morții cerebrale a victimei; 
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4) făptuitorului să-i revină obligația de a acționa, obligație pe care acesta nu o 
îndeplinește.
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MOTIVUL ŞI SCOPUL ÎN CAZUL INFRACŢIUNII PREVĂZUTE 
LA ART. 146 DIN CODUL PENAL

Berdilo Rodica,
Universitatea de Stat din Moldova,
doctorandă

Since the heat of passion is indispensable in the case of the crime provided in art. 
146 of the Criminal Code, the motives for this crime are in all cases marked by such a state. 
There cannot be a list of conscious motives, a list of unconscious motives and a list of par-
tially conscious motives. Basically, any of the motives can be part of any of these three lists. 
It depends not on the characteristics of the motive of the crime, but on the mental state of 
the perpetrator, more precisely on the full or partial functioning or non-functioning of his 
conscience. Regardless of the motives that guide the perpetrator, if the heat of passion is 
present, it becomes mandatory to apply art. 146 of the Criminal Code. Based on a partially 
conscious motive, the crime, provided in art. 146 of the Criminal Code, is, of course, com-
mitted with a partially conscious purpose. The crime, provided in art. 146 of the Criminal 
Code, presupposes the presence of the purpose in all cases. The purpose of this crime differs 
from the purpose of the crime, provided in art. 145 of the Criminal Code, in that it is partially 
conscious and influenced by the heat of passion.

Keywords: the motive of the offense; the purpose of the offense; heat of passion; re-
venge; jealousy.

O infracțiune, ca și oricare alt tip de comportament uman, presupune întot-
deauna un proces psihologic complex. Pentru înțelegerea corectă a acestui pro-
ces, este important să fie analizate motivul și scopul comportamentului respectiv. 
În art. 146 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM) nu sunt 
specificate motivul și scopul infracțiunii. Prin aceasta, infracțiunea, prevăzută de 
acest articol, se deosebește de infracțiunile prevăzute la lit. b), j)-l) și n) alin. (2) 
art. 145, lit. e), g), i) și l) alin. (2) art. 151, lit. f), h) și j) alin. (2) art. 152, lit. f) alin. 
(2) art. 164 etc. din Codul penal. Cu toate acestea, nu putem fi de acord cu M.Iu. 
Karasiova [1], P.S. Daghel și D.P. Kotov [2, p. 180] care sunt de părerea că, în cazul 
omorului săvârșit în stare de afect, motivul și scopul lipsesc. În cazul infracțiunii 
prevăzute la art. 146 CP RM, lipsesc motivul și scopul special, care influențează 
asupra calificării. Aceasta nu înseamnă că lipsesc în genere motivul și scopul 
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In general, the causal link must meet two conditions: the antecedent of the cause in relation to the 

effect; the necessary nature of the link between cause and effect. In the case of the crim motive e provided 
in art. 146 of the Criminal Code, the prejudicial act of illegal deprivation of life of another person must be 
the necessary cause of brain death of that person. If the brain death of the victim had occurred even if the 
harmful act in question had not been committed, then that act is not the necessary cause of the brain death 
of the victim. In such a case there is another necessary cause – an act of a person other than the 
perpetrator or a certain phenomenon – of the victim's brain death. The causal link between the prejudicial 
act and the prejudicial consequences is generally lacking if the causal factors, which are antecedent in 
relation to those prejudicial consequences, acted outside the perpetrator's conscience and will. For the 
injurious inaction to be the cause of the injurious consequences, the causal link must satisfy three 
conditions: the antecedent of the cause in relation to the effect; the necessary nature of the link between 
cause and effect; the perpetrator has the obligation to act, an obligation that he does not fulfill. 
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În Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM) nu este definită noțiunea 

de legătură cauzală (legătură de cauzalitate; raport de cauzalitate). 

Pentru comparație art. 40 din Codul penal al Republicii Italia în continuare – CP RI) 

stabilește: „Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă prevăzută de lege drept infracţiune dacă 

evenimentul dăunător sau periculos, de care depinde existenţa infracţiunii, nu este consecinţa 

acţiunii sau inacţiunii sale”. [1] În art. 8 din Codul penal al Republicii Georgia în continuare – 

CP RG) se prevede, printre altele: „1. Dacă, conform articolului corespunzător din prezentul cod, 

o infracțiune se consideră consumată doar atunci când fapta a cauzat urmări prejudiciabile sau a 

creat pericolul real de cauzare a acestora, este necesar să se stabilească legătura cauzală dintre 

această faptă și urmările prejudiciabile sau pericolul de cauzare a acestora. 2. Există legătură 

cauzală atunci când fapta a constituit cauza necesară în raport cu urmările prejudiciabile sau cu 

pericolul real de cauzare a acestora, prevăzute de articolul corespunzător din prezentul cod, fără 

care astfel de urmări nu ar fi fost cauzate ori un astfel de pericol nu ar fi fost creat.  [...].” [2] În 
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infracțiunii. În cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM, acestea trebuie lua-
te în considerare la individualizarea pedepsei. Necesitatea stabilirii motivului și 
scopului în cazul oricărei infracțiuni rezultă din alin. (2) art. 281 și pct. 1) alin. (1) 
art. 394 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova. [3]

Mai întâi va fi analizat motivul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM. 
În CP RM nu este definită noțiunea „motivul infracțiunii”. În doctrina pe-

nală pot fi găsite definițiile acestor noțiuni. Astfel, C. Bulai înțelege prin „motiv 
(mobil) al infracțiunii” „imboldul interior, adică acea necesitate, dorință, pasiu-
ne, emoție, acel sentiment care determină persoana să săvârșească infracțiunea 
și îi dirijează voința în momentul săvârșirii ei. De aceea motivul este denumit 
și cauza internă a actului de conduită”. [4, p. 192] După părerea lui A. Bucur, 
„este numit mobil acel impuls psihic care determină o persoană să acționeze, 
acea cauză internă a actului de voință”. [5] T.V. Kruglova consideră că „motiv al 
comportamentului infracțional constituie imboldul interior, care se exprimă în 
năzuința subiectului de a atinge rezultatul dorit (scopul) prin săvârșirea unei 
fapte socialmente periculoase”. [6, p. 7] L.L. Kruglikov menționează că „motivul 
apare ca forța motrice, ca sursa intrinsecă de comitere a faptei infracționale”. [7, 
p. 216] A.I. Rarog afirmă că „motiv este imboldul interior condiționat de anu-
mite necesități și interese, care determină hotărârea făptuitorului de a comite 
infracțiunea și de care acesta este ghidat atunci când săvârșește infracțiunea”. 
[8, p. 92] Părerea lui I.Ia. Kozacenko este că „motiv al infracțiunii îl reprezintă 
imboldul interioar condiționată de anumite nevoi și interese, care determină 
făptuitorul să ia decizia de a săvârși infracțiunea”. [9, p. 294]

Aceste definiții nu diferă în esență. Analiza lor ne arată că motiv al infracțiunii 
este imboldul lăuntric ce are la bază anumite interese și/sau necesități pe care 
făptuitorul intenționează să le satisfacă pe calea săvârșirii infracțiunii. Motivul 
apare înainte de săvârșirea infracțiunii, dând origine voinței făptuitorului de a 
săvârși infracțiunea și ghidându-l în vederea comiterii infracțiunii.

Referitor la infracțiunea prevăzută la art. 146 CP RM, S. Brînza afirmă: 
„Motivele infracțiunii pot fi diferite, exprimându-se de cele mai multe ori în răz-
bunare sau gelozie”. [10, p. 74] O părere similară are M.Iu. Karasiova. [1]

Având o părere apropiată, S.A. Eloian consideră că „răzbunarea este moti-
vul dominant al infracțiunilor săvârșite în stare de afect. Se are în vedere răzbu-
narea pentru răul provocat”. [11] Precizarea din ultima propoziție este inutilă și 
chiar tautologică, deoarece, așa cum menționează S. Brînza, la baza răzbunării 
„se află supărarea și nemulțumirea de faptele altei persoane, însoțite de năzu-
ința de a primi satisfacție pentru prejudiciile pricinuite”. [10, p. 55] Răzbunarea 
este, prin definiție, un rău cauzat pentru un alt rău.
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Despre un alt motiv al omorului săvârșit în stare de afect – gelozia – ne vor-
besc alți autori. T.V. Kruglova afirmă că „gelozia ca motiv al infracțiunii se exprimă 
în năzuința unei persoane de a păstra în continuare o valoare semnificativă pe ca-
lea săvârșirii unei fapte ilegale. Gelozia se manifestă și este percepută de oameni 
în moduri diferite, dând naștere la diverse stări emoționale, adesea însoțite de 
aplicarea unor procedee violente care conduc spre urmări cu caracter penal. Deși 
sentimentul de gelozie în unele cazuri poate juca rolul unui anumit stimulent pen-
tru comiterea de fapte socialmente utile, totuși, acest motiv este, prin conținutul 
său social, josnic și imoral. Gelozia constituie o manifestare de egoism, de pose-
sivitate transferată asupra celor apropiați”. [6, p. 7] A. Nuță caracterizează ast-
fel motivul de gelozie: „Un ansamblu de trăiri emoționale, gânduri și acțiuni care 
apar și se dezvoltă când o relație semnificativă este percepută ca fiind amenințată 
de un rival. Pentru a fi gelos trebuie să ai pe cineva (ceva), în sensul de a avea sen-
timentul ca acel ceva (cineva) îți aparține”. [12, p. 34]

T.V. Kruglova pune la îndoială că motivul de gelozie ar fi prezent în cazul 
omorului în stare de afect, săvârșit asupra soțului, soției, concubinului sau con-
cubinei, surprinși în timpul unui adulter. Autoarea dată consideră că, pentru ca 
gelozia să reprezinte motivul unei asemenea infracțiuni, victima trebuie să pro-
voace starea de afect a făptuitorului prin insulte grave. [6, p. 8] În primul rând, 
adulterul constituie un act ilegal și imoral în același timp. Aceasta rezultă din 
alin. (2) art. 18 din Codul familiei al Republicii Moldova, conform căruia „soții 
își datorează reciproc sprijin moral și fidelitate conjugală”. [13] Din acest punct 
de vedere, adulterul nu poate fi restrâns doar la noțiunea „insulte grave” din art. 
146 CP RM. În al doilea rând, nu este clar de ce, în opinia lui T.V. Kruglova, gelo-
zia nu poate fi motiv în situația pe care o descrie. Nu este exclus ca acest motiv 
să fie secundat de alte motive. Însă, într-un fel sau altul, gelozia este prezentă în 
cazul omorului în stare de afect, săvârșit asupra soțului, soției, concubinului sau 
concubinei, surprinși în timpul unui adulter. Or, așa cum menționează S. Brînza, 
„gelozia reprezintă neîncrederea pasionată, îndoiala chinuitoare în ce privește 
fidelitatea, dragostea, devotamentul deplin al cuiva. Victimă a omorului din ge-
lozie poate fi nu numai persoana care a generat nemijlocit acest sentiment, dar 
și o altă persoană, apropiată primei”. [10, p. 55]

Considerăm neîntemeiat a restrânge motivele infracțiunii, prevăzute la art. 
146 CP RM, la răzbunare și la gelozie. Nu poate fi lăsată fără atenție afirmația lui 
K.V. Deadiun: „Săvârșirea unei infracțiuni în stare de afect nu întotdeauna pre-
supune motivul răzbunării, al geloziei etc. Adesea, o astfel de infracțiune poate fi 
condiționată de motive de protecție împotriva maltratării și a bătăilor sistemati-
ce din partea victimei”. [14] În context, A.N. Popov consideră că în cazul omoru-
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lui săvârșit în stare de afect „motivele posibile se exprimă în răzbunarea sau în 
gelozie. Însă, la fel de posibil într-un asemenea caz este motivul răsplatei pentru 
răul provocat. Motivul dat nu presupune reprimarea sau răzbunarea asociată cu 
o evaluare negativă, ci un comportament pozitiv, deși reprobabil într-un anumit 
sens, care este menit să limiteze răspândirea răului. Acest comportament este 
pozitiv, pentru că reprezintă o reacție la un rău. Răsplata pentru răul provocat 
este un comportament reprobabil, întrucât constituie o reacție fie tardivă, fie in-
adecvată”. [15, p. 94] Dincolo de aprecierile cu caracter moral (și, drept urmare, 
subiectiv) ale lui A.N. Popov, contează că pot exista motive ale omorului săvârșit 
în stare de afect, care nu se încadrează în tiparul răzbunării și al geloziei.

Este posibilă concurența dintre art. 146 și 148 CP RM. În virtutea regulii 
fixate la lit. b) art. 117 CP RM, în acest caz nu trebuie aplicat art. 148 CP RM. Ca 
urmare, motivul de compătimire poate sta la baza infracțiunii prevăzute la art. 
146 CP RM.

De asemenea, motivul de compătimire poate fi prezent în cazurile în care se 
exclude concurența dintre art. 146 și 148 CP RM. Se au în vedere cazurile când 
starea de afect a făptuitorului este provocată prin acte de violență, insulte grave, 
alte acte ilegale sau imorale fie de către o persoană care nu suferă de o maladie 
incurabilă sau care nu are suferințe fizice cu caracterul insuportabil, fie de către 
o persoană care suferă de o maladie incurabilă sau care are suferințe fizice cu 
caracterul insuportabil, însă în lipsa dorinței victimei sau, în cazul minorilor, a 
rudelor acestora. Într-un asemenea caz, deoarece lipsește temeiul aplicării art. 
148 CP RM, urmează să fie aplicat art. 146 CP RM.

Cu siguranță, răzbunarea, gelozia, compătimirea etc. în cazul omorului, 
săvârșit în stare de afect, prezintă o nuanță care le deosebește de răzbunarea, 
gelozia, compătimirea etc. în cazul celorlalte infracțiuni săvârșite prin omor. 
Starea de afect și factorii situaționali nu pot să nu lase o amprentă asupra gene-
zei infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM. Despre aceasta ne vorbește I. Mircea: 
„Stările emoționale ale subiectului, într-o strânsă legătură reciprocă cu alte pro-
cese psihice din conștiința sa, determină formarea motivelor care îl impulsio-
nează la săvârșirea unor anumite infracțiuni în vederea atingerii unor scopuri 
dinainte fixate, prin care se realizează și satisfacerea cerințelor individuale”. [16, 
p. 89] De asemenea, N.S. Jdanov menționează că „în cazul infracțiunilor săvârșite 
în stare de afect, motivul se distinge prin caracteristici precum efemeritate, in-
stabilitate, situaționalitate. El reprezintă reacția făptuitorului la un pretext pro-
vocator, apariția lui fiind bruscă”. [17] După părerea lui E.V. Maslova, „motiv al 
infracțiunii este fundamentul infracțiunii, condiționat de starea emoțională a 
făptuitorului”. [18, p. 19] Astfel, emoțiile, manifestate de făptuitor, influențează 
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în mod inerent conținutul motivului infracțiunii. Întrucât starea de afect este 
indispensabilă în cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM, motivele acestei 
infracțiuni sunt în toate cazurile marcate de o asemenea stare.

Starea de lucruri, descrisă mai sus, i-a determinat pe unii autori să afirme 
că, în cazul omorului săvârșit în stare de afect, motivele se identifică cu emoțiile 
manifestate de făptuitor. Spre exemplu, S.A. Tararuhin consideră că „în prezența 
afectului, furia constituie un motiv remarcabil ce dă naștere aspirației de a pro-
voca rău victimei”. [19, p. 167-168] De asemenea, A.G. Babicev menționează că 
„motiv al omorului săvârșit în stare de afect este sentimentul mixt complex, un 
anumit ansamblu de sentimente și trăiri emoționale care acționează într-o sin-
gură direcție, ca și cum „fuzionând” într-un „flux” unitar, care sunt evaluate de 
către subiect ca un întreg, determinându-l în cele din urmă să aleagă varianta 
infracțională de comportament”. [20, p. 273] O confuzie similară este admisă de 
K.K. Stankevici: „Omorul din gelozie și omorul din motive de ostilitate personală 
se deosebesc de omorul săvârșit în stare de afect prin faptul că, spre deosebire 
de primele două motive, afectul nu se dezvoltă treptat, ci apare busc”. [21]

Nu este admisibilă confundarea stării de afect cu motivul omorului săvârșit 
în stare de afect. Din acest punct de vedere, suntem de acord cu S.A. Eloian, care 
afirmă: „Supărarea nu poate fi considerată motiv al omorului, deoarece este un 
sentiment, o emoție. Emoțiile precum bucuria, frica, supărarea, furia etc., deter-
mină starea emoțională a subiectului și, ca atare, constituie „fundalul” motivației. 
Având un puternic impact asupra procesului de motivație, aceste emoții „de fun-
dal” nu reprezintă motive, deoarece nu reflectă interesele subiectului. Omorul în 
stare de afect este săvârșit nu din furie, ci din răzbunare ce apare pe fundalul furi-
ei”. [11] Așadar, motivul apare sub imperiul stării de afect. Din această cauză nu ar 
fi corect să se afirme că, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM, anumite 
emoții apar sub imperiul altor emoții. În cazul acestei infracțiuni, starea de afect 
are capacitatea de a „ajusta” motivul omorului la interesele și necesitățile de mo-
ment ale subiectului, fără a se identifica cu motivul dat.

Unii autori vorbesc despre motive conștientizate și motive neconștientizate 
ale infracțiunii. Este necesar să stabilim dacă această diferențiere se referă la 
motivele omorului săvârșit în stare de afect.

Spre exemplu, D.V. Vaseaev consideră că „motiv al infracțiunii este imboldul 
conștientizat sau neconștientizat de a comite o infracțiune, care constituie pen-
tru făptuitor sursa interioară de săvârșire a infracțiunii. Motivul neconștientizat 
al infracțiunii poate prezenta relevanță, de exemplu, ca circumstanță ce caracte-
rizează personalitatea făptuitorului. Un astfel de motiv poate fi luat în calcul la 
stabilirea pedepsei, însă nu poate fi luat în considerare la aplicarea răspunderii 
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penale”. [22, p. 8] Din acest punct de vedere controversat este greu de înțeles ce 
are în vedere D.V. Veaseaev prin „motiv neconștientizat al infracțiunii”. Mai cla-
ră este părerea lui T.V. Kruglova: „Ca regulă generală, motivul infracțiunii este un 
imbold conștientizat. Totuși, așa cum arată practica judiciară, motivul săvârșirii 
infracțiunii nu întotdeauna este conștientizat de către făptuitori. Acest lucru este 
valabil mai ales pentru infracțiunile comise din gelozie. Conștientizării unui ase-
menea imbold i se pot opune diverși factori: reacții afective; starea psihologică a 
făptuitorului și o serie de alte circumstanțe”. [6, p. 7] Din acest punct de vedere 
rezultă că starea de afect poate fi fundalul în prezența căruia motivul de a comite 
omorul, săvârșit în stare de afect, poate să nu fie conștientizat de către făptuitor. 

O altă părere a lui D.V. Vaseaev reduce din certitudinea acestei constatări. 
Autorul dat subliniază necesitatea operării cu noțiunea „motiv afectizat”, prin 
care înțelege „necesitatea incomplet conștientizată, care, sub influența unei „ex-
plozii” emoționale, determină la săvârșirea unei fapte anumite”. [22, p. 10] Așa 
cum am stabilit anterior, motivul infracțiunii poate avea la bază o necesitate, 
însă nu se identifică cu aceasta. Dincolo de incoerența ce rezultă din această pre-
cizare, ideea lui D.V. Vaseaev pare să fie acceptabilă. În cazul omorului, săvârșit 
în stare de afect, conștiința făptuitorului este parțial afectată. Nu se poate afir-
ma că făptuitorul ar fi ghidat de un motiv pe care nu-l conștientizează deloc. 
Un motiv neconștientizat vorbește despre iresponsabilitatea făptuitorului, caz 
în care lipsește componența de infracțiune. Se poate însă de afirmat că, în ca-
zul omorului, săvârșit în stare de afect, făptuitorul este ghidat de un motiv pe 
care îl conștientizează parțial. Această ipoteză este confirmată de S.V. Borodin: 
„Motivul infracțiunii în cauză (adică al omorului săvârșit în stare de afect – n.a.) 
este situațional, instabil, tranzitoriu. În astfel de cazuri, el apare brusc și ge-
nerează imediat intenția de a săvârși infracțiunea. Motivul dat are un impact 
semnificativ asupra dinamicii și realizării intenției infracționale. Deși motivul 
nu condiționează calificarea faptei ca omor săvârșit în stare de afect, stabilirea 
acestuia este adesea necesară pentru a răspunde la întrebarea dacă făptuitorul 
s-a aflat în stare de afect sau nu”. [23, p. 82] 

Rezultă că, reducând sfera de conștiință a făptuitorului, starea de afect în-
gustează baza motivațională a infracțiunii analizate. Din cauza motivului parțial 
conștientizat, subiectul infracțiunii, prevăzute la art. 146 CP RM, este limitat în 
anumite privințe în ceea ce privește alegerea variantei de comportament.

D.V. Vaseaev menționează, de asemenea, că „dacă infracțiunea are la bază 
un motiv conștientizat (răzbunare, interes personal, ură față de un anumit grup 
social etc.), ea nu poate fi calificată conform art. 107 CP FR (care corespunde cu 
art. 146 CP RM – n.a.). Cu alte cuvinte, prezența unui motiv neafectizat exclude 
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starea de afect, ca și viceversa”. [22, p. 10] Includerea motivului de răzbunare în 
această listă pune în gardă. Desigur, în lipsa stării de afect, răzbunarea nu poate 
constitui motivul omorului săvârșit în stare de afect. Însă, nu se poate afirma că 
orice răzbunare mărturisește despre lipsa stării de afect. Considerăm că nu lipsa 
unui anumit motiv, dar lipsa stării de afect exclude aplicarea art. 146 CP RM. Nu 
poate exista o listă de motive conștientizate, o listă de motive neconștientizate 
și o listă de motive parțial conștientizate. Practic, oricare dintre motive poate 
face parte din oricare dintre aceste trei liste. Aceasta depinde nu de caracteris-
ticile motivului infracțiunii, dar de starea psihică a făptuitorului, mai precis de 
funcționarea deplină sau parțială ori nefuncționarea conștiinței acestuia.

La fel, pune în gardă părerea lui A.G. Mustafzade. Acesta distinge: motivele 
josnice ca fiind acelea care stau la baza omorului agravat; motivele socialmen-
te scuzabile ca fiind acelea care stau la baza omorului simplu; motivele social-
mente neutre ca fiind acelea care stau la baza infracțiunilor de omor sîvârșite 
în prezența unor circumstanțe atenuante. [24, p. 8] Terminologia, folosită de 
acest autor, ridică semne de întrebare și nu face decât să îngreuneze perceperea 
esenței juridice a motivelor omorului în general și ale omorului săvârșit în sta-
re de afect în particular. Însă, nu aceasta este problema principală generată de 
punctul de vedere exprimat de A.G. Mustafzade. Ca motive ale omorului simplu 
acest autor numește: răzbunarea; ura; gelozia etc. [24, p. 10] Însă, astfel de mo-
tive pot fi prezente nu doar în cazul infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 145 CP 
RM, dar și în cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM. Ceea ce demonstrea-
ză că, indiferent de motivele care-l ghidează pe făptuitor, dacă este prezentă 
starea de afect, devine obligatorie aplicarea art. 146 CP RM. Chiar în prezența 
unora dintre motivele prevăzute la alin. (2) art. 145 CP RM (de exemplu, a moti-
velor sadice), dacă este prezentă starea de afect, trebuie aplicat art. 146 CP RM. 
Această obligație rezultă din lit. a) art. 117 CP RM. 

Unele motive, prevăzute la alin. (2) art. 145 CP RM (de exemplu, intere-
sul material), sunt mai dificil (dacă nu chiar imposibil) de perceput ca motive 
ale infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM. Cauza acestei imposibilități o con-
stituie nu faptul că interesul material ar fi, după clasificarea propusă de A.G. 
Mustafzade, un motiv josnic. Pur și simplu, este puțin probabil ca interesul ma-
terial să poată apărea în intervalul scurt de timp în care făptuitorul se află în 
stare de afect. De asemenea, este puțin probabil ca interesul material să apară 
pe fundalul stării de afect care este o reacție la actele ilegale sau imorale ale 
victimei. Astfel, unele motive, datorită specificului lor, demonstrează o compati-
bilitate redusă sau o incompatibiltate deplină cu starea de afect.

În continuare va fi analizat scopul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM. 
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Nici noțiunea „scopul infracțiunii” nu este definită în legea penală a 
Republicii Moldova. Definițiile doctrinare ale acestei noțiuni nu se deosebesc 
principial. Spre exemplu, C. Bulai înțelege prin „scop al infracțiunii” „obiecti-
vul propus și reprezentat de făptuitor ca rezultat al acțiunii sau inacțiunii sale, 
adică finalitatea urmărită prin săvârșirea faptei penale”. [4, p. 193] A. Bucur 
menționează: „Se numește scop infracțional acel proces psihic care constă în ur-
mărirea realizării unor consecințe ale acțiunii sau, altfel spus, obiectivul propus 
și reprezentat de făptuitor ca rezultat al acțiunii sau inacțiunii sale”. [5] După 
părerea lui E.V. Maslova, „scop al infracțiunii este modelul mental al rezultatului 
viitor, condiționat de motivul infracțiunii, spre realizarea căruia tinde făptui-
torul”. [18, p. 19] A.G. Mustafzade afirmă că „scop al infracțiunii este modelul 
ideal (mental) al rezultatului dorit, pe care făptuitorul încearcă să-l transpu-
nă prin săvârșirea infracțiunii”. [24, p. 12] De asemenea, N.P. Pecinikov înțelege 
prin „scop al infracțiunii” „reprezentarea rezultatului dorit, a cărui realizare o 
dorește persoana care săvârșește infracțiunea”. [25, p. 12] 

Din toate aceste puncte de vedere rezultă că scop al infracțiunii constituie 
proiecția din conștiința făptuitorului (la baza căreia se află motivul infracțiunii), 
a rezultatului pe care făptuitorul își propune să-l obțină prin săvârșirea 
infracțiunii.

T.V. Kondrașova este de părerea că omorul, săvârșit în stare de afect, este 
săvârșit cu un anumit scop: „Din cauza intempestivității și a intensității afec-
tului, făptuitorul poate să nu fie pe deplin conștient de ceea ce comite, să nu 
înțeleagă pe deplin ce rău dorește să provoace victimei. Totuși, despre faptul că 
el își dă seama de pericolul social al faptei sale mărturisesc acțiunile sale înainte 
de săvârșirea infracțiunii (făptuitorul apucă o sticlă, o piatră, un cuțit, un topor 
sau un pistol). Prin urmare, el nu poate să nu prevadă producerea urmărilor 
prejudiciabile și să nu dorească producerea acestora. El poate doar să nu aibă o 
reprezentare clară asupra gradului de gravitate a urmărilor care se vor produ-
ce”. [26, p. 158] Făcând o paralelă cu cele menționate mai sus, se poate afirma 
că, având la bază un motiv parțial conștientizat, infracțiunea, prevăzută la art. 
146 CP RM, este, naturalmente, săvârșită cu un scop parțial conștientizat.

Alți autori vorbesc fie despre un scop neconștientizat al omorului săvârșit 
în stare de afect, fie despre lipsa în genere a scopului acestei infracțiuni. Spre 
exemplu, T. Tkacenko afirmă că „persoana, care se află în stare de afect, nu 
conștientizează clar caracterul faptei sale. Odată ce nu este sigură de ceea ce 
comite, persoana dată nu este sigură în privința rezultatului pe care dorește să-l 
obțină. Desigur, rezultatul vag preconizat nu poate fi dorit. Aceasta demonstrea-
ză absența scopului infracțiunii”. [27] După părerea lui V. Vladimirov, „în cazul 
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săvârșirii omorului în stare de afect, făptuitorul nu are un scop prestabilit: să 
comită un omor sau să cauzeze vătămarea gravă a sănătății victimei”. [28] După 
cum se vede, acești autori fie echivalează starea de afect cu iresponsabilitatea 
celui care comite omorul în stare de afect, fie nu admit posibilitatea manifestării 
intenției directe de către acesta. 

A.N. Popov menționează că, după caz, scopul poate fi prezent sau absent în 
cazul omorului săvârșit în stare de afect. Acest scop poate fi unul determinat (de 
a lipsi victima de viață) sau nedeterminat (de a o pedepsi, a o bate, a-i cauza un 
prejudiciu fizic). [29, p. 168] Despre caracterul determinat sau nedeterminat al 
scopului omorului, săvârșit în stare de afect, vorbește, de asemenea, A.V. Bailov. 
Potrivit acestuia „scopul determinat se poate exprima în dorința făptuitorului 
de a pune capăt comportamentului ilegal al victimei provocând moartea aceste-
ia, pe când scopul nedeterminat se poate exprima în dorința făptuitorului de a-i 
cauza victimei orice prejudiciu fizic”. [30]

În ce ne privește, nu considerăm posibilă prezența unui scop nedetermi-
nat al infracțiunii. În cazul infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM, în prezența 
intenței indirecte, este mai potrivit să vorbim despre o pluralitate de scopuri 
infracționale (de exemplu, de a o lipsi de viață, de a-i cauza vătămarea gra-
vă a integrității corporale sau a sănătății, de a-i cauza vătămarea medie a 
integrității corporale sau a sănătății etc.). Realizarea oricăruia dintre aceste 
scopuri ar satisface interesele și necesitățile făptuitorului. În cazul infracțiunii 
prevăzute la art. 146 CP RM, în prezența intenției directe, scopul poate fi unul 
singur – lipsirea de viață a victimei. Oricare alt scop nu ar satisface interesele 
și necesitățile făptuitorului.

Infracțiunea, prevăzută la art. 146 CP RM, presupune prezența scopului în 
toate cazurile. Scopul acestei infracțiuni se deosebește de scopul infracțiunii, 
prevăzute la art. 145 CP RM, prin aceea că este parțial conștientizat și influențat 
de starea de afect. În celelalte privințe considerăm că nu există diferențe între 
scopurile celor două infracțiuni.
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In this article we aim to analyze the effects of the adoption of the Decision of the 
Constitutional Court no. 75/2019 on the application of art. 335 of the Criminal code. 

In this context, the application of the criminal law by the subjects empowered with 
such attributions cannot be carried out by abstraction from the jurisprudence of the 
Constitutional Court, which, within the limits of its competence, performs the test of con-
stitutionality of the law, as the case may be, in the part concerning quality conditions, pre-
dictability of the criminal law, in particular, of the text “of the service situation” from article 
335 par. (1) of the Criminal Code. Thus, in the following, we will try to identify the scope 
of application of the text “of the employment situation”, by referring to the opinions of the 
doctrinaires and the corresponding normative provisions. Additionally, we will try to opine 
on the opportunity to regulate exclusively by normative acts the administrative or organi-
zational-economic attributions of the persons who manage a commercial, public or other 
non-state organization or who work for such an organization.

Keywords: Criminal Code, official misconduct, person who manages a commercial, 
public or other non-state organization, rights and obligations in view of exercising the dis-
position or organizational-economic administrative functions or actions, permanently or 
provisionally, within the indicated organization or in a subdivision thereof, intentional use 
of the service situation. 

La originea cauzei existente la respectiva etapă spre examinare la Curtea 
Constituțională, se afla excepția de neconstituționalitate a textului „a situației 
de serviciu” din articolul 335 alin. (1) din Codul penal, ridicată de către apă-
rătorul Vasile Nicoară, în dosarul nr. 1-1238/2019, pendinte la Judecătoria 
Chișinău, sediul Buiucani, de învinuire a dlui V. L. de comiterea infracțiunii 
prevăzute de articolul 335 alin. (1) din Codul penal [Abuzul de serviciu în do-
meniul privat]. Astfel, în cadrul ședinței de judecată, apărătorul Vasile Nicoară 
a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „a situației de serviciu” 
din articolul 335 alin. (1) din Codul penal și a articolului 291 din Codul de 
procedură penală.

La 15.05.2019, prin încheiere, instanța de judecată a admis cererea de ridi-
care a excepției de neconstituționalitate doar în partea prevederilor contestate 
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din articolul 335 alin. (1) din Codul penal și a sesizat Curtea Constituțională, în 
vederea soluționării ei.

Analizînd Decizia nr. 75 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 
94g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 
335 alin. (1) din Codul penal (abuzul de serviciu în domeniul privat) [1], în pct. 
8, 9 și 10, se constată că în motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul 
susține că textul „a situației de serviciu” din articolul 335 alin. (1) din Codul penal 
nu este suficient de previzibil pentru subiecții cărora li se adresează, în măsura în 
care aceștia să-și poată adapta conduita pentru a respecta legea penală. 

Autorul excepției, indică că în vederea asigurării respectării principiului 
legalității incriminării, textul „a situației de serviciu” din articolul 335 alin. (1) 
din Codul penal ar trebui interpretat prin raportare la atribuțiile de serviciu pre-
văzute de lege în cazul subiecților enumerați de articolul 335 alin. (1) din Codul 
penal. Altfel spus, atunci când o persoană este acuzată de comiterea infracțiunii 
prevăzute de articolul 335 alin. (1) din Codul penal, trebuie să se facă trimitere 
la legea care îi conferă subiectului infracțiunii atribuția de serviciu pretinsă a fi 
fost folosită în mod abuziv. 

În final autorul consideră că textul de lege criticat contravine art.1 alin. (3), 
art.22 și art.23 din Constituție.

Reieșind din art. 335 alin. (1) din Codul penal se constată că legiuitorul 
printre altele a prevăzut în dispoziția normei, textul „Folosirea intenționată a 
situației de serviciu”, pentru explicarea căruia în mod obligatoriu vom apela la 
viziunile doctrinarilor.

Analizînd componența de infracțiune prevăzută de art. 335 din Codul penal, 
observăm că autorul Borodac Alexandru, consideră că folosirea intenționată a 
situației de serviciu contrar intereselor de serviciu, presupune săvîrșirea acți-
unilor sau inacțiunilor cu încălcarea ordinii stabilite de actele normative, care 
reglementează competența subiecților infracțiunii, totodată, prezintă exemple 
de folosire intenționată a situației de serviciu (sublineierea ne aparține - n.a.). 
Indică că pentru prezența infracțiunii este necesar a se stabili dacă subiecții 
infracțiunii au folosit cu bună-știință situația de serviciu în interes material ori 
în alte interese personale. [2, p.510-513].

Per a contrario, în opinia lui Țurcanu Ion „prin folosire intenționată a situ-
ației de serviciu de către o persoană care gestionează o organizație comercială, 
obștească sau altă organizație nestatală înțelegem săvîrșirea faptelor de gestio-
nare a activității acestor organizații, prin acțiuni sau inacțiuni care sunt în com-
petența de serviciu ale acestei persoane, dar cu încălcarea ordinii stabilite prin 
actele normative ce reglementează competența dată. Astfel, competența persoa-
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nelor care gestionează activitatea acestor categorii de organizații este stabilită 
prin acte normative, precum și prin acte de constituire a organizațiilor (contrac-
te, statute), elaborate în temeiul legislației în vigoare. De asemenea, competența 
acestor persoane poate fi stabilită în cadrul unor contracte speciale, încheiate cu 
organul de constituire, fondatorii sau alte organe din cadrul organizației.” (subli-
neierea ne aparține - n.a.). [3, p.659-660]

În opinia doctrinarilor Brînza Sergiu și Stati Vitalie, prin folosirea situației 
de serviciu se înțelege săvîrșirea unor acțiuni sau inacțiuni care decurg din 
atribuțiile de serviciu ale făptuitorului și care sunt în limitele competenței sale 
de serviciu. În contextul comiterii infracțiunii specificate la alin. (1) art. 335 din 
Codul penal, făptuitorul poate să nu execute, în totalitate sau în parte, una sau 
mai multe din aceste atribuții. În orice caz, este obligatoriu ca aceste atribuții să 
aibă un suport normativ (sublineierea ne aparține - n.a.). [4, p.966] 

Totodată, din perspectiva lui V.V. Fiodorov, „atribuțiile unei sau alte per-
soane, care exercită atribuții de conducere în cadrul organizațiilor comerciale 
sau de altă natură, pot fi stabilite de lege sau alt act normativ fără a contrazice 
prevederile statutului organizației, contractului, ordinului sau dispoziției” [5, 
p.90]

Din cele menționate supra, rezulta că, opiniile doctrinarilor sunt diferite în 
partea ce ține de interpretarea efectuată a textului „a situației de serviciu” din 
articolul 335 alin. (1) din Codul penal, sau din conținutul normei penale cores-
pondente cînd avem în vedere concluzionările ultimului autor.

În mod evident, persoana care gestionează o organizație comercială, ob-
ștească sau o altă organizație nestatală a situației de serviciu, pe parcursul exer-
citării activității sale, se conduce de actele normative de specialitate, iar în speță 
am putea evidenția și limita în cadrul prezentei cercetări la următoarele: Legea 
nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, Legea nr. 1134 
din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu 
privire la organizațiile necomerciale, desigur, această listă a actelor normative 
poate continua, în dependență de domeniul de activitate ce prezintă interes.

Reliefăm că în anumite acte normative, prin persoane care gestionează o 
organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală urmează a se 
înțelege în mod obligatoriu, prin trimitere la termenii „administratori” sau „or-
ganul de conducere al societății”, sau după caz alte noțiuni în dependență de 
forma organizatorico-juridică a entității.

În acest sens, conform art. 69 alin. (1) din Legea nr. 135 din 14.06.2007 
privind societățile cu răspundere limitată (în continuare – Legea nr.135/2007) 
[6], constatăm că „Societatea trebuie să aibă unul sau mai mulți administratori, 
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care administrează societatea și o reprezintă”. Coroborînd cu art. 70 alin. (1) al 
aceleiași legi, stabilim că „Administratorul societății se desemnează de adunarea 
generală a asociaților sau de consiliul societății dacă actul de constituire prevede 
aceasta……..”.

Prezintă interes art. 72 alin. (1) din Legea nr.135/2007, în care legiuitorul 
a indicat că „Administratorul este obligat să execute hotărîrile adunării generale 
a asociaților și ale consiliului societății (sublineierea ne aparține - n.a.)”.

După cum este cunoscut faptul societatea cu răspundere limitată poate fi 
constituită de unul sau de mai mulți fondatori persoane fizice și/sau juridice 
cărora legea nu le interzice acest lucru, respectiv, la data înregistrării de stat a 
societății, fondatorii acesteia devin asociați.

La data constituirii societății cu răspundere limitată, fondatorii semnează 
și autentifică actul de constituire a societății care de fapt reprezintă contractul 
de constituire și/sau statutul. Desigur, în situația persoanei juridice constituite 
de către un singur fondator, societatea cu răspundere limitată activează în baza 
statutului aprobat de către acesta. 

În același registru, în acord cu art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr.135/2007, 
„Actul de constituire al societății va cuprinde structura, atribuțiile, modul de con-
stituire și de funcționare a organelor de conducere ale societății (sublineierea ne 
aparține - n.a.)”. Desigur, după cum este indicat în alin. (2) al aceluiași articol, 
actul de constituire poate să cuprindă și alte prevederi care nu contravin legii.

În continuare, analizînd prevederile unui alt act normativ și anume art. 30 
alin. (1) și (2) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni 
(în continuare – Legea nr.1134/1997) [7], conchidem că documente de consti-
tuire ale societății sînt contractul de societate (declarația de constituire a socie-
tății) și statutul societății. Totodată, se indică că contractul de societate (decla-
rația de constituire a societății) are prioritate față de statutul societății pînă la 
înregistrarea ei de stat.

Coroborînd cu prevederile art. 33 alin. (1) lit.g) din Legea nr. 1134/1997, 
observăm că statutul societății va cuprinde printre altele: „structura, atribuțiile, 
modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale societății” (sub-
lineierea ne aparține - n.a.), suplimentar, analizînd alineatului (2) și (3) al artico-
lului menționat, evidențiem că „Statutul societății poate cuprinde și alte date ce nu 
sînt în contradicție cu legislația.” precum și „Prevederile statutului societății sînt 
obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății.”.

Respectiv, în conformitate cu art. 8 alin. (1) al Legii nr. 1134/1997, stabilim 
că organele de conducere ale societății sînt: adunarea generală a acționarilor, 
consiliul societății, organul executiv, și comisia de cenzori. Suplimentar, reieșind 
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din alineatul (3), concluzionăm inter alia că atribuțiile organelor de conducere 
ale societății sînt stabilite de legea prenotată, precum și, de alte acte legislative, 
de statutul și de regulamentele societății. 

Analizînd sistemic prevederile actelor normative menționate, de asemenea, 
putem stabili că reieșind atît din conținutul Legii nr. 135/2007 cît și din conținutul 
Legii nr. 1134/1997, legiuitorul a prevăzut, în cazul societăților cu răspundere 
limitată pentru administratori sau în cazul societăților pe acțiuni pentru orga-
nele de conducere ale societății, atribuții expres prevăzute în legile menționate, 
atribuții care reiese din acte normative de specialitate sau conexe, precum și 
atribuții care reiese din actul de constituire, sau după caz statutul societății și 
regulamentului organului executiv al societății. De fapt, în grosso modo, putem 
stabili că actele normative ce reglementează activitatea desfășurată în cadrul 
entității anume, prescrie în unele situații o anumită conduită generală sau după 
caz una specială, pentru persoanele care gestionează o organizație comercială, 
obștească sau altă organizație nestatală, însă observăm că legiuitorul indicînd 
faptul că administratorul sau după caz organele de conducere ale societății, sunt 
obligate să execute prevederile normative, mai și indică că, subiecții enumerați, 
au obligația de a se conduce de atribuțiile prevăzute în actul de constituire, sau 
după caz statutul societății și regulamentului organului executiv al societății, lăs-
înd în acest mod, la discreția entităților corespunzătoare, de a reglementa prin 
acte interne „situația de serviciu”, iar prevederea de blanchetă a actului normativ 
cu referire la aceste acte interne, constituie de fapt și temeiul juridic pentru re-
glementarea anumitor drepturi și obligații în partea ce ține exercitarea funcțiilor 
sau acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico-economice, în ca-
drul organizațiilor comerciale, obștești sau alte organizații nestatale.

Totodată, evidențiind prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 86 
din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale (în continuare – Legea 
nr.86/2020) [8], se indică expres că „Administratorul are următoarele atribuții: 
a) gestionează activitatea organizației necomerciale în modul prevăzut de lege și 
statut” (sublineierea ne aparține - n.a.).

Desigur, că prin utilizarea noțiunii de „lege” în toate actele normative 
menționate, cu siguranță legiuitorul nu a avut în vedere, doar atribuțiile care re-
iese strict din Legea nr. 135/2007, Legea nr. 1134/1997 sau Legea nr.86/2020, 
însă a apelat la un noțiune generică, care de fapt constituie un imperativ de 
ordin general-obligatoriu, și care cuprinde în sine toate actele normative care 
intercalează domeniul de activitate a societății comerciale sau necomerciale, 
inclusiv în procesul de exercitare a funcțiilor sau acțiunilor administrative de 
dispoziție ori organizatorico-economice.
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Suplimentar, potrivit art. 2 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la 
actele normative [9], stabilim că legiuitorul a oferit următoarea noțiune actului 
normativ „act juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică, care are 
caracter public, obligatoriu, general și impersonal și care stabilește, modifică ori 
abrogă norme juridice care reglementează nașterea, modificarea sau stingerea 
raporturilor juridice și care sînt aplicabile unui număr nedeterminat de situații 
identice” (sublineierea ne aparține - n.a.).

Nu putem nega faptul, că reieșind din specificul activității de exercitare a func-
țiilor sau acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico-economice, în 
cadrul societăților comerciale sau organizațiilor necomerciale și avînd în vedere 
multitudinea direcțiilor de activitatea realizate de către aceste entități, autoritatea 
legislativă s-ar putea afla în situația omiterii reglementării anumitor aspecte. 

În acest sens, pe bună dreptate indică autorul O. Poalelungi că „actul legis-
lativ dispune de caracter general și impersonal, ceea ce ar însemna că asemenea 
acte se adoptă nu pentru caz sau persoană concretă, dar are menirea de a re-
glementa relațiile sociale și comportamentul dintre subiecții de drept dinainte 
nedeterminați” [10, p.25].

Astfel, observăm că textul „folosirea intenționată de către subiectul 
infracțiunii a situației de serviciu”, provoacă discuții și interpretări neunitare, 
astfel s-ar impune analiza oportunității operării de către legiuitor a modifică-
rilor corespunzătoare în dispoziția alineatului (1) al art. 335 din Codul penal, 
după caz, pentru fortificarea caracterului de blanchetă al acesteia încît să se 
facă expres trimitere la actele normative sau actele de constituire sau interne 
ale societății comerciale sau după caz necomerciale.

După cum se cunoaște, legea nu poate să exceleze în texte explicative, purt-
înd un caracter general în mare parte, și inevitabil va exista mereu o anumită 
doză de interpretare, iar cu referire la atribuțiile de serviciu ale persoanei care 
gestionează o societate comercială sau organizație necomercială în partea ce 
se referă la procesul de exercitare a funcțiilor sau acțiunilor administrative de 
dispoziție ori organizatorico-economice, acestea dispun de particularități pro-
prii reieșind din domeniul activitate, în mare parte necesitînd o abordare par-
ticulară. Respectiv, în aceste circumstanțe, organele de conducere ale societății 
comerciale sau ale organizației necomerciale, reieșind din drepturile și obliga-
țiile conferite de lege, scopul și genurile de activitate ale entității, asigură o re-
glementare internă și specială în partea ce se referă la atribuțiile de serviciu ale 
administratorului, acordîndu-i în acest sens, anumite drepturi și obligații care 
în mod implicit să conducă la gestionarea entității astfel încît scopurile, pentru 
care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient.
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Suntem de acord cu scepticismul exprimat de către G. Bodoroncea, cu oca-
zia analizei efectuate asupra elementului material al infracțiunii prevăzute de 
art. 297 din Codul penal român, și anume că „dacă în privința funcționarilor pu-
blici există deja acte normative în care sunt prevăzute actele (atribuții) de a că-
ror îndeplinire sunt ținuți (de exemplu. Legea nr. 188/1999 privind funcționa-
rilor publici, Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumu-
rile publice etc.), este greu de imaginat că legea definită în sens restrâns la care 
face referire Curtea în decizia sa ar putea să acopere vreodată actele pe care 
fiecare funcționar privat ar trebui să le îndeplinească în funcție de domeniul în 
care activează. În aceste condiții este posibil ca neîndeplinirea sau îndeplinirea 
în alte condiții decât cele prevăzute de lege, a unor atribuții menționate în fișa 
postului, în hotărâri sau regulamente etc., de natură să conducă la crearea de 
pagube sau vătămarea intereselor unor persoane, să rămână în afara ilicitului 
penal, deși ele nu reprezintă doar simple abateri disciplinare.”. [11, p.979].

În altă ordine de idei, nu putem face abstracție de la faptul că relațiile socia-
le atît în cadrul societăților comerciale cît și în cadrul organizațiilor necomerci-
ale se află într-o permanentă evoluție și în mod implicit necesită o permanentă 
reglementare, care altădată, avînd în vedere procesele birocratice, nu poate fi 
asigurată în momentele corespunzătoare de către autoritățile cu atribuții de 
elaborare a actelor normative. Astfel, considerăm că una din necesitățile re-
glementării atribuțiilor de serviciu ale persoanelor care gestionează astfel de 
entități inclusiv prin prevederi interne, rezultă și din obligativitatea intervenți-
ei prompte, în activitatea desfășurată în mod special în situația identificării pe 
parcurs a anumitor omisiuni de reglementare ce pot afecta scopul pentru care a 
fost constituită societatea comercială sau după caz organizația necomercială.

Generalizînd cele expuse supra și reflectînd prin prisma prevederilor legale 
menționate, stabilim că administratorul în mod obligatoriu trebuie să acționeze 
în conformitate cu dispozițiile interne care sunt prevăzute după caz în actele de 
constituire ale entității sau ale hotărîrilor organelor cărora acesta se subordo-
nează.

Dincolo de aceste concluzionări, analizînd Hotărîrea Curții Constituționale 
nr. 33 din 07.12.2017, prin care textul „a situației de serviciu” din alineatul (1) 
al articolului 327 din Codul penal a fost recunoscut constituțional sub conditi-
one, judecătorii constituționali au statuat că „pentru aplicarea normei penale în 
calitate de ultim resort, noțiunea „situația de serviciu” din elementul material al 
infracțiunii „abuz de putere sau abuz de serviciu” de la articolul 327 din Codul pe-
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nal trebuie analizată doar prin raportare la atribuțiile de serviciu acordate prin 
lege.” (sublineierea ne aparține - n.a.) [12].

Suplimentar în par. 91 și 92, s-a indicat că „atunci când operează cu noțiunea 
de „atribuții de serviciu”, Codul penal utilizează expresia „atribuții acordate prin 
lege” (a se vedea art. 328 din Codul penal, care incriminează „Excesul de putere 
sau depășirea atribuțiilor de serviciu”)”, totodată „deduce că scopul legiuitorului 
a fost de a circumscrie legea penală la cercul atribuțiilor de serviciu conținute în 
„lege”.”.

Observăm concluzionări practic similare inclusiv sub aspect comparat 
cu Decizia nr. 405 din 15.06.2016, emisă de către Curtea Constituțională a 
României cu referire la excepția de neconstituționalitate a art. 297 alin. (1) din 
Codul penal [13] și prin care s-a constatat că prevederile articolului menționat 
sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod de-
fectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”, 
concluzionări, la care anterior a făcut referire autorea Georgina Bodoroncea, în 
lucrarea menționată.

Prin trimitere la Decizia nr. 75 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării 
nr. 94g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din arti-
colul 335 alin. (1) din Codul penal (abuzul de serviciu în domeniul privat), obser-
văm că pe bună dreptate și într-o manieră argumentată și obiectivă judecătorii 
constituționali au schimbat abordarea indicînd că „spre deosebire de atribuțiile de 
serviciu ale persoanei publice, care pot fi stabilite de către legislator prin legi orga-
nice, în cazul atribuțiilor persoanelor care gestionează sau lucrează pentru entități 
private ar fi, practic, imposibilă enumerarea prin lege, având în vedere multitudinea 
obiectelor de activitate care pot fi desfășurate de aceste entități.”. 

În doctrina extrapenală cu drept cuvînt se indică că „administratorul tre-
buie să-și exercite împuternicirile numai în sensul în care i-au fost acordate 
prin lege sau prin actul de constituire.”, totodată se consideră că „împuternicirile 
sunt de două feluri: de gestiune și de reprezentare. Împuternicirile de gestiune 
se referă la îndeplinirea hotărârilor organului suprem și ale altor organe că-
rora se subordonează, participarea la toate adunările generale ale asociaților, 
aprobarea statelor de personal, supravegherea și controlul salariaților, emite-
rea de ordine și hotărâri etc. Împuternicirile de reprezentare se manifestă prin 
încheierea de contracte comerciale cu alte persoane fizice și juridice, apărarea 
intereselor persoanei juridice în instanța de judecată în calitate de reclamant 
sau pârât, stabilirea unor legături de colaborare cu administrația publică etc. 
Ținând cont de împuternicirile care i-au fost conferite, administratorul este în 
drept să acționeze în numele persoanei juridice fără procură.”. [14, p.24]
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Într-adevăr, avînd în vedere diversitatea obiectelor de activitate existente 
și desfășurate în cadrul societăților comerciale și organizațiilor necomerciale, 
precum și obiectele de activitate care sunt în curs de dezvoltare sau apariție și 
nefăcînd abstracție de la evoluția relațiilor sociale în cadrul societății actuale, 
tentativa reglementării exclusiv prin acte normative a atribuțiilor administrati-
ve de dispoziție ori organizatorico-economice ale persoanelor care gestionează 
o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală ori care lu-
crează pentru o astfel de organizație, ar putea conduce la omisiunea prescrierii 
corespunzătoare și în totalitate a conduitei în procesul de administrare a re-
spectivelor entități, circumstanțe, care ar putea crea un climat favorabil pentru 
dezvoltarea și punerea în aplicare a diferitor abuzuri de serviciu, care vor putea 
fi încadrate inclusiv din punct de vedere juridico-penal. Astfel, concluzionările 
efectuate de către judecătorii Curții Constituționale cu referire la înțelesul tex-
tului „a situației de serviciu” le consider plauzibile și binevenite.

Corespunzător, după cum a fost indicat în conținutul Deciziei, fără a recur-
ge la o interpretare extensivă defavorabilă a legii penale va ține de competența 
instanțelor de judecată să interpreteze, în mod rezonabil, întinderea noțiunii de 
situație de serviciu în contextul abuzului de serviciu incriminat de articolul 335 
din Codul penal. Desigur interpretarea situației de serviciu și aplicarea art. 335 
din Codul penal, va necesita a fi efectuată cu concursul actelor de constituire și 
interne ale entității, în conținutul cărora pot fi prevăzute în mod suplimentar, 
pe lîngă conduită prescrisă de actele normative, anumite atribuții speciale și 
circumstanțiale de realizare a funcțiilor sau acțiunilor administrative de dis-
poziție ori organizatorico-economice ale persoanelor care gestionează o orga-
nizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală ori care lucrează 
pentru o astfel de organizație.
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SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 307 CP RM
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This article is part of the category of scientific research belonging to the field of Crimi-
nal Law Special Part. The object of the investigation is the analysis of the subject of the crime 
provided in art. 307 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. Among other things, 
it is pointed out that the subject of this crime must possess, in addition to a certain intel-
lectual and volitional development stage, a certain professional maturity; or, it is impossible 
for a 16-year-old person to evolve as a subject of the examined crime. It is also concluded 
that the investigating judge may fall under the incidence of art. 307 of the Criminal Code of 
the Republic of Moldova, but only in the case of pronouncing the adopted acts. At the same 
time, other aspects are analyzed, especially related to the responsibility of the subject of the 
crime and his special quality: that of judge.

Keywords: judge, subject of the crime, appointment, oath, criminal liability age

În literatura de specialitate se arată că subiectul infracțiunii este persoana 
care a comis o faptă prevăzută de legea penală și care, grație faptului că posedă 
toate semnele prevăzute de lege pentru această categorie de subiect, este pasi-
bilă de răspundere penală [1, p.176].

Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM) [2] nu conține 
o definiție a noțiunii de „subiect al infracțiunii”, însă din art.21, cu denumirea 
generică „Subiectul infracțiunii”, se desprind semnele generale ce îl caracteri-
zează. Din start, subliniem că în postura de subiect al infracțiunilor prevăzute 
la art.307 CP RM poate evolua, în exclusivitate, persoana fizică, nu și persoana 
juridică. Or, în acord cu alin.(4) art.21 CP RM, persoanele juridice, cu excepția 
autorităților publice, răspund penal pentru infracțiunile pentru săvârșirea că-
rora este prevăzută sancțiune în Partea Specială. În același timp, conform art.7 
din Codul civil al Republicii Moldova [3], „persoană fizică este omul, privit in-
dividual, ca titular de drepturi și de obligații civile”. Cu toate acestea, nu orice 
persoană fizică poate evolua în calitate de subiect al infracțiunii prevăzute 
la art.307 CP RM, ci numai acea persoană care întrunește condițiile generale 
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prevăzute de legea penală (art. 21-23 CP RM), adică: dispune de responsabi-
litate și are vârsta răspunderii penale. Aceste condiții trebuie să fie întrunite 
cumulativ. În plus, din dispoziția alin.(1) art.307 CP RM se desprinde faptul că 
subiectul acestei infracțiuni este unul special – adică, posedă, pe lângă sem-
nele generale cerute de lege, anumite calități speciale, care sunt prescrise în 
norma incriminatorie. In concreto, subiectul infracțiunii specificate la art.307 
CP RM are calitatea specială de judecător.

În cele ce urmează vom puncta asupra aspectelor definitorii ale semnelor 
ce caracterizează subiectul infracțiunilor prevăzute la art.307 CP RM. 

Potrivit art.22 CP RM, „responsabilitatea este starea psihologică a per-
soanei care are capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, 
precum și capacitatea de a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile”. Deci, 
responsabilitatea se apreciază prin prisma a doi factori: unul intelectiv ce 
presupune capacitatea persoanei de a înțelege semnificația acțiunilor sau 
inacțiunilor ei, a urmărilor acestora și altul volitiv ce presupune capacitatea 
persoanei de a fi stăpână pe acțiunile sau inacțiunile sale, pe care le dirijează 
în mod conștient. Lipsa factorului intelectiv duce la iresponsabilitate, caz în 
care lipsește vinovăția, iar când persoana este constrânsă, lipsește factorul 
volitiv [4, p.129].

Așadar, opusul responsabilității în legea penală este iresponsabilitatea. În 
particular, starea de iresponsabilitate este reglementată în art.23 CP RM, care 
stabilește: „(1)Nu este pasibilă de răspundere penală persoana care, în timpul 
săvârșirii unei fapte prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adică 
nu putea să-și dea seama de acțiunile ori inacțiunile sale sau nu putea să le 
dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare 
sau a altei stări patologice. Față de o asemenea persoană, în baza hotărârii in-
stanței de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical, 
prevăzute de prezentul cod; (2) Nu este pasibilă de pedeapsă persoana care, 
deși a săvârșit infracțiunea în stare de responsabilitate, înainte de pronunța-
rea sentinței de către instanța de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică 
care a lipsit-o de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile ori inacțiunile sale 
sau de a le dirija. Față de o asemenea persoană, în baza hotărârii instanței de 
judecată, pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical, iar după 
însănătoșire – ea poate fi supusă pedepsei”.

Codului penal al Republicii Moldova îi este cunoscută și noțiunea „respon-
sabilitate redusă”. Astfel, în sensul art.231 CP RM „(1) persoana care a săvârșit 
o infracțiune ca urmare a unei tulburări psihice, constatată prin expertiza me-
dicală efectuată în modul stabilit, din cauza căreia nu-și putea da seama pe 
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deplin de caracterul și legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin 
este pasibilă de responsabilitate penală redusă; (2) Instanța de judecată, la 
stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranță, ține cont de tulburarea psi-
hică existentă, care însă nu exclude răspunderea penală”.

În planul delimitării „responsabilității reduse”, pe de o parte, și noțiunile 
„responsabilitate” și „iresponsabilitate”, pe de altă parte, A.Bolocan-Holban și 
M.Vidaicu menționează: „Spre deosebire de responsabilitate, care determină 
vinovăția făptuitorului, și iresponsabilitate, care exclude răspunderea penală 
a acestuia, responsabilitatea redusă apare ca o condiție pentru determinarea 
proporționalității pedepsei cu gradul de vinovăție al persoanei la momentul co-
miterii faptei” [5, p.152]. Prin urmare, fiind o instituție intermediară (situată 
între responsabilitate și iresponsabilitate), responsabilitatea redusă nu exclude 
răspunderea penală, dar o atenuează. O atare concluzie rezultă din coroborarea 
art.231 și art.76 alin.(1) lit.d) CP RM, în sensul cărora „săvârșirea faptei de către 
o persoană cu responsabilitate redusă urmează a fi luată în considerație de că-
tre instanța de judecată ca circumstanță atenuantă la stabilirea pedepsei sau a 
măsurii de siguranță”. În acest caz, atenuarea răspunderii se bazează atât pe ap-
titudinea necompletă a persoanei de a realiza aspectul faptic, cât și pe periculo-
zitatea redusă a comportamentului manifestat. Or, persoana poartă răspundere 
pentru comportamentul său în măsura în care a avut posibilitatea de a controla 
acest comportament și de a-l conduce [6, p.121]. 

În același perimetru de cercetare, reiterăm că subiectul infracțiunii pre-
văzute la art.307 CP RM are calitatea specială de judecător. În acest sens, com-
portă relevanță prevederile înscrise la art.61 din Legea nr. 544 din 20.07.1995 
cu privire la statutul judecătorului [7]: „starea de sănătate a candidaților la 
funcțiile de judecător se verifică până la derularea concursului pentru suplini-
rea funcției de judecător [alin.(1)]. Verificarea stării de sănătate a judecătorilor 
în funcție are loc o dată la 5 ani. [alin.(2)]. Verificarea stării de sănătate inclu-
de de asemenea evaluarea psihologică și psihiatrică a candidaților la funcțiile 
de judecător și a judecătorilor în funcție [alin.(3)]. Suplimentar, în Anexa nr.4 
a Ordinului Ministerului Sănătății nr.479 din 22.04.2013 cu privire la verifica-
rea stării de sănătate a candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor 
în funcție privind corespunderea pentru exercitarea funcției de judecător [8] 
sunt înscrise lista bolilor care nu permit exercitarea funcției de judecător: 1. 
tulburări mentale organice; 2. tulburări mentale și de comportament induse 
de consumul de substanțe psihoactive; 3. șchizofreniile; 4.tulburări delirante 
persistente; 5.tulburări schizo-afective; 6. tulburări de afectivitate; 7. tulbu-
rări anxios-fobice; 8. tulburare obsesiv-compulsivă; 9. tulburări disociative; 
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10. tulburări de personalitate; 11. epilepsia cu dereglări psihice (demență, tul-
burare organică de personalitate în epilepsie).

Conform pct. 19 din Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănă-
tate a candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în funcție, privind 
corespunderea pentru exercitarea funcției de judecător (Anexa nr.1 la Ordinul 
Ministerului Sănătății nr.479 din 22.04.2013): „Comisia va emite Certificatul 
medical privind starea sănătății a candidaților la funcția de judecător și a ju-
decătorilor în funcție privind corespunderea pentru exercitarea funcției de ju-
decător, în termen de 10 zile de la data examinării dosarului în cadrul Comisiei 
și se semnează de toți membrii Comisiei”.

Așadar, diagnosticarea, în împrejurările descrise supra, la candidatul 
pentru postura de judecător ori a judecătorului în funcție a uneia dintre bolile 
înscrise în Anexa nr.4 a Ordinului Ministerului Sănătății nr.479/2013, nu echi-
valează cu constatarea a priori a iresponsabilității acestuia, ci numai cu neco-
respunderea lui pentru exercitarea funcției. Astfel, potrivit art.97 pct.3) din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova [9], incapacitatea persoanei, 
la momentul săvârșirii faptei prejudiciabile, de a-și da seama de acțiunile sau 
inacțiunile sale sau de a le dirija ca urmare a unei boli mintale sau a unei de-
reglări psihice temporare, a unei alte dereglări a sănătății sau debilității se 
stabilește doar prin raportul expertizei psihiatrice.

Este știut faptul că pentru aplicarea răspunderii penale subiectul infracțiunii-
persoană fizică trebuie să aibă o anumită vârstă. În sensul dat, legea penală a 
Republicii Moldova stabilește vârsta generală de tragere la răspundere penală a 
făptuitorului de 16 ani. În cazul săvârșirii anumitor infracțiuni, în condițiile alin.
(2) art.21 CP RM, legiuitorul prevede posibilitatea tragerii la răspundere penală 
a persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani. Trebuie de menționat că art.307 
CP RM nu se regăsește în lista infracțiunilor pentru a căror comitere legiuitorul a 
prevăzut limita minimă de 14 ani pentru angajarea răspunderii penale. Pornind 
de la aceste premise, s-ar crea impresia că subiect al infracțiunilor specificate 
la art.307 CP RM poate fi persoana fizică care a atins vârsta minimă de 16 ani. 
Totuși, nu trebuie să uităm că subiectul infracțiunilor examinate este unul special. 
Or, așa cum ne-am pronunțat deja: acesta are calitatea de judecător. Prin urmare, 
în sensul art.307 CP RM, subiectul trebuie să posede, pe lângă un anumit stadiu de 
dezvoltare intelectual și volitiv, o anumită maturitate profesională. Așadar, pen-
tru a clarifica vârsta de la care o persoană poate evolua în calitate de subiect al 
infracțiunilor specificate la art.307 CP RM este necesar să clarificăm vârsta de la 
care o persoană poate deveni judecător. În acest plan, vom face o incursiune în 
cadrul normativ extrapenal care reglementează statutul judecătorului.
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 Ab initio, precizăm că la data adoptării Legii nr.544/1995 cu privire la 
statutul judecătorului vârsta de la care putea fi numit judecătorul (în judecă-
torii) era de 25 de ani. Ulterior, prin Legea nr.373/2001 [10] vârstă de minimă 
de la care putea fi numit judecătorul (în judecătorii) a fost ridicată până la 
marja de 30 de ani. Totuși, prin Legea nr. 247/2006 [11] limita minimă de 
vârsta pentru numirea în funcție de judecător a fost exclusă. Remarcăm că 
odată cu amendamentele la care ne-am referit supra legiuitorul și-a schimbat 
concepția privind vârsta de la care o persoană poate deveni judecător. Această 
schimbare de optică, nu înseamnă însă că la funcția de judecător pot accede 
inclusiv minorii cu vârsta între 16 și 18 ani. În realitate, nici chiar absolvirea 
studiilor universitare cu profil juridic nu marchează acest moment.

Astfel, în corespundere cu prevederile lit. b) și c) alin. (1) art. 6 din Legea 
nr. 544/1995, pentru funcția de judecător poate candida persoana care, pe 
lângă celelalte condiții prevăzute de lege, deține diplomă de studii superioare 
de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului 
sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut 
de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și 
a calificărilor, fie a absolvit Institutul Național al Justiției sau are vechimea în 
muncă de judecător sau judecător-asistent al Curții Constituționale, judecător 
în instanțele internaționale, procuror, profesor de drept titular în instituțiile 
de învățământ superior acreditate, formator al Institutului Național al Justiției 
în domeniul dreptului, avocat, asistent judiciar sau grefier pe parcursul ulti-
milor 5 ani.

De asemenea, în acord cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 
152/2006 privind Institutul Național al Justiției [12]: „La concursul de admi-
tere au dreptul să participe numai persoanele care întrunesc condițiile prevă-
zute de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 
pentru ocuparea funcției de judecător [...]. Persoanele care solicită admiterea 
la cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător trebuie să 
aibă o vechime în muncă de cel puțin 2 ani în specialitățile juridice”. În același 
timp, conform prevederilor înscrise la alin. (2) art.13 din Legea nr.152/2006: 
„Durata cursurilor de formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător 
și de procuror este de 18 luni”.

Reieșind din normele enunțate, deducem că subiectul infracțiunii prevă-
zute la art.307 CP RM nu poate fi o persoană de 16 ani. Calculând termenele 
necesare pentru a întruni condițiile legale pentru o persoană de a fi numită 
în funcția de judecător, atestăm că vârsta acesteia ar fi de cel puțin 25 de ani. 
Demonstrative în acest sens sunt prevederile legale reflectate infra.
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În particular, conform normei enunțate alin. (1) art.20 din Codul educației 
[13] „(1) Învățământul general cuprinde: a) educația timpurie: grupele ante-
preșcolare, pentru copiii cu vârsta de la 0 la 2 ani; grupele preșcolare, pentru 
copiii cu vârsta de la 2 la 6 (7) ani, inclusiv grupele pregătitoare; b) învăță-
mântul primar: clasele I-IV; c) învățământul gimnazial: clasele V-IX; d) învăță-
mântul liceal: clasele X-XII (XIII)”. 

 În același timp, în acord cu prevederile de la lit. a) și b) alin. (2) art.76 
din Codul educației „Învățământul superior este structurat pe trei cicluri: 
a) ciclul I - studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED); b) ciclul II - studii 
superioare de master (nivelul 7 ISCED)”. Iar potrivit normei înscrise la alin.
(2) art.89 din Codul educației „La concursul de admitere în ciclul I de studii 
superioare pot participa deţinătorii diplomei de bacalaureat, ai diplomei de 
studii profesionale sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura 
abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor”. 

Deopotrivă, conform prevederilor de la alin. (2) art. 90 din Codul educației 
„La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare pot participa 
deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent 
de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea 
actelor de studii şi calificărilor”. Studiile de licență la specialitatea Drept 
durează 8 semestre (4 ani), iar la masterat 3 semestre (1,5 ani). Formarea 
inițială a candidaților la funcțiile de judecător este de 18 luni (1,5 ani). 

Prin urmare, dacă presupunem că învățământul primar începe la 6 ani, 
bacalaureatul poate fi susținut la vârsta de 18 ani. Ulterior, adăugăm 4 ani stu-
diile de licență, 1,5 ani studiile de masterat în paralel cu activitatea în specia-
litate juridică (2 ani, cerință obligatorie), obținem vârsta de 24 ani. La această 
vârstă adăugăm 1,5 ani cursurile de formare inițială, obținem vârsta de 25,5 
ani.

Așadar, din calculele exemplificative ilustrate, rezultă că o persoană, 
reieșind din cadrul legal existent la moment, nu poate întruni condițiile nece-
sare pentru a fi numit în funcția de judecător mai devreme de 25 ani.

În altă ordine de idei, ne vom pronunța în privința particularităților spe-
ciale ale subiectului infracțiunii de pronunțare a unei sentințe, decizii, înche-
ieri sau hotărâri contrare legii.

Definiția noțiunii de judecător o regăsim la art.1 alin.(2) din Legea 
nr.544/1995, potrivit căruia: „Judecătorul este persoana învestită constituți-
onal cu atribuții de înfăptuire a justiției, pe care le execută în baza legii”. În 
context, trebuie de remarcat că judecătorul are statut de persoană cu dem-
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nitate publică, în sensul alin.(3) art.123 CP RM1. Nu va fi de prisos să precizăm 
că, funcția de judecător este înscrisă explicit și în Anexa (Funcțiile de demnitate 
publică) la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate pu-
blică, nr.199 din 16.07.2010 [14].

Judecătorul își exercită atribuțiile doar în cadrul sistemului judecătoresc. 
In concreto, potrivit alin.(1) art.15 din Legea nr. 514/1995 privind organizarea 
judecătorească. „justiția se înfăptuiește prin intermediul următoarelor instan-
țe judecătorești: a) Curtea Supremă de Justiție; b) curțile de apel; c) judecăto-
rii.” Suplimentar, trebuie de menționat că în sensul alin.(2) din Legea enunțată, 
judecătorii din toate instanțele judecătorești au un statut unic și se disting 
între ei numai prin împuterniciri și competență. În ipoteza infracțiunilor pre-
văzute la art.307 CP RM nu interesează nivelul instanței în care judecătorul își 
exercită atribuțiile și nici dacă acesta deține, vreo funcție suplimentară (cum 
ar fi, de pildă cea de președinte, vicepreședinte al instanței) pe lângă postura 
de judecător. Or, din textul de lege prevăzut la alin.(1) art.307 CP RM nu rezul-
tă nicio altă calitate specială decât cea de judecător. 

În lipsa unei distingeri prevăzute în lege, concretizăm că subiect al 
infracțiunii prevăzute la art.307 CP RM poate fi, inclusiv, judecătorul de 
instrucție2. Or, câtă vreme „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”. 
Potrivit alin. (1) art. 151 din Legea nr. 514/1995 „judecătorii care vor exercita 
atribuţiile judecătorului de instrucţie se numesc din rândul judecătorilor 
instanţei judecătoreşti”. Judecătorii de instrucție adoptă încheieri [alin. (5) 
art.313 CPP RM], hotărâri [alin. (2) art. 302, alin.(8) art.544 CPP] și mandate 
judecătorești (alin.(8) CPP art.308)”. Pe cale de consecință, se impune preciza-
rea că numai „pronunțarea” caracterizează obiectiv al faptei examinate. Altfel 
spus, numai în ipoteza pronunțării actelor contrare legii adoptate, judecăto-
rul de instrucție poate evolua în calitate de subiect al infracțiunii specificate la 
art.307 CP RM. O concluzie opusă, ar însemna extinderea artificială a normei de 
incriminare la ipoteze nereglementate – soluție ce vine în contradicție cu preve-
derea înscrisă la alin.(2) art.3 CP RM.

1 Prin persoană cu funcție de demnitate publică se înțelege: persoana al cărei mod de numire 
sau de alegere este reglementat de Constituția Republicii Moldova sau care este învestită în funcție, 
prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern, altă 
persoană cu funcție de demnitate publică stabilită prin lege; persoana căreia persoana cu funcție de 
demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.

2 Judecătorul de instrucție este un judecător abilitat cu unele atribuții proprii urmăririi penale, 
precum și de control judiciar asupra acțiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale (art. 6, 
pct. 24 din Codul de procedură penală.
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În aceleași segment de cercetare, apare întrebarea firească dacă jude-
cătorul Curții Constituționale poate fi subiectul infracțiunilor specificate la 
art. 307 CP RM. Cu privire la acest aspect, în literatura de specialitate opiniile 
sunt împărțite. Pe de o parte, unii autori susțin ideea că judecătorii Curții 
Constituționale nu pot fi subiecți la această infracțiune, așa cum actele curții 
constituționale sunt definitive din momentul adoptării lor și nu se supun nici 
unei căi de atac [15, p.141]. Pe de altă parte, alți autori consideră că imposibi-
litatea casării sau modificării hotărârii adoptate de Curtea Constituțională nu 
are nici o legătură cu posibilitatea tragerii la răspunderea penală a judecăto-
rului (judecătorilor) care comit încălcări grave ale normelor constituționale 
care reglementează procedura de adoptarea a astfel de hotărâri [16, p.170]. 

Trebuie de remarcat că în Hotărârea Curții Constituționale nr.12 din 
28.03.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.307 CP RM [17] 
inter alia s-a arătat că articolul 307 CP RM nr.985-XV din 18 aprilie 2002 
este constituțional în măsura în care judecătorii din cadrul judecătorii-
lor, curților de apel și Curții Supreme de Justiție pot fi trași la răspun-
dere penală doar pentru pronunțarea cu intenție a unei hotărâri, sentințe, 
decizii sau încheieri contrare legii. Luând în considerație cele menționate, 
înțelegem că în viziunea Curții Constituționale a Republicii Moldova, jude-
cătorul constituțional nu poate evolua în calitate de subiect al infracțiunilor 
prevăzute la art. 307 CP RM.
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OBIECTUL MATERIAL SAU IMATERIAL AL INFRACŢIUNILOR 
DE LUARE DE MITĂ ŞI DE DARE DE MITĂ: CONSIDERAŢII 
INTRODUCTIVE

Brînza Cristian,
doctorand,
Universitatea de Stat din Moldova

In art. 333 of the Criminal Code, the content of the material or immaterial object of the 
offense is described by the phrase “goods, services, privileges or advantages in any form, 
which are not due, [...] offers or promises.” In art. 334 of the Criminal Code, the content of 
the material or immaterial object of the offense is described by the phrase “goods, services, 
privileges or advantages in any form, which are not due to him”. The licit remuneration is 
the corporal or incorporeal entity in connection with which the social relations appear and 
develop, in which the bribed person and the briber participate as subjects. Committing the 
offenses provided in art. 333 and 334 of the Criminal Code, these subjects make it impos-
sible to develop the respective social relations or complicate their development. The result 
of the work thus performed derives directly from the undue service or advantage, not from 
the values and social relations defended against bribery and bribery. A service act cannot 
represent the immaterial or immaterial object of the offenses provided in art. 333 and 334 
of the Criminal Code.

Keywords: taking bribes; giving bribes; the material object of the offense; the imma-
terial object of the offense; illicit remuneration.

Toate infracțiunile au obiect juridic special, însă nu toate infracțiunile posedă 
obiect material sau imaterial. 

În dispoziția art. 333 CP RM este folosită sintagma „bunuri, servicii, privi-
legii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, [...] oferte ori promisiuni”. În 
dispoziția art. 334 CP RM se utilizează sintagma „bunuri, servicii, privilegii sau 
avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin”. Nu este clar dacă aceste sintagme se re-
feră la obiectul material sau imaterial al infracțiunilor de luare de mită și de dare 
de mită, ori la un alt semn constitutiv al acestor infracțiuni.

În opinia lui I. Ciobanu, I. Nastas [1] și I. Țurcan [2], în cazul infracțiunilor 
care presupun luarea sau darea unei remunerații ilicite, această remunerație nu 
poate reprezenta obiectul material sau imaterial al infracțiunii. 

O opinie asemănătoare este exprimată de autorul român T. Medeanu: 
„Obiectul material al infracțiunii este entitatea materială fizică – lucru sau persoa-
nă în care se încorporează valoarea socială ocrotită prin norma de incriminare. 
Dacă valoarea socială protejată prin norma de incriminare este corectitudinea, 
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probitatea în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către funcționarii publici, 
atunci acestea sunt valori care nu au corporalitate, motiv pentru care nici infrac-
țiunea nu are obiect material. Obiectul material nu trebuie confundat cu bunurile 
dobândite prin săvârșirea infracțiunii (de exemplu, banii dobândiți prin infracțiu-
ne) sau care au fost date pentru a-l răsplăti pe infractor. Acestea sunt doar corpuri 
delicte, mijloace materiale care dovedesc săvârșirea infracțiunii”. [3, p. 9] 

Un punct de vedere similar îl are un alt autor român, S. Bogdan. [4, p. 276]
Asemenea păreri contravin explicației din pct. 2 al Hotărârii Plenului Curții 

Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 11 din 22.12.2014 cu privire la apli-
carea legislației referitoare la răspunderea penală pentru infracțiunile de corupție 
(în continuare – Hotărârii Plenului CSJ nr. 11/2014): „Instrumentarul juridico-pe-
nal în materie de corupere pasivă (art. 324 CP) vizează în primul rând incidența 
remunerației ilicite, care poate fi expresia unor entități corporale sau incorporale, 
îndeplinind rolul de obiect material sau obiect imaterial al infracțiunii”. [5] 

Prin analogie, se poate afirma că această explicație se referă, în egală măsu-
ră, la infracțiunile prevăzute la art. 333 și 334 CP RM. În practica judiciară găsim 
confirmarea acestei idei. 

De exemplu, într-o speță, B.V. a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii prevă-
zute la lit. a) alin. (3) art. 333 CP RM. Însă, prima instanță l-a achitat pe făptuitor, 
argumentând: „În ședința de judecată nu s-a dovedit faptul primirii de către in-
culpați a mitei sub formă de 450 m2 din patrimoniul imobiliar aflat în proces de 
construcție sau alte avantaje patrimoniale, pe motiv că complexul imobiliar din 
str. Mihail Sadoveanu, mun. Chișinău, la data pornirii urmăririi penale nu a exis-
tat în realitate și respectiv nu figura înregistrat în registrul bunurilor imobile, iar 
contractele de investire a capitalului privat din 21.05.2007 nu sunt acte juridice 
translative de proprietate, precum și cotoarele dispozițiilor de încasare a mijloa-
celor bănești nu constituie documente primare justificative și nu dispun de aco-
perire financiară. Respectiv, în cadrul componenței de infracțiune determinate de 
acuzarea de stat, lipsește obiectul material al acesteia (evid. ns.)”. [6]

De asemenea, părerile, exprimate de I. Ciobanu, I. Nastas, I.Țurcan, T. Medeanu 
și S. Bogdan, sunt opuse opiniilor exprimate de către alți teoreticieni. 

După părerea lui S. Brînza și V. Stati, obiectul material sau imaterial al infrac-
țiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM îl constituie „remunerația ilicită expri-
mată în bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin 
persoanei mituite”. [7, p. 941] 

Puncte de vedere similare îi aparțin lui T. Popovici [8, p. 538] și R. Popov. [9] 
Într-o situație asemănătoare ca esență, și anume – în cazul faptelor incrimi-

nate la art. 256 CP RM, S. Gavajuc afirmă că „obiectul material al infracțiunii de 
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primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservi-
rea populației urmează a fi determinată remunerația”. [10, p. 91]

Ideea, conform căreia remunerația ilicită nu poate avea calitatea de obiect ma-
terial sau imaterial al infracțiunilor de luare de mită și de dare de mită, are la bază 
argumentul prezentat de V.N. Borkov: „Nu este corect să considerăm remunerația 
ilicită obiect material al infracțiunii, deși o astfel de poziție este prezentă în lite-
ratura științifică. Obiectul material este un element al structurii relațiilor soci-
ale. Acest element corelează ca o parte cu întregul, și anume cu obiectul apără-
rii penale, adică cu relațiile sociale protejate de legea penală și supuse atingerii 
infracționale. Este evident că, în relațiile sociale cu privire la îndeplinirea serviciu-
lui în sectorul public, nu poate fi loc pentru remunerația ilicită”. [11]

Totuși, M.A. Ghelfer subliniază că bunurile, în legătură cu care persoanele in-
tră într-o relație, „nu fac parte din conținutul relațiilor sociale apărate de legea 
penală”. [12] 

Este necesar să facem cunoscută și părerea lui S. Brînza: „Putem conside-
ra bunurile corporale ca element derivat al structurii obiectului infracțiunii. [...] 
Conceptul de obiect material se referă la entitățile care corespund unor necesități 
umane, având o valoare economică sau afectivă, și care prezintă un interes con-
cret. [...] Un înscris poate constitui obiectul material al unei infracțiuni doar atunci, 
când el este într-o interconexiune cu obiectul juridic al acestei infracțiunii. În ca-
zul infracțiunii, prevăzute la art. 332 CP RM, această interconexiune este evidentă, 
din moment ce obiectul juridic special al acestei fapte se exprimă în relațiile soci-
ale referitoare la încrederea publică, la autenticitatea și veridicitatea înscrisurilor, 
la adevărul pe care ele au menirea să-l exprime”. [13, p. 84, 104, 105]

Acestor argumente li se adaugă cele prezentate de A. Reșetnicov: „Obiectul 
material nu poate fi inclus în conținutul obiectului juridic special al infracțiunii, 
dată fiind natura diferită a celor două obiecte: obiectul material are o natură cor-
porală; obiectul juridic special este dispensat de corporalitate, având o natură va-
lorică-relațională. [...] Dacă în norma de incriminare este conturată – expres sau 
tacit – o entitate materială, și numai aceasta, acea entitate o reprezintă obiectul 
material al infracțiunii. Și nu mijlocul de săvârșire a infracțiunii. Ca exemplu de 
maximă relevanță poate fi prezentat cazul folosirii documentelor oficiale false, caz 
prevăzut de art. 361 CP RM. [...] Considerăm că în cazul folosirii documentelor ofi-
ciale false (prevăzut la art. 361 CP RM) documentele oficiale false constituie obiec-
tul material al infracțiunii. Nu pentru că aceasta e opinia majoritară, dar pentru că 
nu poate exista un factor al influențării fără un obiect al influențării”. [14]

Referind aceste opinii la infracțiunile prevăzute la art. 333 și 334 CP RM, con-
statăm că remunerația ilicită nu poate face parte din conținutul valorilor și relați-
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ilor sociale ocrotite împotriva acestor infracțiuni. Aceste valori și realții sociale au 
o natură abstractă și, de aceea, nu pot îngloba entități corporale sau incorporale 
ce formează obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 333 
și 334 CP RM. Entitățile respective constituie o derivație a valorilor și relațiilor 
sociale ocrotite împotriva acestor infracțiuni, care este proiectată în realitatea 
obiectivă. 

Totodată, remunerația ilicită prezintă un interes concret pentru persoana 
mituită și mituitor, constituind pentru aceștia entitatea prin a cărei influențare 
(pretindere, acceptare, primire sau extorcare; promisiune, oferire sau dare) ur-
mează a fi satisfăcute necesitățile persoanei mituite și ale mituitorului. În art. 333 
și 334 CP RM, singura entitate menționată este remunerația ilicită.

Deoarece un factor al influențării nu poate exista fără un obiect al influență-
rii, se poate deduce că, în art. 333 și 334 CP RM, remunerația ilicită constituie un 
obiect al influențării, nu un factor de influențare. 

În fine, dacă un document fals poate să reprezinte obiectul material sau ima-
terial al infracțiunilor prevăzute la art. 332 și 361 CP RM, de ce remunerația ilicită 
nu ar putea să constituie obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevă-
zute la art. 333 și 334 CP RM? Ca și documentul fals, remunerația ilicită este o 
entitate ilegală care satisface necesitățile antisociale ale persoanei mituite și ale 
mituitorului.

O entitate ilegală este, de fapt, o entitate legală căreia făptuitorul îi confe-
ră conotații ilegale. Omițând desfășurarea în strictă conformitate cu legea a 
activităților remunerate în sectorul privat, persoana mituită ia remunerația con-
trar legii, iar mituitorul dă remunerația contrar legii. Cu alte cuvinte, sfidând preve-
derile art. 333 CP RM, persoana mituită ignoră obligația care i se impune de a pre-
tinde, a accepta și a primi o remunerație în condiții de legalitate. Desconsiderând 
prevederile art. 334 CP RM, mituitorul ignoră obligația care i se impune de a pro-
mite, a oferi și a da o remunerație în condiții de legalitate. O remunerație luată sau 
dată în astfel de condiții devine ilicită. 

Cu toate acestea, remunerația dată continuă să constituie o derivație a va-
lorilor și relațiilor sociale ocrotite împotriva infracțiunilor prevăzute la art. 333 
și 334 CP RM, deoarece este o remunerație licită supusă influențării ilicite de 
către făptuitor. În cazul acestor infracțiuni, nu remunerația ilicită este apărată 
de legea penală. Legea penală apără relațiile și valorile sociale din care derivă 
remunerația licită supusă influențării ilicite de către făptuitor. În consecință, 
remunerația licită este entitatea corporală sau incorporală în legătură cu care 
apar și se dezvoltă relațiile sociale la care participă ca subiecți persoana mituită 
și mituitorul. Săvârșind infracțiunile prevăzute la art. 333 și 334 CP RM, acești 
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subiecți fac imposibilă desfășurarea relațiilor sociale respective sau complică 
desfășurarea lor.

În alt context, în legătură cu infracțiunile care presupun luarea sau darea 
unei remunerații ilicite, S. Kahane menționează: „Aceste infracțiuni sunt lipsite 
de regulă, de obiect material, dar în situația în care acțiunea făptuitorului privește 
în mod direct un bun, obiectul material constă în bunul respectiv sau dacă folosul 
material necuvenit constă în prestarea unei munci, atunci obiectul material asu-
pra căruia se efectuează munca devine și obiect al infracțiunii”. [15, p. 130-131] 

Avem reticență față de părerea acestui teoretician, conform căreia entitatea, 
asupra căreia se îndreaptă munca prestată în folosul persoanei mituite, poate 
constitui obiectul material al infracțiunilor care presupun luarea sau darea unei 
remunerații ilicite. 

Considerăm convingător argumentul prezentat de C. Timofei, care se refe-
ră la o situație apropiată: „Imobilul reparat sau un alt asemenea obiect al muncii 
prestate nu poate fi obiect material al infracțiunii de trafic de influență (sau de 
cumpărare de influență). Acesta reprezintă rezultatul materializat al serviciului 
sau al activității care constituie nu altceva decât obiectul imaterial al infracțiunii 
de trafic de influență (sau de cumpărare de influență). [...] Prin intermediul unui 
imobil reparat sau al unui alt asemenea obiect al muncii prestate nu se poate aduce 
atingere obiectului juridic al infracțiunii de trafic de influență (sau de cumpărare 
de influență). Aceasta din moment ce atingerea în cauză se aduce prin interme-
diul serviciului sau al activității care constituie obiectul imaterial al infracțiunii de 
trafic de influență (sau de cumpărare de influență), entitate incorporală în care se 
proiectează valorile sociale apărate împotriva infracțiunilor de trafic de influență 
(sau de cumpărare de influență). Directamente, serviciul respectiv sau activitatea 
respectivă este cea pretinsă, acceptată sau primită (promisă, oferită sau dată) de 
făptuitor, nu imobilul reparat sau un alt asemenea obiect al muncii prestate”. [16]

Așadar, prestarea muncii în folosul persoanei mituite trebuie considerat ser-
viciu sau avantaj necuvenit, privit ca obiect imaterial al infracțiunilor prevăzute la 
art. 333 și 334 CP RM. Rezultatul muncii astfel prestate derivă direct din serviciul 
sau avantajul necuvenit, nu din valorile și relațiile sociale apărate împotriva luării 
de mită și a dării de mită. 

Din cele menționate mai sus rezultă că infracțiunile prevăzute la art. 333 și 
334 CP RM, pot avea nu doar obiect material, dar și obiect imaterial. Conform 
opiniei lui V. Stati, „prin „obiect imaterial al infracțiunii” trebuie să se înțeleagă 
entitatea incorporală asupra căreia se îndreaptă nemijlocit acțiunea infracțională, 
prin al cărei intermediu se aduce atingere obiectului juridic al infracțiunii”. [17] În 
cazul infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM, obiectul imaterial îl repre-
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zintă remunerația ilicită în formă incorporală (alias – remunerația licită în formă 
incorporală, supusă influențării ilicite de către făptuitor).

În contextul analizat, prezintă interes opinia lui A. Filipaș, referitoare la 
infracțiunile care presupun luarea sau darea unei remunerații ilicite: „Obiectul 
material al infracțiunii este actul de serviciu în materialitatea sa, pe care trebuie 
să-l înfăptuiască funcționarul”. [18, p. 443]

Considerăm că un asemenea act de serviciu nu poate reprezenta nici obiectul 
imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM, nici, cu atât mai puțin, 
obiectul material al infracțiunilor date. Este întemeiată părerea lui S. Brînza, care 
menționează că „la șirul de fenomene care alcătuiesc noțiunea de obiect material 
al infracțiunii trebuie raportate numai acele entități, asupra cărora influențindu-
se se produce vătămarea sau amenințarea obiectului juridic al infracțiunii. În caz 
contrar, noțiunea „obiectul material al infracțiunii” își pierde orice semnificație 
juridică. De aceea, nu pot fi considerate obiect material al infracțiunii faptele, pro-
cesele etc.” [13, p. 104] 

Actul de serviciu în accepțiunea lui A. Filipaș este descris în art. 333 și 334 
CP RM în expresia „pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndepli-
nirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sale sau contrar acesteia fie în cadrul 
unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat”. 

Nu este greu de observat că această expresie descrie scopul infracțiunilor 
prevăzute la art. 333 și 334 CP RM: îndeplinirea, neîndeplinirea, întârzierea sau 
grăbirea îndeplinirii unei acțiuni în exercițiul funcției persoanei mituite sau con-
trar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pari-
at. Respectiv, obiectul acestui scop îl reprezintă acțiunea în exercițiul funcției a 
persoanei mituite sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al 
unui eveniment de pariat, care ar urma să fie îndeplinită, neîndeplinită, întârziată 
sau grăbită. În consecință, actul de serviciu în accepțiunea lui A. Filipaș constituie 
nu obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP 
RM, dar obiectul scopului acestor infracțiuni.

În concluzie la cele menționate mai sus, în dispoziția art. 333 CP RM, 
conținutul obiectului material sau imaterial al infracțiunilor de luare de mită este 
descris prin sintagma „bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce 
nu i se cuvin, [...] oferte ori promisiuni”. 

În dispoziția art. 334 CP RM, conținutul obiectului material sau imaterial al 
infracțiunilor de luare de mită este descris prin sintagma „bunuri, servicii, privile-
gii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin”.

Lista de entități, care reprezintă obiectul material sau imaterial al infracțiunilor 
prevăzute la art. 333 CP RM, este:
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1) bunuri sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite;
2) servicii sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite;
3) privilegii sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite;
4) avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite;
5) oferte de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se 

cuvin persoanei mituite;
6) promisiuni de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce 

nu i se cuvin persoanei mituite.
Doar prima dintre aceste categorii se referă la obiectul material sau imaterial 

al infracțiunii. Celelalte cinci categorii se referă exclusiv la obiectul imaterial al 
infracțiunii.

Lista de entități, care reprezintă obiectul material sau imaterial al infracțiunilor 
prevăzute la art. 334 CP RM, este mai scurtă:

1) bunuri sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite;
2) servicii sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite;
3) privilegii sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite;
4) avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei mituite.
Doar prima dintre aceste categorii se referă la obiectul material sau imateri-

al al infracțiunii. Celelalte trei categorii se referă exclusiv la obiectul imaterial al 
infracțiunii.
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CATEGORIILE OBIECTULUI MATERIAL SAU IMATERIAL AL 
INFRACŢIUNILOR DE LUARE DE MITĂ ŞI DE DARE DE MITĂ

Brînza Cristian,
doctorand,
Universitatea de Stat din Moldova

The material or immaterial object is a mandatory secondary sign of the offenses pro-
vided in art. 333 and 334 of the Criminal Code. If this sign is missing, then the act cannot be 
qualified based on art. 333 or 334 of the Criminal Code. In the case of the offenses provided 
in art. 333 and 334 of the Criminal Code, is illicit remuneration only that entity whose qua-
lity of illicit remuneration is aware and accepted by both parties to the criminal transaction. 
Irrespective of the category of the material or immaterial object of these offenses, the illicit 
remuneration must be the equivalent of the conduct which the bribed person undertakes to 
manifest in the interest of the briber.

Keywords: taking bribes; giving bribes; the material object of the offense; the imma-
terial object of the offense; illicit remuneration.

În cadrul acestui articol vor fi analizate categoriile obiectului material sau 
imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM.

Prima dintre aceste categorii este cea de bunuri sub orice formă, ce nu i se 
cuvin persoanei mituite. Pentru a percepe înțelesul noțiunii care desemnează 
această categorie, este acceptabil să se apeleze la interpretarea oficială din pct. 
2.1 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014: „Remunerația ilicită sub formă de 
bunuri, urmează să fie interpretată în acord cu art. 285 din Codul civil. Astfel, 
bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și 
drepturile patrimoniale. Lucrurile sunt obiectele corporale în raport cu care 
pot exista drepturi și obligații civile. Prin urmare, termenul bun se referă în 
egală măsură la lucruri, cât și la drepturi patrimoniale, care pot fi reale și obli-
gaționale. [...].” [1] Această explicație ilustrează conținutul obiectului material 
sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 324 și 325 CP RM. Precizăm 
că conținutul acestui obiect nu se deosebește principial de conținutul obiec-
tului material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP 
RM. Singura deosebire este că obiectul material sau imaterial al infracțiunilor, 
prevăzute la art. 324 și 325 CP RM, derivă din obiectul juridic special al coru-
perii pasive și al coruperii active. Respectiv, obiectul material sau imaterial al 
infracțiunilor, prevăzute la art. 333 și 334 CP RM, derivă din obiectul juridic 
special al luării de mită și al dării de mită.
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Actualmente, noțiunea de bunuri este definită în alin. (1) art. 455 din Codul 
civil: „Bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colecti-
ve și drepturile patrimoniale”. [2] Așa cum am menționat anterior, bunurile sub 
orice formă constituie obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzu-
te la art. 333 și 334 CP RM. Sintagma „sub orice formă” este reflectată în clasi-
ficarea bunurilor din articolele Codului civil: bunuri imobile și bunuri mobile 
(art. 459); bunuri divizibile și bunuri indivizibile (art. 466); bunuri principale 
și bunuri accesorii (art. 467); bunuri fungibile și bunuri nefungibile (art. 468); 
bunuri determinate individual și bunuri determinate generic (art. 469) etc. În 
oricare dintre aceste forme, ca și în alte forme admise de doctrina juridică, bu-
nurile pot reprezenta obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute 
la art. 333 și 334 CP RM.

Conform alin. (2) art. 455 din Codul civil, „lucruri sunt obiectele corpora-
le în raport cu care pot exista drepturi și obligații civile”. În unele articole din 
Codul civil sunt definite noțiunile care pot desemna lucrurile ca obiect material 
sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM: banii (art. 
479); titlurile de valoare (art. 480); bunurile culturale mobile (art. 481) etc. Din 
alin. (1) art. 455 din Codul civil rezultă că nu doar lucrurile, ci și drepturile pa-
trimoniale pot să constituie obiectul material sau imaterial al infracțiunilor pre-
văzute la art. 333 și 334 CP RM. Din definiția noțiunii de patrimoniu, formulată 
în alin. (1) art. 453 din Codul civil, rezultă că drepturile patrimoniale constituie 
acea parte a patrimoniului, care este reprezentată de drepturile ce pot fi evalu-
ate în bani, privite ca o sumă de valori active aparținând unor persoane fizice și 
juridice determinate, și care sunt corelative obligațiilor patrimoniale.

Din analiza Codului civil rezultă că drepturi patrimoniale trebuie conside-
rate: 1) drepturile reale în accepțiunea art. 454 din Codul civil, adică: a) dreptul 
de proprietate; b) depturile reale limitate (dreptul de uzufruct; dreptul de uz; 
dreptul de abitație; dreptul de superficie; dreptul de servitute; drepturile re-
ale de garanție, inclusiv gajul și ipoteca; alte drepturi cărora prin lege le este 
atribuit în mod expres acest caracter; 2) drepturile de creanță. Conform alin. 
(1) art. 774 din Codul civil, „în virtutea raportului obligațional, creditorul este 
în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestații, iar debitorul este 
ținut să o execute. Prestația poate consta în a da, a face sau a nu face”. Rezultă că 
drept de creanță este dreptul creditorului de a pretinde de la debitor executarea 
unei prestații care poate consta în a da, a face sau a nu face; 3) drepturile pa-
trimoniale care apar în urma elaborării obiectelor de proprietate intelectuală. 
Conform alin. (4) art. 476 din Codul civil, „în cazul obiectelor de proprietate in-
dustrială, dreptul asupra acestora apare în urma înregistrării obiectului, a acor-
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dării titlului de protecție de către oficiul național de proprietate intelectuală sau 
în alte condiții prevăzute de legislația națională, precum și în baza tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este parte. În cazul obiectelor dreptu-
lui de autor și ale drepturilor conexe, înregistrarea nu este o condiție obligatorie 
pentru apariția și exercitarea drepturilor respective, aceste obiecte fiind prote-
jate din momentul creării lor”.

În legătură cu cele afirmate mai sus, trebuie reținută explicația din pct. 2.1 
al Hotărârii Plenului CSJ nr. 11/2014: „[...] Pentru a avea calitatea de bun, este 
absolut obligatoriu ca entitatea ce presupune remunerația ilicită să aibă o va-
loare economică și să fie susceptibilă de apropiere, sub forma unor drepturi în 
compunerea unui patrimoniu. Deoarece organele, țesuturile și celulele de ori-
gine umană nu au cost și valoare materială (alin. (3) art. 27 și alin. (1) art. 28 
al Legii privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane, nr. 42/2008), 
acestea nu pot constitui obiect al remunerației ilicite sub formă de bunuri în 
sensul alin. (1) art. 324 CP. Eventual dacă persoana publică, persoana publică 
străină, funcționarul internațional, persoana cu funcție de demnitate publică va 
primi cu titlu de remunerație ilicită organe, părți ale acestora, țesuturi sau ce-
lule de origine umană, cele comise vor fi încadrate în baza art. 158 alin. (3) lit. 
f) CP. [...].” [1] Întrebarea este dacă organele, țesuturile sau celulele de origine 
umană pot să reprezinte remunerație ilicită în cazul infracțiunilor prevăzute la 
art. 333 și 334 CP RM. Căutând răspuns la această întrebare, menționăm că ul-
tima explicație a Plenului CSJ, reprodusă mai sus, vine în contradicție cu o altă 
explicație din același pct. 2.1 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014: „[...] Nu 
contează la încadrare dacă bunul ce constituie remunerația ilicită face parte din 
categoria de bunuri care se află în circuitul civil general sau este supus unui re-
gim special de circulație. Astfel, nu este exclus ca remunerația ilicită sub formă 
de bunuri să se refere la: substanțe narcotice sau psihotrope, arme ori muniții 
etc. [...]” [1] Într-adevăr, conform art. 457 din Codul civil, „bunurile pot circula 
liber, cu excepția cazurilor când circulația lor este limitată sau interzisă prin lege 
(evid. ns.)”. Faptul că circulația unor bunuri este limitată sau interzisă prin lege, 
nu înseamnă că ele încetează să aibă calitatea de bunuri. Ele continuă să fie 
bunuri chiar și în astfel de condiții, adică să fie evaluabile în bani în sensul alin. 
(1) art. 453 din Codul civil. În acest context, argumentele unor teoreticieni sunt 
convingătoare. De exemplu, N.A. Margațkaia susține: „În virtutea faptului că po-
sedă membrane materializate, precum și a faptului că sunt accesibile pentru a fi 
percepute din exterior, organele și țesuturile umane sunt obiecte ale lumii ma-
teriale și, în cazul separării lor de corpul persoanei, devin bunuri a căror circula-
ție este limitată”. [3] Continuând ideea lui N.A. Margațkaia, S.S. Tihonova afirmă: 
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„A ignora aceasta ar însemna să ignorăm realitatea: întregul set de fragmente 
ale organismului uman – de la inimă până la hipofiză – costă, pe „piața neagră”, 
câteva sute de mii de dolari”. [4, p. 130] Suntem de acord cu acești autori. În 
cadrul relațiilor dintre infractori funcționează reguli care nu fac parte din siste-
mul normativ al statului. Dacă, în cadrul înțelegerii dintre persoana mituită și 
mituitor a fost stabilită valoarea exprimată în bani a organelor, țesuturilor sau 
celulelor de origine umană, anume această valoare va exprima mărimea reală 
a remunerației ilicite. În concluzie, organele, țesuturile sau celulele de origine 
umană pot să reprezinte obiectul material al infracțiunilor prevăzute la art. 333 
și 334 CP RM. Pretinderea, acceptarea, primirea, extorcarea, promisiunea, oferi-
rea sau darea acestor părți ale corpului uman, dacă se urmărește scopul specifi-
cat în art. 333 și 334 CP RM, trebuie calificată doar ca luare de mită și/sau dare 
de mită, fără referirea suplimentară la art. 158 CP RM. În cazul dat contează că 
organele, țesuturile sau celulele de origine umană reprezintă contraechivalen-
tul conduitei pe care persoana mituită se angajează să o manifeste în interesul 
mituitorului. Celelalte aspecte nu sunt relevante.

O concluzie similară poate fi formulată în privința așa-numitelor „semne 
bănești” ale unor formațiuni statale autoproclamate. Astfel de entități nu re-
prezintă semne bănești în înțelesul art. 479 din Codul civil, al Legii nr. 1232 din 
15.12.1992 cu privire la bani [5] sau al actelor normative corespondente ale al-
tor state ori ale unor uniuni monetare de state. Însă, în art. 333 și 334 CP RM nu 
se folosește noțiunea „semne bănești”. Noțiunea de bunuri în sensul alin. (1) art. 
455 din Codul civil se referă nu doar la semnele bănești emise de autoritățile 
constituționale ale Republici Moldova sau ale altor state ori de autoritățile unor 
uniuni monetare de state. Această noțiune acoperă și noțiunea „așa-numitele 
„semne bănești” ale unor formațiuni statale autoproclamate”. Altfel nu poate fi, 
odată ce asemenea entități reprezintă contraechivalentul conduitei pe care per-
soana mituită se angajează să o manifeste în interesul mituitorului.

Nu poate fi acceptată părerea lui A.M. Hlus. Referitor la bunurile a căror 
circulație este limitată sau interzisă prin lege, teoreticianul dat menționează: „A 
da și a lua astfel de bunuri sub formă de mită presupune calificarea suplimen-
tară în baza articolelor privind răspunderea pentru traficul ilegal al acestora, 
care se aplică în egală măsură atât mituitorului, cât și celui care ia mită”. [6] 
Pretinderea, acceptarea, primirea, extorcarea, promisiunea, oferirea sau darea 
bunurilor, a căror circulație este limitată sau interzisă prin lege, în scopul spe-
cificat în art. 333 și 334 CP RM, trebuie calificată doar ca luare de mită și/sau 
dare de mită, fără referirea suplimentară la normele privind răspunderea pen-
tru traficul ilegal al acestora. Or, mituitorul dă, iar persoana mituită ia astfel de 
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bunuri anume ca remunerație ilicită, nu ca entități descrise în articolele privind 
răspunderea pentru traficul ilegal al acestora. Ignorarea scopului cu care sunt 
date sau, respectiv, luate astfel de entități, ar însemna interpretarea extensivă 
defavorabilă a alin. (4) art. 33 CP RM.

Din acest considerent necesită precizări explicația din pct. 3 al Hotărârii 
Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 23 din 29.10.2001 
cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre fabricarea sau punerea 
în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false (art. 236 
CP) (în continuare – Hotărârii Plenului CSJ nr. 23/2001): „Latura obiectivă a 
infracțiunii, prevăzute de art. 236 CP, se caracterizează [printre altele] prin [...] 
punerea în circulație a entităților enumerate [, adică prin] operațiunea, prin 
care produsul fabricării este pus în circuitul financiar, putând să constea în: 
efectuarea plăților, schimbul, vânzarea-cumpărarea, depunerile bănești la o 
instituție financiară, darea cu împrumut, donația, înapoierea restului sub for-
mă de semne bănești false, expedierea poștală, transmiterea către o persoană 
publică, cu titlu de remunerație ilicită (pentru a o corupe) (evid. ns.) etc.”[7] 
Din această explicație rezultă că art. 236 CP RM (cu sau fără referire la art. 
26 CP RM) trebuie aplicat persoanei, care promite, oferă sau dă, personal sau 
prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un liti-
giu, unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o 
altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de 
organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de 
pariat, semne bănești (bancnote sau monede metalice, inclusiv cele jubiliare 
ori comemorative, emise de Banca Națională a Moldovei sau de organul autori-
zat al unui stat străin ori al unei uniuni monetare de state străine), valori mobi-
liare de stat sau alte titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăților, 
ce nu i se cuvin persoanei mituite, pentru mituitor sau pentru o altă persoană, 
pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni 
fiind în exercițiul funcției sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment 
sportiv sau al unui eveniment de pariat. În cazul dat, făptuitorul nu are calita-
tea de mituitor, întrucât entitatea, pe care o transmite persoanei mituite, nu are 
calitatea de recompensă ilicită. Poate avea această calitate doar acea entitate a 
cărei calitate de remunerație ilicită este conștientizată și acceptată de ambele 
părți la tranzacția infracțională.

În circumstanțele în care unei părți a tranzacției infracționale i se aplică 
art. 236 CP RM (cu sau fără referire la art. 26 CP RM), celeilalte părți trebuie 
să i se aplice art. 27 și art. 333 CP RM pentru pretinderea, acceptarea, primirea 
sau extorcarea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit 
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să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o 
organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către 
o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant 
la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat, de semne bănești (banc-
note sau monede metalice, inclusiv de cele jubiliare ori comemorative, emise 
de Banca Națională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin ori 
al unei uniuni monetare de state străine), de valori mobiliare de stat sau de alte 
titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăților, ce nu i se cuvin per-
soanei mituite, pentru mituitor sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini 
sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul 
funcției sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al 
unui eveniment de pariat. În cazul dat constatăm comiterea tentativei de luare 
de mită, deoarece persoana mituită nu reușește să-și realizeze până la capăt 
intenția de a lua mita. Semnele bănești sau titlurile de valoare, pe care persoana 
mituită le obține în posesie, se dovedesc a fi false, și nu autentice (așa cum s-a 
așteptat să fie persoana mituită). 

În pct. 2.1 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014 se explică: „„[...] Din con-
siderentul că nu dispun de valoare economică, în sensul art. 324 alin. (1) CP, la 
categoria de bunuri nu se referă semnele bănești false. Astfel, dacă coruptul a 
acceptat sau a primit semne bănești neautentice pentru a realiza o acțiune ce 
ține de atribuțiile sale de serviciu în favoarea corupătorului sau al persoanelor 
pe care le reprezintă, atunci cele comise de corupt vor alcătui o tentativă de 
corupere pasivă (art. 27 și art. 324 alin.(1) CP), deoarece făptuitorul nu și-a 
realizat intenția, întrucît semnele bănești pe care le acceptă ori le primește nu 
se caracterizează prin autenticitate așa cum și-a fi dorit făptuitorul. În contrast, 
în circumstanțele descrise, celui care oferă semne bănești neautentice i se va 
aplica răspunderea pentru tentativă de punere în circulație a semnelor bănești 
false (art. 27 și art. 236 CP), iar celui care dă semne bănești neautentice i se va 
aplica răspunderea pentru punerea în circulație a semnelor bănești false, fapt 
consumat (art. 236 CP), cu condiția că la momentul comiterii faptei, cunoștea 
despre falsitatea semnelor bănești (evid. ns.). [...]”. [1] Reiese că, dacă la momen-
tul comiterii faptei, ambele părți la tranzacția infracțională cunoșteau despre 
falsitatea semnelor bănești sau a titlurilor de valoare, atunci poate fi aplicat art. 
333 și 334 CP RM. În cazul dat contează că semnele bănești sau titlurile de va-
loare false reprezintă contraechivalentul conduitei pe care persoana mituită se 
angajează să o manifeste în interesul mituitorului. Aceste falsuri au calitatea de 
remunerație ilicită, deoarece calitatea respectivă a fost conștientizată și accep-
tată de ambele părți la tranzacția infracțională. Criteriul dat – conștientizarea 
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și acceptarea falsității entității, care constituie remunerația ilicită, de ambele 
părți la tranzacția infracțională – trebuie recunoscut ca temei de aplicare a art. 
333 și 334 CP RM în toate celelalte cazuri de luare și/sau de dare a remunerației 
ilicite sub formă de falsuri (produse false, documente false, informații false etc.). 
Ca urmare, nu împărtășim opinia lui A.V. Groșev [8, p. 59] și N.A. Lopașenko 
[9], care consideră că entitățile false nu pot să reprezinte remunerație ilicită în 
niciun fel de condiții.

Următoarea categorie a obiectului material sau imaterial al infracțiunilor 
prevăzute la art. 333 și 334 CP RM este cea de servicii sub orice formă, ce nu i 
se cuvin persoanei mituite. În pct. 2.2 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014 se 
explică: „Remunerația ilicită sub formă de servicii presupune activități, altele 
decât cele din care rezultă produse, realizate în vederea satisfacerii necesități-
lor coruptului sau unei persoane apropiate acestuia. La categoria serviciilor ca 
remunerație ilicită se referă: serviciile de transport, de turism, de asigurări, de 
comunicație, de instruire, serviciile juridice, de asistență medicală, de publicita-
te etc. [...].” [1] Remunerația ilicită, concretizată sub formă de servicii, poate îm-
brăca o formă voalată, camuflată. Despre această ipoteză vorbește T.G. Alexeeva: 
„Practicii moderne îi sunt cunoscute cazuri de deghizare a mitei. Astfel, sub 
pretextul de acordare persoanei mituite a posibilității de a desfășura lecții în 
instituțiile de învățământ, de a participa la diferite forumuri sau simpozioane, 
inclusiv la cele care presupun călătorii în străinătate, acestei persoane i se asi-
gură de fapt o călătorie gratuită, mese, cazare la hotel și vizitarea unor obiecte 
culturale sau istorice”. [10, p. 31] Indiferent de caracterul voalat sau vădit al ser-
viciului, se aplică art. 333 și 334 CP RM dacă acesta are calitatea de remunerație 
ilicită.

Un interes evident îl reprezintă serviciile sexuale ca obiect imaterial al 
infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM. În Codul penal al României [11] 
există art. 299 „Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual”. Definind noțiunea 
cheie din art. 299 din Codul penal al României, G. Paraschiv menționează: 
„Expresia „favoruri sexuale” se referă la orice act referitor la viața intimă de 
natură sexuală, incluzând actele hetero și homosexuale, precum și pe cele de 
perversiune sexualã. Aceasta cuprinde de fapt toate activitățile intime la care se 
referă art. 218 și art. 219 din noul Cod penal (violul și agresiunea sexuală)”. [12] 
În Codul penal al Republicii Moldova nu există un articol de genul art. 299 din 
Codul penal al României. Infracțiunea, prevăzută la alin. (1) art. 299 din Codul 
penal al României poate corespunde, sub anumite aspecte, cu coruperea pasivă 
(art. 324 CP RM) care are ca obiect imaterial serviciile sexuale ale corupătoru-
lui. Cât privește infracțiunea, prevăzută la alin. (2) art. 299 din Codul penal al 
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României, aceasta poate corespunde, sub anumite aspecte, cu excesul de putere 
sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP RM).

În doctrina penală a Republicii Moldova, M. Lupu a exprimat părerea, con-
form căreia „prestațiile sexuale reprezintă obiectul [material] al infracțiunilor de 
luare de mită și respectiv, dare de mită”. [13] Totodată, în pct. 2.2 din Hotărârea 
Plenului CSJ nr. 11/2014 se explică: „[...] Nu este exclus ca remunerația ilicită 
sub formă de servicii să aibă o natură sexuală (raport sexual, act sexual, inclusiv 
satisfacerea poftei sexuale în forme perverse). Nu contează la încadrare cine 
prestează serviciile sexuale: însuși corupătorul sau o altă persoană ale cărei ser-
vicii sunt achitate de către corupător. Dacă coruptul pretinde servicii sexuale 
prin amenințare ori constrângere, iar respectivele servicii constituie contrae-
chivalentul conduitei pe care coruptul se angajează să o adopte, atunci cele co-
mise trebuie să fie încadrate în conformitate cu art. 324 alin. (2) lit. c) CP, fără 
a se reține la încadrare și art. 173 CP. Aceasta deoarece, în respectiva ipoteză 
se atestă o concurență dintre o normă generală și una specială, iar în acord cu 
art. 116 CP se va aplica doar norma specială, adică art. 324 alin. (2) lit. c) CP; or, 
extorcarea de servicii sexuale comisă de către o persoană publică, o persoană 
publică străină, un funcționar internațional, o persoană cu funcție de demnitate 
publică, reprezintă un caz particular de hărțuire sexuală.” [1]

Suntem de acord cu soluția propusă în această explicație, nu și cu argu-
mentarea în susținerea acestei soluții. Art. 324 CP RM nu este o normă specială 
în raport cu art. 173 CP RM. Aceasta o demonstrează M. Botnarenco: „În sensul 
art. 324 CP RM, serviciile sexuale vizate au calitate de remunerație ilicită, adică 
constituie contraechivalentul conduitei pe care coruptul urmează să o adopte 
în vederea realizării scopului infracțional. Din textul de incriminare specificat 
la art. 173 CP RM nu rezultă că raporturile sexuale ori alte acțiuni cu caracter 
sexual au caracter de remunerație ilicită. De altfel, scopul special consacrat în 
norma de incriminare a hărțuirii sexuale nu este echipolent cu scopul special 
prevăzut la art. 324 CP RM”. [14] Suntem de acord cu această afirmație. Art. 173 
CP RM poate fi considerat normă specială față de art. 328 CP RM, însă nu poate 
fi considerat o normă specială față de art. 324 și 333 CP RM. În art. 173 CP RM 
nu este menționat că raporturile sexuale ori alte acțiuni cu caracter sexual au 
calitatea de remunerație ilicită. Ca urmare, acest articol este incompatibil cu art. 
324 și 333 CP RM.

B.V. Voljenkin afirmă: „Altfel trebuie evaluată situația, dacă persoană, care 
practică prostituția, pentru a rezolva problema care i-a apărut, intră gratuit în 
raporturi sexuale cu o persoană cu funcție de răspundere. În acest caz, pentru a 
califica fapta, trebuie luate în considerare anumite circumstanțe. În primul rând, 
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serviciul sexual prestat nu are un caracter patrimonial. În al doilea rând, femeia, 
care intră în raporturile sexuale, nu ar trebui considerată prostituată, deoarece 
prostituția implică obținerea remunerației ca element obligatoriu. În cazul anali-
zat lipsește coruperea, deoarece astfel de servicii nu au un caracter patrimonial”. 
[15, p. 197] Această argumentare nu poate fi acceptată. Sintagma „sub orice for-
mă” din art. 333 și 334 CP RM arată că, pentru calificarea faptei în baza acestor 
articole nu contează dacă serviciul are un caracter patrimonial sau nepatrimoni-
al. Important este ca serviciul să reprezinte contraechivalentul conduitei pe care 
persoana mituită se angajează să o manifeste în interesul mituitorului.

Următoarea categorie a obiectului material sau imaterial al infracțiunilor 
prevăzute la art. 333 și 334 CP RM este cea de privilegii sub orice formă, ce nu 
i se cuvin persoanei mituite. În pct. 2.3 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014 
este explicat: „Remunerația ilicită sub formă de privilegii presupune o scutire 
de obligații (către stat) ori, după caz, oferirea de drepturi sau distincții sociale 
care se acordă în situații speciale”. [1] Obligațiile către stat pot îmbrăca forma: 
impozitului; taxei prevăzute de Codul fiscal; contribuției de asigurări sociale 
de stat obligatorii; primei de asigurare obligatorie de asistență medicală; plății 
vamale; taxei de stat etc. Drepturile sau distincțiile sociale, care se acordă în 
situații speciale, sunt: gradul militar; gradul special; titlul special; gradul de ca-
lificare (clasificare); distincția de stat; distincția depratamentală (corporativă); 
distincția bisericească etc.

O altă categorie a obiectului material sau imaterial al infracțiunilor prevă-
zute la art. 333 și 334 CP RM este cea de avantaje sub orice formă, ce nu i se cu-
vin persoanei mituite. Conform pct. 2.4 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014, 
„remunerația ilicită sub formă de avantaje reprezintă un folos, o favoare având 
o natură patrimonială sau nepatrimonială, care ameliorează necuvenit situa-
ția în raport cu acea pe care coruptul o avusese înaintea comiterii infracțiunii. 
Avantajele necuvenite pot fi materializate ori nematerializate, constând în: 
premii, vacanțe, împrumuturi de bani fără dobândă, accelerarea tratării unui 
bolnav, perspective mai bune în carieră etc.” [1] Desigur, lista dată poate inclu-
de și alte avantaje: scutirea de datorie sau de executarea obligațiilor față de 
alții; acordarea unui împrumut sau credit în condiții preferențiale; reducerea 
plății de arendă; acordarea unei locuințe sociale sau a unei locuințe de serviciu; 
reducerea valorii bunului transmis în proprietate sau în posesie; acordarea de 
foi de călătorie gratuite sau la un preț redus; executarea de lucrări (repararea 
unui apartament, construirea unei case etc); acordarea de abonamente sau 
de reduceri la servicii etc. Avantajele pot avea și un caracter nepatrimonial: 
referință (recenzie) pozitivă în mass-media sau într-o publicație de speciali-
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tate; angajarea într-o funcție prestigioasă; înmatricularea într-o instituție de 
învățământ prestigioasă; consimțământul de încheiere a căsătoriei etc. Este 
important ca în asemenea cazuri avantajul să reprezinte contraechivalentul 
conduitei pe care persoana mituită se angajează să o manifeste în interesul 
mituitorului.

Penultima categorie a obiectului material sau imaterial al infracțiunilor 
prevăzute la art. 333 CP RM este cea de oferte sub orice formă, ce nu i se cuvin 
persoanei mituite. În pct. 2.5 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014 se explică: 
„Remunerația ilicită sub formă de oferte rezidă în propunerea de bunuri, servi-
cii, privilegii sau avantaje, sub orice formă”. [1] În cele din urmă, lista de entități 
care formează obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 
333 CP RM o încheie promisiunile sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei 
mituite. Conform pct. 2.6 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 11/2014, „remunerația 
ilicită sub formă de promisiuni reprezintă asumarea obligației de a da bunuri, 
de a oferi servicii, privilegii sau avantaje, sub orice formă”. [1]

În încheiere este necesar să subliniem că obiectul material sau imaterial 
este un semn secundar obligatoriu al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 
CP RM. Dacă acest semn lipsește, atunci fapta nu poate fi calificată în baza art. 
333 sau 334 CP RM.
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La 01.12.2020, pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova, a fost 
publicat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea 
drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală) [1] (în con-
tinuare – Proiectul). În Proiect se propune inter alia: 

‒  completarea Codului penal cu art. 1322 „Acte sexuale sau acțiuni cu ca-
racter sexual neconsimțite”; 

‒  operarea de amendamente în art. 171-1751 din Codul penal al Republicii 
Moldova (în continuare – CP RM).

Trebuie să menționăm că Proiectul reprezintă o variantă revizuită a 
unui alt proiect care datează din 21.02.2020, elaborat de Ministerul Justiției 
[2] (în continuare – Anteproiect), care a constituit obiectul analizei în ca-
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drul unei publicații recente [3], la care sunt coautor împreună cu V. Stati și S. 
Copețchi. 

În continuare ne propunem ca să revelăm în ce măsură recomandările, pe 
care le-am făcut în cadrul acestei publicații, au fost luate în considerare de către 
autorii Proiectului.

De la bun început trebuie de remarcat că cele mai multe dintre recomandă-
rile noastre au fost luate în considerare de către autorii Proiectului. În concreto, 
au fost acceptate sugestiile noastre de:

1) modificare a denumirii art. 1322 CP RM din „Acte sexuale sau acțiuni cu 
caracter sexual neconsimțite sau cu consimțământ viciat” (așa cum s-a propus în 
Anteproiect [2]) în „Acte sexuale sau acțiuni cu caracter sexual neconsimțite”;

2) excludere a alin. (4) din art. 1322 CP RM. 
Conform Anteproiectului, acest alineat avea următorul conținut: „Se consi-

deră comise cu consimțământ viciat actul sexual sau acțiunea cu caracter sexual 
în privința persoanei sub vârsta de 15 ani” [2];1

3) păstrare a titlulului actual al Capitolului IV al părții speciale a Codului 
penal. 

Potrivit Anteproiectului, acest titlu avea următorul conținut: „Infracțiuni 
contra libertății și inviolabilității sexuale a persoanei” [2];

4) modificare a dispoziției din alin. (1) art. 171 CP RM, după cum urmează: 
„Violul, adică actul sexual neconsimțit”. 

În conformitate cu Anteproiectul, alineatul în cauză avea următoarea 
dispoziție: „Violul, adică actul sexual neconsimțit sau cu consimțământ viciat de 
penetrare vaginală, anală sau orală a corpului unei alte persoane cu orice parte 
corporală sau obiect” [2];

5) excludere a lit. a), g) și h) din alin. (2) art. 171 CP RM. 
În corespundere cu Anteproiectul, aceste litere aveau următorul conținut: 

„săvârșit de o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la art. 171-
1751” (lit. a)); „săvârșit cu aplicarea strangulării și nu se încadrează la lit. j)” 
(lit. g)); „săvârșit prin pătrundere în domiciliu sau altă încăpere” (lit. h)) [2];

6) modificare a dispoziției de la lit. b) alin. (3) art. 171 CP RM după cum ur-
mează: „săvârșit cu bună știință cu persoana care nu a atins vârsta de 14 ani”. 

În Anteproiect, dispoziția respectivă avea următorul conținut: „unei per-
soane despre care se știa cu certitudine că nu a atins vârsta de 14 ani” [2];

1 Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că conceptul din alin. (4) art. 1322 CP RM a fost im-
plementat într-o formă voalată în art. 174 și 175 CP RM, în care victima este caracterizată prin sintag-
ma „persoană cu vârsta între 14 și 16 ani”.
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7) excludere din alin. (3) art. 171 CP RM a literei f) „soldat cu alte urmări 
grave”;

8) modificare a dispoziției de la alin. (1) art. 172 CP RM după cum urmează: 
„Acțiuni cu caracter sexual neconsimțite”. 

Conform Anteproiectului, norma în cauză avea următoarea dispoziție: 
„Acțiuni cu caracter sexual neconsimțite sau cu consimțământ viciat în privința 
persoanei, altele decât violul”[2];

9) excludere a lit. a), f) și h) din alin. (2) art. 172 CP RM. 
În corespundere cu Anteproiectul, aceste litere aveau următorul conținut: 

„săvârșit de o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la art. 171-
1751” (lit. a)); „săvârșite cu aplicarea strangulării și nu se încadrează la lit. i)” 
(lit. f)); „săvârșit prin pătrundere în domiciliu sau altă încăpere” (lit. g)) [2];

10) modificare a dispoziției de la lit. a) alin. (3) art. 172 CP RM după cum ur-
mează: „săvârșite cu bună știință cu persoana care nu a atins vârsta de 14 ani”.

În Anteproiect, dispoziția respectivă avea următorul conținut: „săvârșite 
asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a atins vârstă de 
14 ani” [2];

11) excludere din alin. (3) art. 172 CP RM a literei e) „au provocat alte ur-
mări grave”;

12) înlocuire în alin. (1) art. 174 CP RM a sintagmei „comis asupra unei 
persoane despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani” 
(așa cum s-a propus în Anteproiect [2]) prin sintagma „săvârșit cu bună știință 
cu persoana care nu a împlinit vârsta de 16 ani”;

13) excludere a lit. a) din alin. (11) art. 174 CP RM. 
În conformitate cu Anteproiectul, această literă aveau următorul conținut: 

„săvârșite de o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la art. 171-
1751” [2];

14) modificare a titlului art. 175 CP RM din „Depravarea sexuală a mino-
rului” (așa cum s-a propus în Anteproiect [2]) în „Acțiunile cu caracter sexual 
săvârșite cu o persoană cu vârsta între 14 și 16 ani”. 

Amintim că, în publicația noastră, am propus denumirea „Acțiunile cu ca-
racter sexual săvârșite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani” [3];

15) modificare a alin. (1) art. 175 CP RM după cum urmează: „Acțiunile 
cu caracter sexual consimțite săvârșite cu bună știință cu o persoană cu vârsta 
între 14 și 16 ani se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani”. 

În Anteproiect, alineatul respectiv avea următorul conținut: „Săvârșirea 
intenționată a acțiunilor cu caracter sexual față de o persoană despre care se 
știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 14 ani, constând în exhibare, atin-
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geri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor 
la acțiuni cu caracter sexual sau acte sexuale, determinarea victimei să participe 
ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziția victimei a mate-
rialelor cu caracter pornografic, precum și în alte acțiuni cu caracter sexual, se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani” [2]. 

Amintim că, în publicația noastră, am propus următorul conținut: „Acțiunile 
cu caracter sexual consimțite, săvârșite cu bună știință cu persoana care nu a 
împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani” [3];

16) excludere a lit. a) din alin. (2) art. 175 CP RM. 
În conformitate cu Anteproiectul, această literă aveau următorul conținut: 

„săvârșite de o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la art. 171-
1751” [2];

17) excludere a cuvântului „inclusiv” din dispoziția art. 1751 CP RM.
În același timp, autorii Proiectului nu au acceptat câteva recomandări de-

ale noastre, pe care le considerăm principiale:
1. în Proiect se propune următoarea dispoziție pentru alin. (1) art. 1322 CP 

RM: „Prin act sexual se înțelege acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală 
de natură sexuală cu orice parte corporală sau obiect, comisă cu victima (subli-
nierea noastră – n.a.)” [1]. 

Pentru comparație, în publicația noastră am propus „revizuirea definiției 
din alin. (1) art. 1322 CP RM, după cum urmează: „Prin act sexual se înțelege 
acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte 
corporală sau obiect, comisă fie asupra victimei, fie de către victimă (sublinierea 
noastră – n.a.)” [3].

Este notabil că, în Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la 
proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor 
victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală) (în continuare – Sinteza), 
această propunere a noastră a fost acceptată: „Suntem de acord cu argumentele 
menționate la propunerea de modificare de la alin. (1) art. 1322 CP, motiv pentru 
care se acceptă redacția infra. Astfel, nu va fi exclusă posibilitatea calificării cu 
viol a cazurilor în care victimă este o persoană de sex masculin. Articolul 1322 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: ,,Prin act sexual se înțelege acțiunea de 
penetrare vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte corporală 
sau obiect, comisă fie asupra victimei, fie de către victimă” [4]. 

Cu toate acestea, în Procesul-verbal al ședinței de lucru privind definitivarea 
proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturi-
lor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală), este consemnat: „S-a 
decis cea mai rezonabilă propunere de definire a actului sexual, în art. 1322 alin. 
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(1): „Prin act sexual se înțelege acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de 
natură sexuală cu orice parte corporală sau obiect, comisă cu victima” [5]. 

În acest proces-verbal nu este invocat niciun argument împotriva sugestiei 
noastre de a utiliza formularea „comisă fie asupra victimei, fie de către victimă” 
în partea finală a definiției din alin. (1) art. 1322 CP RM. Prin această formulare 
am dorit să accentuăm că, în ipoteza violului, subiectul infracțiunii poate avea 
rolul nu doar de partener activ în cadrul actului sexual, dar și de partener pasiv 
în cadrul acestuia. 

Așa cum se va putea vedea infra, în Proiect se propune ca alin. (3) art. 1322 CP 
RM să aibă următorul conținut: „Se consideră neconsimțite orice acte sexuale sau 
acțiuni cu caracter sexual comise în lipsa consimțământului voluntar al persoa-
nei, care pot fi însoțite de constrângerea fizică ori psihică, înșelăciune, profitarea 
de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-și exprima voința, aplicate îm-
potriva victimei (sublinierea noastră – n.a.) sau împotriva altei persoane” [1]. 

Reiese că, chiar și în ipoteza în care actul sexual neconsimțit este comis de 
victimă, acesta este îndreptat împotriva victimei, deoarece este săvârșit în lipsa 
consimțământului voluntar al acesteia. Din aceste considerente, este greu de înțeles 
neacceptarea de către autorii Proiectului a formulării „comisă fie asupra victimei, 
fie de către victimă” din partea finală a definiției din alin. (1) art. 1322 CP RM.

Formularea, propusă de autorii Proiectului – „comisă cu victima” – este im-
proprie. Această construcție lexicală nu este formulată corect și este generatoare 
de interpretări eronate. Cel mai probabil, alegerea sintagmei „comisă cu victima” 
în locul textului „comisă fie asupra victimei, fie de către victimă”, făcută de autorii 
Proiectului, va compromite interpretarea noțiunii „act sexual” în corespundere cu 
principiul legalității, precum și va dificulta procesul de aplicare a art. 171 CP RM. 

Or, ad litteram, cuvântul „cu” are, în primul rând, un sens asociativ, având 
înțelesul de „împreună”, „însoțit de...” [6, p. 245]. Raportând acest sens la noțiunea 
„acțiunea de penetrare comisă cu victima”, ar reieși că subiectul și victima comit 
împreună un act sexual, formând un grup. Ceea ce ar fi elucubrant. De asemenea, 
ar fi impropriu sensul sociativ al cuvântului „cu” [6, p. 245]. Raportând acest sens 
la noțiunea „acțiunea de penetrare comisă cu victima”, ar reieși că victima însoțește 
subiectul la săvârșirea unui act sexual. Ceea ce, de asemenea, ar fi aberant. 

Astfel, utilizat fie cu sens asociativ, fie cu sens sociativ, cuvântul „cu” din 
noțiunea „acțiunea de penetrare comisă cu victima” are ca efect criminalizarea 
victimei. Or, acesteia i se atribuie neîntemeiat un rol similar cu cel al subiectului 
infracțiunii. 

Pe cale de consecință, recomandăm ca definiția din alin. (1) art. 1322 CP RM 
să aibă următorul conținut: „Prin act sexual se înțelege acțiunea de penetrare 
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vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte corporală sau 
obiect, comisă fie asupra victimei, fie de către victimă”;

2. în Proiect este propusă următoarea dispoziție pentru alin. (2) art. 1322 CP 
RM: „Prin acțiuni cu caracter sexual se înțeleg orice alte modalități de obținere 
a unei satisfacții sexuale decât cele indicate în alin. (1)” [1]. Același conținut 
pentru dispoziția în cauză a fost sugerată în Anteproiect [2]. 

În publicația noastră, în legătură cu acest conținut, am consemnat: 
„Definiția din alin. (1) art. 1322 CP RM are un conținut extrem de larg, fiind lip-
sită de claritate și previzibilitate. Există riscul ca sub incidența acestei definiții 
să intre modalitățile de obținere a unei satisfacții sexuale (altele decât actul se-
xual), care, deși sunt neconsimțite, nu posedă gradul de pericol social al unei 
infracțiuni” [3]. 

În Sinteză sunt prezentate, printre altele, următoarele contraargumente: 
„Norma de drept trebuie să fie formulată astfel încât aceasta să fie aplicabilă nu 
doar relațiilor sociale existente la momentul adoptării actului normativ, dar și 
relațiilor sociale viitoare. În opinia noastră, definirea ,,acțiunilor cu caracter se-
xual” prin enumerarea exhaustivă a modalităților de obținere a unei satisfacții 
sexuale ar amplifica rigiditatea normelor legii penale” [4].

În replică, vom menționa că definiția din Proiect a noțiunii „acțiuni cu ca-
racter sexual” stabilește „pragul” superior („alte modalități de obținere a unei 
satisfacții sexuale decât cele indicate în alin. (1)”), fără a stabili un „prag” in-
ferior. În alți termeni, în această definiție este trasată limita care deosebește 
acțiunile cu caracter sexual de actul sexual, nu și de acele manifestări care, deși 
au conotații sexuale, nu posedă un grad suficient de pericol social. 

Drept urmare, există riscul ca sub incidența acestei definiții să intre 
modalitățile de obținere a unei satisfacții sexuale (altele decât actul sexual), care, 
deși sunt neconsimțite, nu vor poseda gradul de pericol social al infracțiunilor 
prevăzute la art. 171 sau 172 CP RM. Ne referim la:

‒ exhibarea în prezența victimei; 
‒ asistarea (privirea) la actele sexuale întreprinse de victimă;
‒ atingerile indecente ale victimei; 
‒ discuțiile cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la ac-

tele sexuale;
‒ determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice; 
‒ punerea la dispoziția victimei a materialelor cu caracter pornografic; 
‒ automasturbația în prezența victimei; 
‒ atingerea sau privirea obiectelor – cu predilecție de vestimentație – ce 

aparțin victimei; 
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‒ contemplarea unor lucruri neînsuflețite – îndeosebi nuduri reprezentate 
în tablouri, postere, statui etc. – care aparțin victimei, etc.2 

Pentru a evita enumerarea în alin. (2) art. 1322 CP RM a modalităților de 
obținere a unei satisfacții sexuale, altor decât acțiunile cu caracter sexual, re-
comandăm stabilirea pe altă cale a unui „prag” inferior al definiției noțiunii 
„acțiuni cu caracter sexual”. 

In concreto, propunem ca alin. (2) art. 1322 CP RM să aibă următoarea 
dispoziție: „Prin acțiuni cu caracter sexual se înțeleg orice alte modalități de 
obținere a unei satisfacții sexuale decât cele indicate în alin. (1) din prezentul 
articol, precum și altele decât cele care intră sub incidența art. 173 sau 287 
din prezentul cod ori a art. 354 din Codul contravențional (evidențierea ne 
aparține – n.a.)”;

3. în publicația noastră am recomandat următoarea definiție pentru alin. 
(3) art. 1322 CP RM: „Se consideră neconsimțit acel act sexual care este însoțit 
de constrângerea fizică sau psihică, înșelăciunea ori profitarea de imposibilita-
tea persoanei de a se apăra sau de a-și exprima voința, aplicate împotriva victi-
mei ori împotriva altei persoane. Se consideră neconsimțită acea acțiune cu ca-
racter sexual care este însoțită de constrângerea fizică sau psihică ori profitarea 
de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-și exprima voința, aplicate 
împotriva victimei sau împotriva altei persoane” [3].

În Sinteză găsim următorul text care este de-a dreptul incalificabil: „Suntem 
de acord cu argumentele aduse de autorii propunerii. Totuși, alin. (3) art. 1322 
CP va avea următoarea redacție [...]” [4], fiind propusă definiția „Se consideră 
neconsimțite orice acte sexuale sau acțiuni cu caracter sexual comise în lipsa 
consimțământului voluntar al persoanei, care pot fi însoțite (sublinierea ne 
aparține – n.a.) de constrângerea fizică ori psihică, înșelăciune, profitarea de 
imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-și exprima voința, aplicate îm-
potriva victimei sau împotriva altei persoane” [1]. 

În acest mod, autorii Proiectului s-au eschivat să explice conotația ce i se 
atribuie cuvintelor „care pot fi însoțite”. Astfel, nu este clar dacă se are în vedere 
că a) circumstanțele, ce implică constrângerea fizică ori psihică, înșelăciunea, 
profitarea de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-și exprima voința, 
aplicate împotriva victimei sau împotriva altei persoane, au un caracter faculta-
tiv, opțional ori b) aceste circumstanțe au un caracter exemplificativ? 

În mod regretabil, aceeași dilemă va apărea la practicienii care vor inter-
preta și vor aplica alin. (3) art. 1322 CP RM. Putem doar presupune cum va fi 
soluționată această dilemă. Sperăm că autorii Proiectului conștientizează că 

2 Facem precizarea că, în astfel de cazuri, victima are împlinită vârsta de 16 ani.
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definiția din alin. (3) art. 1322 CP RM constituie o „încărcătură explozivă cu tem-
porizare” care, mai devreme sau mai târziu, își va produce efectul nefast.

În consecință, recomandăm ca, în alin. (3) art. 1322 CP RM, cuvintele „care 
pot fi însoțite” să fie substituite prin cuvintele „care sunt însoțite”; 

4. în conformitate cu Proiectul, art. 173 CP RM („Hărțuirea sexuală”) ar 
urma să aibă următorul conținut: 

„Hărțuirea sexuală, adică pretinderea unui act sexual sau a unei acțiuni 
cu caracter sexual care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă 
neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare, se 
pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 650 unități convenționale sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, sau cu 
închisoare de până la 2 ani”. [1]

În Anteproiect a fost sugerat un conținut în mare parte similar cu acesta: 
„Hărțuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau 

nonverbal pentru a determina o persoană la acțiuni cu caracter sexual sau acte 
sexuale nedorite, prin care se creează o atmosferă ostilă, umilitoare sau discri-
minatorie ce lezează demnitatea persoanei, se pedepsește cu amendă în mări-
me de la 650 la 850 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunității de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani”[2].

Observăm că, în ambele variante proiectate ale art. 173 CP RM, lipsește 
textul „ , săvârșite prin amenințare, constrângere, șantaj”, care este utilizat în 
varianta în vigoare a art. 173 CP RM și care desemnează acțiunea adiacentă din 
cadrul hărțuirii sexuale.3

În legătură cu această excludere, în publicația noastră am subliniat: „Autorii 
Proiectului au lichidat barierele care permiteau delimitarea infracțiunii pre-
văzute la art. 173 CP RM de infracțiunile prevăzute la art. 171 șau 172 CP RM. 
În eventualitatea menținerii variantei de Proiect a art. 173 CP RM, vor fi create 
condiții de aplicare eronată sau de imposibilitate a aplicării art. 171, 172 și 
173 CP RM” [3]. 

Într-adevăr, autorii Proiectului scapă din vedere că pretinderea unui act 
sexual sau a unei acțiuni cu caracter sexual care lezează demnitatea persoanei 

3  În această ordine de idei, nu este de prisos să menționăm că, de exemplu, în art. 222-33 din Codul 
penal al Republicii Franceze găsim următorul model reglementar: „(I) Hărțuirea sexuală este impunerea 
(sublinierea ne aparține – n.a.) unei persoane, în mod repetat, de propuneri sau comportament cu co-
notație sexuală care fie aduc atingere demnității sale din cauza caracterului lor degradant și umilitor, fie 
prin crearea unui cadru intimidant, ostil sau ofensator. II. Se asimilează hărțuirii sexuale utilizarea, chiar 
pentru o singură dată, a oricărei forme de presiune gravă (sublinierea ne aparține – n.a.) cu scopul real sau 
aparent de a obține un act de natură sexuală, fie în favoarea autorului faptelor, fie în favoarea unui terț”*.
 * Codul penal al Republicii Franceze. [Accesat: 21.03.2021] Disponibil:codexpenal.just.ro/laws/Cod-
Penal-Franta-RO.html
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ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discrimina-
torie sau insultătoare, în accepțiunea variantei de Proiect art. 173 CP RM, va 
fi dificil de delimitat de tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 171 sau 172 
CP RM.

În afară de aceasta, în publicația noastră am remarcat: „Termenul „nedori-
te” din art. 173 CP RM are semnificația pe care termenul „neconsimțit(e)” o are 
în art. 1322, 171 și 172 CP RM (în varianta de Proiect). Exigența de constanță 
și uniformitate a legislației ar implica necesitatea de a substitui, în dispoziția 
art. 173 CP RM, termenul „nedorite” prin cuvântul „neconsimțite”. Însă, o ase-
menea uniformizare a terminologiei legii penale va însemna că infracțiunea 
prevăzută la art. 173 CP RM (în varianta de Proiect) nu va putea fi deosebită 
de tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 171 sau 172 CP RM. Or, manifes-
tarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal pentru a determina o 
persoană la acțiuni cu caracter sexual sau la acte sexuale neconsimțite, prin 
care se creează o atmosferă ostilă, umilitoare sau discriminatorie ce lezează 
demnitatea persoanei, nu s-ar deosebi esențial de un act sexual neconsimțit 
sau de o acțiune cu caracter sexual neconsimțită” [3]. 

Având intenția să repare acest defect, autorii Proiectului au trecut din-
tr-o extremă în alta și au exclus în genere cuvântul „nedorite” din varianta de 
Proiect a art. 173 CP RM. Aceasta înseamnă că, în varianta de Proiect, art. 173 
CP RM ar putea fi aplicat dacă nu pentru tentativa la infracțiunile prevăzute 
la art. 171 sau 172 CP RM, atunci pentru actul sexual sau acțiunea cu caracter 
sexual dorite (consimțite) de victimă. 

Întrebarea este: cum, în astfel de condiții, în cazul în care victima are o 
vârstă între 14-16 ani, hărțuirea sexuală în varianta de Proiect a art. 173 CP 
RM va putea fi deosebită de tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 174 sau 
175 CP RM?

În consecință, pentru a se evita asemenea situații de impas, recomandăm 
excluderea alin. 5 din art. I al Proiectului.

Concluzionând, impresia lăsată de Proiect este că autorii acestuia mizea-
ză pe aceea că toate problemele, pe care le-am semnalat supra, se vor rezolva 
de la sine. Nu împărtășim această atitudine. 

Argumentele, pe care le-am prezentat în acest studiu, urmăresc: 
‒ neadmiterea interpretării extensive defavorabile a art. 171-1751 CP 

RM; 
‒ dezambiguizarea prevederilor acestor articole; 
‒ prevenirea apariției paralelismelor în legea penală, precum și a bloca-

jelor în aplicarea acesteia; 
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‒ decoruptibilizarea procesului de aplicare a art. 171-1751 CP RM. 
Este, fără doar și poate, notabil și apreciabil obiectivul autorilor Proiectului 

de a eficientiza apărarea drepturilor victimelor infracțiunilor privind viața se-
xuală. Însă, un asemenea obiectiv nu poate fi realizat prin legiferarea unor 
abuzuri împotriva justițiabililor. Apărarea mai eficientă a drepturilor victime-
lor infracțiunilor privind viața sexuală nu poate fi realizată prin suprimarea 
sau diminuarea neîntemeiată a drepturilor justițiabililor.

Avem certitudinea că cei, care comit infracțiunile privind viața sexuală, 
trebuie să suporte absolut toate consecințele juridice ale faptei săvârșite. Însă, 
aceștia nu ar trebui, în niciun caz, să fie tributari ai erorilor admise în procesul 
de elaborare, adaptare sau amendare a art. 171-1751 CP RM.
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Environmental protection rules intervene if an environmental factor is harmed witho-
ut necessarily causing harm to identifiable victims.

Ecological crimes aim at harming individuals or their property, small communities, 
but especially humanity as a whole, the general interests of society. 

Defending the values promoted by environmental law (including through criminal 
law) appears to be fully justified, given the importance of environmental factors for life on 
earth, for the fight against pollution, deterioration of living conditions, etc. 

A large part of the criminal norms in the field of environment are norms of reference 
or reference to other legal texts (some of them even in other normative acts), a fact that con-
siderably complicates the activity of judicial interpretation of the punishment. However, the 
complexity of the norm is not the only reason why the activity of implementing the criminal 
norms with an impact on the environment is difficult.

Keywords: environment, legal protection, criminal law.

Din punct de vedere istoric, normele penale sunt considerate printre pri-
mele care au fost utilizate pentru protecția mediului.

Primele demersuri au avut loc la nivel regional, în cadrul Consiliului Europei 
și al Comunităților Europene unde au fost adoptate mai multe documente cu 
caracter declarativ, dar cu un semnificativ rol stimulativ pentru legislațiile 
naționale.[1, p.414]

De altfel, recunoscând interesul general pentru protecția mediului, Consiliul 
Europei încă din anul 1977, prin Rezoluția din 28 septembrie a Consiliului de 
Miniștri, referitoare la contribuția dreptului penal la protecția mediului, invită 
la o dezvoltare a restricțiilor penale, la înlăturarea amnistierii infracțiunilor pri-
vind mediul, și introducerea, în anumite cazuri, a răspunderii penale a persoa-
nelor juridice.[2, p. 414]

Consiliul European pentru Dreptul Mediului (O.N.G.) prin Rezoluția nr. 5 
din 1977 consideră că este necesară introducerea în codul penal, alături de cri-
ma pentru omor sau furt a infracțiunii de poluare, care să fie distinctă de regle-
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mentările speciale și de nerespectarea unor prevederi cuprinse în aceste acte 
normative.[2, p. 414]

Conferința miniștrilor europeni de justiție de la Istanbul 1990 a aprobat 
Rezoluția nr. 1 din 1990 vizând aceeași problematică.

Consiliul Europei a elaborat la 4 noiembrie 1998 Convenția pentru protecția 
mediului prin dreptul penal, având în vedere necesitatea unei politici penale comu-
ne, a statelor membre, pentru protecția mediului și faptul că atingerile aduse me-
diului antrenează consecințe grave care constituie infracțiuni, are în vedere lua-
rea unor măsuri eficace, astfel încât autorii unor asemenea infracțiuni să nu scape 
de urmărirea penală și sancționarea corespunzătoare. În preambulul Convenției 
se pune în evidență faptul că persoanele juridice ce vor răspunde penal, astfel res-
ponsabilizate vor avea un rol important în acțiunile de prevenire.[2, p. 416]

În Convenție sunt prevăzute măsurile ce trebuie luate la nivel național, 
infracțiuni comise intenționat (emiterea sau introducerea ilicită a unei cantități 
de substanțe sau de radiații ionizante în atmosferă, sol sau apă susceptibile de 
a cauza moartea sau deteriorarea durabilă a mediului), alte infracțiuni consi-
derate a fi „de neglijență” (în materie de deșeuri, de atingeri aduse elementelor 
naturale, parcuri naționale, arii protejate). Nu este neglijat nici comerțul ilicit cu 
specii protejate. ”.[3, p. 22]

La capitolul sancțiuni sunt prevăzute sancțiuni specifice care dovedesc 
înțelegerea exactă a mediului ca victimă, o sancțiune esențială fiind refacerea 
stării mediului (art. 8 din Convenție).

Art. 9 din Convenție consacră răspunderea persoanelor juridice pentru 
infracțiuni comise de organele lor, de un membru al acestora sau de către alte 
persoane reprezentative.[3, p. 243]

Cerințele și exigențele Uniunii Europene pun accentul pe problemele glo-
bale de mediu, analizând efectele și presiunile asupra mediului, dar și toate 
consecințele asupra dezvoltării socio-economice.[4, p. 164]

Într-un raport prezentat în fața Comitetului miniștrilor al Consiliului 
Europei la 5 iunie 1990 se concluziona că: ”Pentru a para amenințările grave 
contra mediului, statele membre ale Consiliului vor trebui să uzeze de toate mij-
loacele de care dispun pentru a se ajunge la o protecție ecologică maximală prin 
intermediul unei concentrări cât mai intense”.

Gradul de protecție a mediului asigurat prin dreptul penal este un indicator 
al importanței pe care statele îl acordă protecției mediului.[11, p. 229]

Stabilirea unei categorii de infracțiuni specifice pentru fapte împotriva me-
diului era necesară pentru a asigura o protecție mai eficace a elementelor eco-
logice împotriva vătămărilor ilicite.[12, p. 479]
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Este evident că rolul răspunderii penale realizată prin intermediul norme-
lor specifice dreptului intern al mediului nu este suficient de activ și nu produce 
acel tip de coerciție care să stopeze, pe viitor, faptele grave îndreptate asupra 
mediului.”[10, p. 57, 20 p. 60]

În aceste condiții, este de apreciat intervenția europeană care a impus 
transpunerea în cadrul intern a Directivei nr. 2008/99/CE privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal aplicabilă pentru încălcări grave ale 
dispozițiilor din dreptul Uniunii privind protecția mediului.[2, p. 414, 5]

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 no-
iembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal pro-
pune stabilirea unor măsuri eficiente care să combată creșterea fenomenului 
infracțional în domeniul protecției mediului.[5]

Scopul declarat al Directivei este stabilit încă din Preambulul său: 
„Comunitatea este preocupată de creșterea numărului de infracțiuni împo-
triva mediului și de efectele acestora, care se extind din ce în ce mai mult 
în afara granițelor statelor în care acestea sunt săvârșite. Aceste infracțiuni 
reprezintă o amenințare la adresa mediului și necesită, prin urmare, un răs-
puns adecvat.[5]

În data de 15 iunie 2011, Guvernul României a adoptat Legea nr. 101 pentru 
prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, republica-
tă.[6] Actul normativ completează legislația internă privind protecția mediului, 
asigurând alinierea la standardele europene în domeniu și totodată îndeplini-
rea obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene.

Incriminările cuprinse în noua lege se raportează la nerespectarea anumi-
tor dispoziții legale care reglementează aspecte importante specifice ale gesti-
onării substanțelor poluante sau ale protecției mediului în general, dispoziții 
care constituie fie transpunerea unor acte normative comunitare, fie chiar a 
unor regulamente în materie ale Uniunii Europene.[11, p. 230, 13 p. 811]

În lipsa unor prevederi penale stricte dedicate în mod exclusiv infracțiunilor 
de mediu, rolul cel mai activ în realizarea procesului sancționator al faptelor 
incriminate revine OUG privind protecția mediului nr. 195 din 2005 privind 
protecția mediului aflată acum în vigoare.

Din momentul aprobării sale, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
195/2005 și-a asumat rolul de reglementare – cadru în materia răspunderii ju-
ridice, inclusiv a celei penale.

Ordonanța, „nu a reușit, din păcate, să construiască și să consacre o 
infracțiune de mediu tip, care să exprime specificul domeniului, deopotrivă 
în privința conținutului, obiectului și sancțiunilor aplicabile, rămânând tribu-
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tară concepției tradiționale, cu un efect minim de particularizare la domeniul 
protecției mediului”.[3, p. 125]

Astfel, în cadrul art. 98 sunt prevăzute activitățile susceptibile de a fi pedep-
site prin sancțiuni de ordin penal. Pedepsele stabilite pentru aceste infracțiuni 
pornesc de la un minim de 3 luni – 1 an și ajung până la un maxim de 2 ani – 7 
ani pentru faptele foarte grave.[1, p. 555]

Articolul 98 din O.U.G. 195/2005 stabilește un număr de 20 de infracțiuni 
tip, cu un conținut foarte diferit, grupate după criteriul cuantumului pedepselor 
în cinci categorii, în funcție de gravitatea lor. Un numitor comun există, totuși, 
între aceste infracțiuni care se referă la incriminarea acelor fapte care „au fost 
de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală”.
[3, p. 145]

Întrucât actualele sisteme de sancționare nu au fost suficiente pentru a 
garanta respectarea, în totalitate, a legislației privind protecția mediului, este 
nevoie de prevederi mai aspre care să preîntâmpine amploarea fenomenului 
infracțional în domeniul mediului.

Noutatea relativă a domeniului răspunderii penale în materia ecologică și 
lipsa unor instrumente specifice și verificate, lasă de multe ori autorii unor fapte 
grave îndreptate împotriva mediului insuficient pedepsiți sau chiar nepedepsiți 
lucru deloc avantajos pentru evoluția domeniului.[7, p. 22]

Cu atât mai mult, „lipsa unor norme comune pentru toate statele, lasă răs-
punderea penală la stadiul de debut în acest domeniu.[2, p. 416]

Pentru a-și atinge scopul, de eficacitate și reală protecție a mediului, intro-
ducerea unor sancțiuni cu caracter descurajant pentru activitățile care dăunea-
ză mediului și aplicarea acestora se dovedește de strictă necesitate”.[2, p. 217]

În prezent, dreptul penal al mediului nu joacă decât un rol subsidiar în realiza-
rea protecției mediului, întrucât, pe de o parte, „normele sale au adesea un caracter 
complementar cu dispozițiile administrative și civile”, iar pe de altă parte, din cauza 
a „numeroase aspecte controversate legate de lipsa de lizibilitate, de tehnicitatea sa, 
imprecizia, precum și riscurile de calificare cărora le dă naștere”.[2]

În domeniul mediului, instituțiile fundamentale ale dreptului penal capătă 
anumite particularități, date de specificul instituțiilor acestei ramuri de drept, 
fără ca prin aceasta să se deroge de la principiile generale ale dreptului penal.
[20, p. 60]

Toată legislația penală care acționează în domeniul protejării mediului are 
un justificat caracter de tehnicitate datorat specificului său.[2, p. 416]

Acest aspect nu trebuie însă să aibă rolul de a descuraja efortul de sistema-
tizare, pentru că numai în acest mod se poate realiza o mai bună cunoaștere a 
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legislației ecologico-penale și, implicit, o mai corectă interpretare și aplicare a 
acesteia.[2, p. 416]

Infracțiunile împotriva mediului constituie o problemă gravă și în creștere 
ce se manifestă sub diferite forme. Acestea nu se limitează doar la poluarea ae-
rului, apei și solului, ci în timp îndreaptă speciile sălbatice valoroase comercial 
mai aproape de dispariție.[2, p. 416]

Criminalitatea ecologică poate include, de asemenea, infracțiuni care accele-
rează schimbările climatice, distrugerea stocurilor de pește, defrișarea pădurilor 
și epuizarea resurselor naturale esențiale. Aceste infracțiuni pot avea un impact 
dăunător asupra economiilor și securității mai multor națiuni, în unele cazuri, ar 
putea chiar pune în pericol existența însăși a unui stat sau a unui popor.[2. p. 417]

De asemenea, într-o proporție mare, în comiterea infracțiunilor de poluare 
și a celor asupra faunei sălbatice s-a dovedit implicarea rețelelor crimei orga-
nizate.

În ultimul timp, grupările de criminalitate organizată și-au extins activitățile 
infracționale în zona traficului cu specii de plante și animale, exportului de 
deșeuri periculoase, materiale radioactive, ceea ce conferă un plus de periculo-
zitate acestor fapte și conturează o strânsă legătură între criminalitatea organi-
zată și criminalitatea ecologică.[14, p. 291]

Cu toate că infracțiunile împotriva mediului au fost considerate infracțiuni 
nespecifice ale criminalității afacerilor, și doar atunci când cauzează sau riscă să 
cauzeze pierderi substanțiale, presupun cunoștințe deosebite în domeniul afa-
cerilor din partea infractorilor și au fost comise de oameni de afaceri în exerci-
tarea profesiilor sau funcțiilor, trebuie luate în considerare, nu trebuie neglijată 
legătura dintre criminalitatea afacerilor și criminalitatea ecologică.[19, p. 60]

În perspectivă, un Cod al Mediului este din ce în ce mai necesar pentru a 
organiza și sistematiza normele de drept intern al mediului și pentru a răspun-
de mai bine provocărilor din domeniul protecției, conservării și îmbunătățirii 
calității mediului.[2, p. 416]

„Pământul se află în mâinile noastre. Împreună trebuie să inițiem măsurile 
care se impun, astfel încât să putem să ne mândrim cu faptul că încercăm și 
poate chiar reușim, să transmitem copiilor noștri și copiilor acestora din urmă 
„O lume curată și lipsită de pericole”.[15, p. 210, 17, p. 7] Totodată prin măsurile 
impuse se respectă și dreptul fundamental la un mediu sănătos. ”.[16, p. 103, 18, 
p. 128]

Un prim pas s-a făcut în materia răspunderii juridice penale în drep-
tul intern al mediului prin aprobarea Directivei 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului 
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prin intermediul dreptului penal care prevede stabilirea de măsuri persuasive 
și proporționale cu fapta.[18, 128]

Este evident că direcția pe care ne-o imprimă cadrul juridic actual este ace-
ea a consolidării normelor specifice de drept al mediului care să răspundă ma-
rilor probleme ecologice.[20, p. 60 - 62]

În ceea ce privește răspunderea penală în dreptul intern al mediului, rolul 
cel mai important îl are O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, comple-
tată de legile nepenale și de directivele europene în materie, care, împreună, 
formează cadrul normativ pe baza căruia sunt pedepsite infracțiunile de mediu.
[20, p. 62, 21, p. 58]

Utilizarea mijloacelor de drept penal pentru protecția mediului s-a impus greu, 
valorile tradițional ocrotite, precum viața persoanei sau proprietatea sa erau înlo-
cuite, în acest caz cu res nullius, precum apa sau aerul, iar pagubele cuantificabile și 
reparabile economic, cu cele difuze, greu evaluabile în bani.[1, p.545, 22, p. 8]

Concluzii
Cu referire specială la situația din România se impun mai multe considerații 

ce pot constitui și sugestii pentru perfecționări și dezvoltări legislativ – teoreti-
ce ulterioare în domeniu:[2, p. 415]

- Codul penal al României reprezentat de Legea nr. 286/2009 nu a insti-
tuit o incriminare generală specifică vizând protecția mediului, contrar 
a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în numeroase state. Concret actul 
normativ nu prevede nicio infracțiune propriu-zisă de mediu. Astfel, 
codificarea dreptului mediului ar putea constitui prilejul unei refaceri 
totale a dreptului penal al mediului.

- Cele mai bine caracterizate, din perspectiva scopului protecției me-
diului prin reprimarea faptelor de poluare și distrugere a naturii, ră-
mân incriminările care transpun obligații care decurg din convenții 
internaționale în domeniu. De exemplu, infracțiunea de deversare de 
substanțe poluante de pe o navă în apele maritime interioare sau acva-
toriile porturilor, în care se aplică Convenția MARPOL.”.[8, p. 122, 9]

- Infracțiunile cu un profil ecologic mai bine precizat vizează cu precă-
dere ocrotirea penală a speciilor și spațiilor naturale legal protejate, în 
temeiul reglementărilor speciale, de exemplu infracțiunea de vânare a 
speciilor de vânat strict protejate sau de vânătoare în parcuri naționale, 
în rezervații științifice, în zone de protecție strictă.

- Transpunerea în dreptul intern și implementarea măsurilor unional-
europene în materie sunt încă deficitare, departe de impactul juridico-
social așteptat.
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RĂSPUNDEREA PENALĂ A ORGANELOR DE CONDUCERE A 
PERSOANEI JURIDICE PENTRU SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII DE 
EVAZIUNE FISCALĂ A ÎNTRPRINDERILOR, INSTITUŢIILOR ŞI 
ORGANIZAŢIILOR

Buzdugan Tudor,
doctorand,
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a 
Universității de Stat din Moldova

According to the provisions of art. 14, paragraph (1) of the Criminal Code of the Republic 
of Moldova, the crime is a prejudicial deed (action or inaction), provided by the criminal law, 
committed with guilt and punishable by criminal punishment. Subject of the crime, in accor-
dance with art. 21, para. (3) of the same Code, can be both a individual and a legal entity. For 
prejudicial actions or inactions, committed with guilt, the legislator established that persons 
who have committed crimes, causing certain shortcomings and restrictions on their rights 
will be subject to coercive measures-criminal punishment, which will also be a means of cor-
rection and re-education of the convict. The purposes of the criminal punishment are to resto-
re social equity, to correct and socialize the convict, as well as to prevent future crimes.

The criminal punishment for some categories of crimes provides for the criminal lia-
bility of the individual and the legal entity, a fact conditioned by the complexity of the crime 
and by the persons. A similar situation is for the crime of tax evasion of enterprises, insti-
tutions and organizations, the Criminal Code of the Republic of Moldova provides for the 
criminal liability of individuals and legal entities.

Keywords: criminal liability; enteprises; tax avoidance; individual; legal entity. 

Pe teritoriul Republicii Moldova, cele mai răspândite forme de organizare 
juridică sunt întrepinderile. Potrivit prevederilor Legii nr. 845 din 03.01.1992 
cu privire la antreprenoriat și întreprinderi [1] care la art. 13, alin.(1), activita-
tea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-
juridice: a) întreprindere individuală; b) societate în nume colectiv; c) societa-
te în comandită; d) societate pe acțiuni; e) societate cu răspundere limitată; f) 
cooperativă de producție; g) cooperativă de întreprinzător; h) întreprindere de 
arendă; i) întreprindere de stat și întreprindere municipală. 

Reieșind din Datele Registrului de stat al unităților de drept privind între-
prinderile înregistrate în Republica Moldova [2], la data de 28 martie 2021, sunt 
înregistrate și activează:
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a) 99789 de întreprinderi individuale; b) 194 de societăți în nume colectiv; 
c) 34 de societăți în comandită; d) 5464 de societăți pe acțiuni; e) 126170 de 
societăți cu răspundere limitată; f) 3018 de cooperative de producție: g) 400 de 
cooperative de întreprinzători; h) 166 de întreprinderi de arendă; i) 1368 de în-
treprinderi de stat și j) 941 de întreprinderi municipale, în total, circa 237000 de 
întreprinderi cu diferite forme de organizare. Totalitatea întreprinderilor pre-
supune diferite genuri de activitate, care, pot fi practicate cât în corespundere 
cu genurile de activitate, adică legal, respectând exigențele impuse de legislație, 
atât și cu omisiunea intenționată sau neintenționată a prevederilor legale.

Fiecare formă organizatorico-juridică de practicare a activității de între-
prinzător, presupune existența organelor de conducere, care în dependență de 
forma de organizare sunt specifice. Spre exemplu, cea mai răspândită formă de 
organizare juridică -societatea cu răspundere limitată, potrivit Legii nr. 135 din 
14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată [3] are următoarele orga-
ne de conducere: 1) Adunarea generală a asociaților; 2) Consiliul societății; 3) 
Administratorul și 4) Cenzorul. 

A doua cea mai răspândită formă de organizare juridică este Întreprinderea 
individuală, care potrivit legislației prevede existența unui singur organ de con-
ducere: directorul întreprinderii, care, administrează activitatea de întreprin-
zător. 

O altă formă de organizare juridică răspândită este societatea pe acțiuni, 
care, potrivit legislației are următoarele organe de control:1) adunarea genera-
lă a acționarilor; 2) consiliul societății; 3) organul executiv (administrator) și 4) 
comisia de cenzori. Este evident faptul că, tuturor formelor de organizare juri-
dică a activității de întreprinzător este specific un organ de conducere și anume 
adminisratorul.

Practicarea activității de întreprinzător presupune nu doar obținerea be-
neficiilor financiare sau de altă natură, dar și respectarea legislației fiscale, 
bancare,de evidență a contabilă, de salarizare, de achitare a contribuțiilor soci-
ale și medicale. 

Potrivit Codului Penal al Republicii Moldova [4], art. 244, alin.(1), consti-
tuie infracțiune de evaziune fiscală a întreprinderilor, acțiunile de includerea 
intenționată în documentele contabile, fiscale sau financiare, inclusiv electro-
nice a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la 
bază operațiuni reale, sau tăinuirea intenționată a unor date denaturate sau, 
dacă suma impozitului sau contribuțiilor sociale sau medicale care urma să fie 
achitat din prezentarea datelor veridice depășesc 50 de salarii medii pe eco-
nomie prognozate stabilite prin hotărârea de Guvern la momentul săvârșirii 
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faptei, care, pentru anul 2021, ar constitui 435800 lei. Acțiunile culpabile in-
dicate la art. 244 vor fi pedepsite cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 de 
unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani și 6 luni, cu privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 
mărime de la 5000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de 
a exercita o anumită activitate. Suplimentar, la alin.(2), lit. b) al aceluiași articol 
pentru infracțiunea a cărei prejudiciu adus prin acțiunile culpabile depășește 
100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea 
de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei, acțiunile vor fi pedepsite 
cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale sau cu în-
chisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau 
de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana 
juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 16000 de unități 
convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu 
lichidarea persoanei juridice.

Este important de menționat că, infracțiunea prevăzută de art. 244 al 
Codului Penal al Republicii Moldova, specifică doi subiecți a infracțiunii, per-
soana fizică responsabilă, care în momentul săvârșirii infracțiunii și persoana 
juridică. Cum a fost menționat anterior, organul de conducere, persoana fizică 
responsabilă de activitatea întreprinderii este administratorul. Însă, cercetând 
fenomenul infracțional, s-a identificat că pe lângă adiministratorul întreprinde-
rii, responsabil de veridicitatea și corectitudinea datelor contabile o are și con-
tabilul din cadrul întreprinderii. Potrivit atribuțiilor funcționale a contabilului-
șef sau a simplului contabil din cadrul întreprinderilor, acesta este responsabil 
de evidența veniturilor, cheltuielilor și a mijloacelor materiale, care sunt în pro-
prietatea întreprinderii. 

Întru confirmarea celor enunțate, făcând trimitere la Manualul judecăto-
rului pentru cauze penale [5, p.822-829], subiectul infracțiunii se confirmă a 
fi persoana fizică responabilă și persoana juridică, însă, cu excepția autorității 
publice.

Circumstanța că sunt doi subiecți a infracțiunii prevăzute de art. 244 al 
Codului Penal al Republicii Moldova servesc și Hotărârile Instanțelor de judeca-
tă naționale.

Un exemplu ar servi Sentința de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, 
Dosarul nr. 1-148/2019; 12-1-754-09012019 din 24 noiembrie 2020 [6], pri-
vind comiterea infracțiuniii prevăzute de art. 244, alin.(2), lit.b) Cod penal, care 
se rezumă la faptul că inculpatul ”A”, exercitând atribuțiile de administrator a în-
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treprinderii ”X”, a acționat intenționat, în vederea realizării schemei infracționale 
privind diminuarea taxelor și impozitelor ce se impun a fi achitate în Bugetul 
de Stat, contrar obligațiilor stabilite în baza dispoziției art.8 alin.(2) lit. c) din 
Cod fiscal [7], care prevede că: „contribuabilul este obligat să țină contabilitatea 
conform formelor și modului stabilit de legislație, să întocmească și să prezinte 
Serviciul Fiscal de Stat și serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale 
dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, să asigure integritatea documen-
telor de evidentă în conformitate cu cerințele legislației…”, contrar art.7 Legii 
contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007 [8], în conformitate cu care, „entitatea 
este obligată să țină contabilitatea și să întocmească situațiile financiare în mo-
dul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de con-
turi contabile și de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 11 alin. 
(2) lit. a) din lege”, și art. 13 alin. (1), lit. a), alin. (2) lit. a), lit. c), lit. f), lit. h) Legii 
contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007, potrivit cărora, „în entitatea cu răs-
punderea limitată, responsabilitatea pentru ținerea contabilității și raportarea 
financiară revine conducerii, să organizeze și să asigure ținerea contabilității în 
mod continuu din momentul înregistrării până la lichidarea entității, să asigure 
documentarea faptelor economice ale entității și reflectarea acestora în conta-
bilitate și să asigure întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în confor-
mitate cu prezenta lege și cu standardele de contabilitate”. 

Însăși fapta infracțională potrivit Sentinței menționate, ”A” în calitate de ad-
ministrator a ”X”, într-o perioadă de timp de circa 4 ani consecutive, acționând 
cu intenție directă, conștientizând consecințele prejudiciabile ale acțiunilor sale, 
și dorind survenirea lor, fiind titular al semnăturii electronice cu drept de utili-
zare a serviciilor fiscale electronice, urmărind scopul diminuării masei impoza-
bile și sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, și însușirea mijloacelor 
bănești, în perioada celor 4 ani consecutivit a comis evaziunea fiscală a ”X”, prin 
includerea intenționată în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, a 
unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile, care nu au la bază 
operațiuni reale, ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinu-
irea intenționată a unor obiecte impozabile, prin metoda nedefectării integrale 
a veniturilor în evidenta contabilă, și anume a veniturilor obținute din prestarea 
serviciilor, fără utilizarea mașinii de casă și control, prin ce a fost diminuat impo-
zitul pe venit din activitatea de întreprinzător. Pe parcursul desfășurării urmă-
ririi penale, acțiunile administratorului ”A” au fost încadrate de către organul de 
urmărire penală în baza art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, adică evaziunea fiscală 
a întreprinderii, prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale 
și/sau financiare, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile 
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care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, 
fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, dacă suma cumulativă 
a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuției de asigurări sociale de 
stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferen-
te unui an fiscal depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, 
stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii.

Suplimentar, persoana juridică SRL ”X” a fost învinuită de organul de urmă-
rire penală pentru fapta că în perioada a 4 ani consecutivi, a săvârșit evaziune 
fiscală în proporții deosebit de mari, constituind un prejudiciu adus Bugetului 
de Stat în mărime de circa 3,5 milioane lei. 

În urma examinării tuturor actelor prezentate de către organul de urmări-
re penală, a depozițiilor administratorului ”A”, a verificărilor efectuate de către 
Inspectoriatul de Stat a documentelor contabile instanța de judecată a dispus 
că administratorul ”A” este vinovat de săvârșirea infracțiunii, fiindu-i aplicată o 
pedeapsă constituită sub formă de închisoare pentru un termen de 2 (doi) ani, 
cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. 

Persoanei juridice SRL ”X” i-a fost aplicată o amendă în mărime de 10 000 
unități convenționale, fiind privată de dreptul de a exercita activitatea de pre-
stare a serviciilor, în urma căreia a fost prejudiciat Bugetul de Stat. 

Un alt caz, care demonstrează faptul că în calitate de organ conducere 
poate fi considerat și contabilul-șef al întreprinderii, este Sentința la Dosarul 
nr. 1-4714-12052015 [9] pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. 
Respectiv, persoana fizică ”C” îndeplinind funcția de contabil-șef în cadrul 
SRL”Y” care practica activitate de întreprinzător , prin înțelegere prelabilă cu 
persoana fizică ”B”, care îndeplinea funcția de administrator al SRL ”Y”, urmă-
rind scopul obținerii unui profit iegal, au inclus în documentele contabile date 
vădit denaturate cu privire la veniturile și cheltuielile suportate, care de fapt, nu 
aveau la bază operațiuni reale, care de fapt nici nu au existat și tăinuind obiectul 
impozabil au prejudiciat Bugetul Public cu circa 1 milion lei.

Instanța de judecată a reținut că, persoanele cu funcție de răspundere din 
cadrul SRL ”Y”, contrar prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova, neîn-
temeiat, au trecut în contul Taxei pe valoarea adăugată, fiind falsificate semnă-
turile administratorului unei alte întreprinderi SRL ”Z”. Ulterior, continuîndu-și 
acțiune culpabile, ”B” și ”C” au trecut în contul Taxei pe valoarea adăugată alte 
sume, a căror proviniență iarăși este efectuată contrar prevederilor legale.

Cumulativ, încălcările săvârșite au adus la prejudicierea Bugetului Public 
cu circa 1 milion lei prin diminuarea Taxei pe valoarea adăugată, ceea ce con-
stituie proporții deosebit de mari. Pe parcursul desfășurării procesului penal, 
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Instanța de judecată audiind procurorul, avocații, inculpații și martorul, ad-
ministrând materialele dosarului și a tuturor circumstanțelor stabilite în ca-
drul cercetării judiciare, instanța de judecată a concluzionat asupra faptului că, 
vinovăția inculpaților ”B” și ”C” și-a regăsit deplina confirmare în acțiunile aces-
tora și urmează a fi încadrate juridic în baza art. 244, alin. (2) lit. b) Cod Penal 
al Republicii Moldova. Apărătorul inculpaților pe parcursul examinării cauzei 
de către Instanța de judecată, a invocat că în tot rechizitoriul nu este menționat 
numele inculpaților, concludent fiind faptul că apărătorul intenționa să indice 
asupra faptului că răspunderea penală urmează a fi aplicată doar persoanei 
juridice SRL ”Y”, însă, acest argument a fost respins de către Instanța de jude-
cată. Mai mult, apărătorul a mai invocat faptul că acuzatorul a omis dispunerea 
efectuării unei expertize financiar-contabile, care ar fi examinat circumstanțele 
sub toate aspectele, însă, Instanața de judecată făcând trimitere la prevederile 
Codului de Procedură Penală a Republicii Moldova, în partea ce ține de dreptu-
rile părților din propria inițiativă și pe cont propriu de a înainta cereri privind 
efectuarea expertizei pentru constatarea circumstanțelor care, în opinia lor ar 
putea fi utilizate în apărarea intereselor lor, Instanța a respuns acest argument, 
menționând că inculpații au avut posibilitatea reală de a înainta cereri, însă, nu 
s-au folosit de 

În urma examinării tuturor circumstanțelor, actelor și probelor anexate 
Instanța de judecată a dispus condamnarea persoanei fizice ”C” și ”B”, fiind sta-
bilită o amendă a câte 4500 unități convenționale, cu privarea dreptului de a 
ocupa anumite funcții în domeniul administrative și financiar-contabil pentru 
un termen de 3 ani pentru fiecare. De menționat că, persoana juridică SRL ”Y” 
nu a fost sancționată nici într-un fel, nu i-a fost aplicată amendă sau lichidare, 
deși, prejudiciul adus Bugetului Public în mărime de circa 1 milion lei constituie 
o proporție deosebit de mare.

Practica judiciară în partea ce ține de răspunderea penală pentru infracțiune 
prevăzută de art. 244 Cod Penal al Republicii Moldova este una neuniformă și 
diferențiată, ceea ce indică asupra faptului că examinarea dosarului privind 
infracțiunea de evaziune fiscală a întreprinderilor necesită o pregătire nu doar 
din partea acuzatorului dar și a instanței de judecată, în vederea perceperii corec-
te a informațiilor prezentate de către acuzator și a argumentelor apărătorului.

Exemplele expuse supra, sunt doar o mică parte din totalitatea Hotărârilor 
Instanțelor de judecată examinate și cercetate, fiind întâlnite și sentințe unde 
au fost sancționate organele de conducere (administrator și contabil-șef), cu 
amendă și privarea dreptului de a ocupa funcții de conducere dar și lichidarea 
persoanei juridice. 
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Este important de menționat că, s-a evidențiat și faptul recalificării 
infracțiunilor săvârșite, acestea initial fiind cercetate prin prisma prevederi-
lor Codului Penal al Republicii Moldova, iar ulterior prezentării argumentelor 
părților și apărătorului, să fie recalificate în acțiuni culpabile și pasibile răs-
punderii Contravenționale, care, nu prevede alte sancțiuni decât stabilirea unei 
sancțiuni pecuniare.

Generalizând, pasibili de răspunderea penală pentru infracțiunea prevă-
zută de art. 244 Cod Penal al Republicii Moldova poate fi cât persoana juridică 
atât și persoana fizică, care îndeplinește atribuțiile organelor de conducere a 
întreprinderii. Dar, întreprinderea ca și entitate juridică nu poate fi pasibilă de 
răspundere penală fără a fi atrase organele de conducere a acesteia, deoarece, 
fără organele de conducere, înteprinderea nu poate activa nici de drept nici 
de fapt. 
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acesteia, deoarece, fără organele de conducere, înteprinderea nu poate activa nici de drept nici de 

fapt.   

 

Referințe: 

1.  Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Publicat : 28-02-
1994 în Monitorul Parlamentului Nr. 2 art. 33. 

2. Registrul de stat al unităţilor de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica 
Moldova. [Accesat: 28.03.2021]. Disponibil: https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/11736-date-
din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-intreprinderile-inregistrate-in-repu 

3. Legea nr.135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată. Publicat : 17-08-2007 
în Monitorul Oficial Nr. 127-130 art. 548. 

4. Cod Penal al Republicii Moldova, Publicat : 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 
195. 

5. POALELUNGI M., DOLEA I., VÎZDOAGĂ T. et al. Manualul judecătorului pentru cauze 
penale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. 1192 p, p.822-829. 

6. Sentința pe Dosarul nr. 1-148/2019; 12-1-754-09012019. [Accesată: 24.03.2021] 
Disponibilă: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/48dff4784-3fa2-4e68-
b44e-f5a66fd8b4d3 

7. Cod fiscal al Republicii Moldova, Publicat : 18-09-1997 în Monitorul Oficial Nr. 62 art. 522. 
8. Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, Publicată : 29.06.2007, în Monitorul Oficial nr. 

90-93 art. 329. 
9. Sentință la Dosarul nr. 1-4714-12052015, emisă la 27 octombrie 2015. 
10. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. II. Chișinău: Tipografia 

Centrală, 2015. 1300 p. 
  

 

OBIECTUL JURIDIC AL INFRACȚIUNII DE PROXENETISM 
LEGAL OBJECT OF THE CRIME OF PIMPING 

 
 
 
 
Calmațui Eduard,  
doctorand 
Școala Doctorală Științe Juridice, Universitatea de Stat din Moldova 

 
 
 
 

In this study is analyzed the legal object of the crime of pimping specified in art.220 of the 
Criminal code of Republic of Moldova. In the context of examining the generic legal object of the crime 
of pimping, the author makes a foray into the criminal law of several states, systematizing the regulations 
analyzed in three different perspectives. At the same time, the author attests a lack of doctrinal consensus 
on the special legal object of pimping. Finally, the author invokes arguments regarding the need to delimit 

OBIECTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNII DE PROXENETISM
LEGAL OBJECT OF THE CRIME OF PIMPING

Calmațui Eduard,
doctorand,
Școala Doctorală Științe Juridice, 
Universitatea de Stat din Moldova

In this study is analyzed the legal object of the crime of pimping specified in art.220 of 
the Criminal code of Republic of Moldova. In the context of examining the generic legal ob-
ject of the crime of pimping, the author makes a foray into the criminal law of several states, 
systematizing the regulations analyzed in three different perspectives. At the same time, the 
author attests a lack of doctrinal consensus on the special legal object of pimping. Finally, 
the author invokes arguments regarding the need to delimit the generic legal object from 
the special legal object of pimping and considers it superfluous to designate social relations 
regarding human dignity as a special legal object of the crime provided in art.220 CP RM.

Keywords: prostitution, pimping, criminal liability, morality, human dignity.

Obiectul juridic al infracțiunii îl constituie valoarea socială, împotriva căre-
ia se îndreaptă acțiunea sau omisiunea incriminată și relațiile sociale corespun-
zătoare acesteia [1, p.179]. În funcție de ierarhizarea valorilor sociale care fac 
obiectul infracțiunii, în literatura de specialitate, este general admisă clasifica-
rea tripartită a obiectului juridic, după cum urmează: obiectul juridic general, 
obiectul juridic generic, obiectul juridic special [1, p.178]. Alți autori, comple-
tează această clasificare cu alte categorii, cum ar fi, de pildă, obiectul juridic 
suprageneric; obiectul juridic de subgrup.

Parcurgând analiza de la general la particular, menționăm că obiectul juri-
dic general al tuturor infracțiunilor, prevăzute de Partea specială a Codului pe-
nal, este reprezentat de relațiile sociale cu privire la valorile sociale specificate 
în alin.(1) art.2 CP RM: „Persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, 
mediul înconjurător, orânduirea constituțională, suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea și securitatea omenirii, pre-
cum și întreaga ordine de drept”. În norma citată nu sunt listate expressis verbis 
toate valorile sociale ocrotite de legea penală. Cercul valorilor (și relațiilor so-
ciale), luate sub protecția legii penale, nu este unul imuabil, iar acest lucru se 
datorează dinamicității relațiilor sociale. Schimbările economice, sociale și alte 
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condiții de viață dau naștere unor relații noi, inexistente anterior – metamor-
foze ce determină un proces în două direcții: incriminarea și dezincriminarea 
anumitor fapte. În acest context, „ordinea de drept” este acel interes ocrotit în 
general, de care oricare normă incriminatoare din partea specială a Codului pe-
nal se preocupă în mod indirect. Printre valorile sociale ocrotite de legea pena-
lă, care nu sunt menționate expres în alin.(1) art.2 CP RM, se numără și cele care 
formează obiectul juridic generic al infracțiunii prevăzute la art.220 CP RM.

Dat fiind faptul că de lege lata infracțiunea de proxenetism este amplasată 
în Capitolul VIII al Părții Speciale a Codului penal al Republicii Moldova, cu titu-
latura „Infracțiuni contra sănătății publice și conviețuirii sociale”, deducem că 
obiectul juridic generic al acestei infracțiuni (și al tuturor celorlalte infracțiuni 
prevăzute de capitolul respectiv) îl formează relațiile sociale cu privire la să-
nătatea publică și conviețuirea socială. În continuare, vom analiza pe rând cele 
două componente ale obiectului juridic generic al infracțiunii de proxenetism: 
1) sănătatea publică; 2) conviețuirea socială.

Ab initio, atragem atenția că anume sănătatea publică (colectivă) este valoa-
rea socială (și relațiile aferente) ocrotită prin intermediul normelor prevăzute 
în Capitolul VIII din Partea Specială a Codului penal și nu sănătatea individuală 
(personală)1 – care este ocrotită prin incriminările cuprinse în Capitolul II din 
Partea Specială a Codului penal (Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei).

După această notă de clarificare, consemnăm că, potrivit art.36 din 
Constituția Republicii Moldova [2] „sănătatea populației este protejată de un 
complex de măsuri politice, economice, legale și medicale”. În același timp, 
noțiunea de „sănătate publică” o regăsim în art.2 al Legii privind supraveghe-
rea de stat a sănătății publice, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 
03.02.2009 [3], cu următoarea formulare: „Sănătatea publică desemnează an-
samblu de măsuri științifico-practice, legislative, organizatorice, administrative 
și de altă natură destinate să promoveze sănătatea, să prevină bolile și să pre-
lungească viața prin eforturile și alegerea informată ale societății, comunităților 
publice, celor private și ale indivizilor”.

Totuși, noțiunea legală a sănătății publice (supra citată) nu exprimă esența 
exactă a valorii sociale ocrotite de legea penală. În context, achiesăm opiniei au-
torilor S.Brînza și V.Stati, potrivit cărora „sănătatea publică este valoarea socială 
reprezentând sănătatea cumulată a indivizilor care formează un grup social or-
ganizat – sat, oraș, raion, municipiu, societate în ansamblu” [4, p.39].

1  Potrivit art.2 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 03.02.2009, sănătate individuală este definită ca „starea de bine complet 
din punct de vedere fizic, mental și social și nu doar absență a bolii sau a infirmității (dizabilității sau 
maladiei)”.
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Dincolo de aceste clarificări conceptuale pe marginea noțiunii de „sănă-
tate publică”, precizăm că în contextul prezentului demers științific mai mult 
ne interesează a doua componentă a obiectului juridic generic al infracțiunilor 
prevăzute de Capitolul VIII al Părții speciale a Codului penal: relațiile sociale cu 
privire la conviețuirea socială; or, tocmai relațiile sociale privind conviețuirea 
socială formează obiectul juridic de subgrup al infracțiunii de proxenetism. De 
altfel, în literatura de specialitate [5, p.1176], infracțiunea prevăzută la art.220 
CP RM este categorisită în șirul infracțiunilor privind conviețuirea socială.

În doctrină, noțiunea de conviețuire socială este definită în sens larg (lato 
sensu) și în sens restrâns (stricto sensu) [6, p.487].

În sens larg, cele mai multe relații sociale sunt, în fond, relații de convie-
țuire socială, relații de viețuire a unor oameni împreună cu alți oameni. Astfel, 
și în cazul infrac țiunilor contra persoanei se încalcă unele relații de conviețuire 
socială, după cum se încalcă asemenea relații și în cazul infracțiunilor contra 
avutului personal, așa cum se încalcă asemenea relații de conviețuire în cazul 
infracțiunilor contra familiei ori cel al infracțiunilor care privesc asistența celor 
în primejdie. Ori de câte ori este vorba de infracțiuni, acestea presupun relații 
sociale, relații de conviețuire între oameni, relații de conviețuire socială.

În sens restrâns, se au în vedere acele relații de conviețuire socială care 
presupun contacte mai apro pia te, directe, frecvente între oameni și a căror 
încălcare implică o suferință mo ra lă, cum sunt relațiile de familie, relațiile de 
asistență a celor aflați în primejdie, relațiile dintre locatari, relațiile dintre oa-
meni de naționalități diferite, relațiile privind exercitarea liberă a cultelor reli-
gioase, relațiile privind buna-cuviință și respectul reciproc etc. Tocmai în acest 
sens este folosită noțiunea de relații de conviețuire socială în Capitolul VIII din 
Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova.

Desfășurarea relațiilor de conviețuire socială este condiționată, printre al-
tele, de procurarea mijloacelor de existență prin muncă, în condiții de respect 
pentru regulile morale și de asigurare a demnității persoanei, împotriva faptelor 
de transformare a raporturilor sexuale în sursă de parazitism. Proxenetismul 
prezintă un grad de pericol social mai mare decât practicarea prostituției. De 
aceea, legea penală a Republicii Moldova, care nu incriminează fapta de prac-
ticare a prostituției, consideră totuși că fapta de proxenetism are un caracter 
infracțional [4, p.40]. Concomitent, Curtea Constituțională a Republicii Moldova 
a statuat că „incriminarea faptei de proxenetism constituie un mijloc de protecție 
a persoanelor vulnerabile din punctul de vedere al exploatării sexuale” [7].

În ceea ce privește atribuirea infracțiunii de proxenetism în cadrul 
Capitolului VIII din Partea Specială a Codului penal „Infracțiuni contra sănătății 
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publice și conviețuirii sociale”, pot exista anumite controverse, reieșind din 
faptul că în legislațiile altor state infracțiunile similare sunt incluse în capitole 
(titluri/secțiuni) distincte. Infra, vom prezenta câteva concepții legislative dife-
rite:

În Codul penal al Franței [8] proxenetismul este reglementat în Secțiunea 
2 „Despre proxenetism și infracțiunile rezultante” din Capitolul V „Atingeri la 
demnitatea persoanei”, Titlul II al Codului penal „Atingeri asupra persoanei”. În 
mod similar, în Codul penal al Albaniei [9], în Secțiunea VIII „Infracțiuni împotriva 
moralității și demnității” din Capitolul II „Infracțiuni împotriva persoanei” sunt 
prevăzute faptele de prostituție (art.113); exploatarea prostituției (art.114); ex-
ploatarea prostituției comisă cu circumstanțe agravante (art.114/a); utilizarea 
spațiilor pentru prostituție (art.115).

Amplasarea faptelor de determinare, înlesnire, facilitare, organizare a 
prostituției în șirul infracțiunilor contra „moralității”, „bunelor moravuri”, „or-
dinii publice” este caracteristică statelor membre ale CSI. Bunăoară, în Codul 
penal al Federației Ruse [10], faptele similare celei prevăzute la art.220 CP 
RM sunt specificate la art.240 „Inducerea la prostituție” și art.241 „Orga-
nizarea practicării prostituției” care sunt plasate în Capitolul 25 „Infracțiuni 
împotriva sănătății populației și a moralității publice”. În Codul penal al 
Armeniei [11], infracțiunea similară celei de la art.220 CP RM este dislocată la 
art.261 cu denumirea marginală „Antrenarea la prostituție” din Capitolul 25 
„Infracțiuni împotriva ordinii publice și moralității”. În corespundere cu Codul 
penal al Kârgâzstan [12], antrenarea la prostituției este prevăzută la art.260 
din Capitolului 25 „Infracțiuni contra sănătății umane și a moravurilor publice”. 
Concomitent, la art.261 CP al Kârgâzstan se regăsește infracțiunea de „Or-
ganizare sau întreținere a speluncilor pentru prostituție”. Foarte apropiat este 
incriminată „Antrenarea la prostituție” la art.238 Cod penal al Tadjikistan [13]. 
În concepția legiuitorului din Tadjikistan la art.239 Cod penal este stabilită răs-
punderea pentru organizarea speluncilor pentru prostituție din motive mer-
cantile sau proxenetism. Sediul juridic al art.238 și 239 se regăsește în Capitolul 
25 „Infracțiuni contra ordinii publice și moralei” din Secțiunea V a Codului penal 
tadjik „Infracțiuni contra ordinii publice și moralei”. În Codul penal al Kazahstan 
[14] infracțiunile corespondente celei din Codul penal al Republicii Moldova 
(art.220) sunt localizate la art.308 „Antrenarea la prostituție” și art.309 „Orga-
nizarea sau păstrarea speluncilor pentru prostituție din motive mercantile” din 
cadrul Capitolului 11 „Infracțiuni contra sănătății populației și a moralității”. În 
altă privință, potrivit art.243 din Codul penal al Azerbaijan [15], normă institui-
tă în cuprinsul Capitolului 27 „Infracțiuni împotriva moralei publice”, constituie 
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infracțiune: „antrenarea la prostituție în scopul obținerii unui venit ori al-
tor beneficii” (art.243.1 CP al Azerbaijan). Corespunzător la art.244 Cod 
penal al Azerbaijan este incriminată fapta de „Întreținere a unei case de 
prostituție”.

În Codul penal al Ucrainei [16] prevederi menite să incrimineze acțiunile de 
proxenetism sunt prevăzute în Capitolul XII „Infracțiuni împotriva ordinii publi-
ce și a moralității”; în particular – la art.302 „Crearea sau derularea bordelurilor 
și vinderea prostituției” și la art.303 „Proxenetismul sau atragerea la practica-
rea prostituției”. De asemenea, în Codul penal al Lituaniei [17] infracțiunea de 
„Obținerea de profit de pe urma prostituției altei persoane” este prevăzută la 
art.307 din Capitolul XLIV „Infracțiuni și contravenții împotriva moralității”.

O concepție divergentă de cea stabilită în legislația statelor supra examinate 
se atestă în Codul penal al Spaniei [18], în cadrul căruia „acțiunile de determina-
re a unei persoane care a atins majoratul să exercite sau să continue prostituția 
împotriva voinței sale”, precum și „acțiunile de inducere, promovare, favorizare 
sau facilitare a prostituției unui minor sau a unei persoane fără capacitate care 
necesită protecție specială, inclusiv obținerea de profituri din urma prostituției 
unui minor sau a unei persoane fără capacitate sau exploatarea în alt mod a aces-
tora” sunt localizate în Capitolul V „Cu privire la infracțiunile legate de prostituție 
și exploatare sexuală și corupția minorilor” din Titlul VIII „Infracțiuni împotriva 
libertății și inviolabilității sexuale” (art.187 și art.188). O perspectivă similară 
este reținută în Codul penal al Belgiei [19], în cadrul căruia infracțiunile legate 
de promovarea, organizarea, facilitarea prostituției în privința unui minor și a 
unui adult sunt plasate în Capitolul VI „Privind corupția tinerilor și prostituția” 
(art.379 și art.380). Deopotrivă, în legislația penală a Norvegiei [20] infracțiunea 
de „Control sau facilitarea a prostituției” este prevăzută la art.315 din Capitolul 
26 al Codului penal „Infracțiuni sexuale”. În același timp, în Codul penal al 
Letoniei [21], în Capitolul XVI „Infracțiuni contra moralității și inviolabilității se-
xuale” sunt prevăzute următoarele infracțiuni: încălcarea dispozițiilor restricti-
ve ale prostituției (secț.163); înființarea, întreținerea, gestionarea și finanțarea 
bordelurilor (secț.163.1); implicarea unei persoane în prostituție și utilizarea 
prostituției (secț.164); viețuirea din contul prostituției (secț.165). Similar, în 
Codul penal al Italiei [22] în contextul Capitolului II „Infracțiuni contra pudoa-
rei și onoarei sexuale”, Titlul IX „Infracțiuni împotriva moralității publice și bu-
nelor moravuri” sunt reglementate următoarele fapte: instigarea și favorizarea 
la prostituție (art. 531); instigarea la prostituție a unui descendent, soției, so-
rei (art. 532); constrângerea de a practica prostituția (art. 533); exploatarea 
prostituției (art. 534).
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În mod diferit, în Codul penal al Estoniei [23] proxenetismul își găsește se-
diul de reglementare la paragraful 1332 din Diviziunea a 6-a – Infracțiuni contra 
libertății a Capitolului 9 „Infracțiuni contra persoanei”. Concomitent la paragra-
ful 1333 CP al Estoniei sunt incriminate fapta de facilitare a prostituției, adi-
că facilitarea cu bună știință a prostituției. În context, trebuie de remarcat că 
amplasarea proxenetismului în șirul infracțiunilor contra libertății persoanelor 
(alături de traficul de ființe umane) este o concepție diferită de cea reținută în 
majoritatea legislațiilor penale anterior examinate, inclusiv a Republicii Moldo-
va, însă apropiată de optica legiuitorului român. 

În particular, în Codul penal al României [24], infracțiunea de proxenetism 
este prevăzută la art.213 din Capitolul VII „Traficul și exploatarea persoane-
lor vulnerabile”, Titlul I „Infracțiuni contra persoanei”. În context, vom remar-
ca o schimbare de optică a legiuitorului român în privința sediului juridic al 
infracțiunii de proxenetism. Or, în condițiile Codului penal român din 1968 (ab-
rogat) [25], infracțiunea de proxenetism era amplasată la art.329 din Capitolul 
IV „Alte infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”, 
Titlul IX „Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”. 
Această deplasare a infracțiunii de proxenetism din rândul infracțiunilor contra 
conviețuirii sociale în șirul infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor 
vulnerabile, nu a fost tocmai lipsită de critici doctrinare. Bunăoară, în literatu-
ra de specialitate română, s-a susținut că „Capitolul VII din Codul penal (Codul 
penal român din 2009 – n.a.) s-ar justifica dacă ar cuprinde numai incriminările 
privitoare la traficul de persoane (art.210) și traficul de minori (art.211) precum 
și fapta de folosire a serviciilor unei persoane exploatate (art.216), din necesi-
tatea de a concentra în Codul penal unele incriminări mai importante din legea 
specială nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane 
[26]. Totodată, inter alia s-a considerat nejustificată cuprinderea în acest capitol 
a infracțiunii de proxenetism și cerșetorie, sub formele: exploatarea cerșetoriei 
(art.214) și folosirea unui minor în scop de cerșetorie (art.215) – care „ar fi 
mai bine sistematizate într-un capitol distinct privind faptele care aduc atingere 
unor relații de conviețuire socială așa cum era prevăzut în codul penal anterior” 
[26]. Per a contrario, alți autori [27] au apreciat a fi firească „aducerea proxe-
netismului în titlul destinat protecției persoanei, printre infracțiunile care se 
referă la exploatarea persoanelor vulnerabile, în contextul restabilirii ierarhiei 
valorilor protejate. Altfel spus, libertatea persoanei primează în fața relațiilor 
de conviețuire socială”. Deopotrivă, în Decizia Curții Constituționale a Româ-
niei nr.874/2015, sesizată cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 
213 alin.(1) Cod penal român [28] s-a arătat că „rațiuni de politică penală – 



Drept penal. Partea specială     Pagina  351

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

referitoare la asigurarea protecției persoanelor vulnerabile față de faptele de 
exploatare a acestora prin practicarea prostituției – au impus legiuitorului să 
incrimineze, proxenetismul, atât în modalitățile normative simple de la art. 213 
alin. (1) din noul Cod penal, cât și în modalitățile agravate reglementate la alin. 
(2) și (3) ale aceluiași articol, valoarea socială ocrotită fiind diferită față de cea 
avută în vedere de Codul penal anterior”.

Limitându-ne la aceste exemple, apreciem că, în plan comparativ pe ori-
zontală, nu există o concepție unitară referitoare la natura juridică a faptei de 
proxenetism. Având în vedere această situație, este de la sine înțeles că nu există 
unanimitate de opinii nici în ce privește desemnarea obiectului juridic special al 
infracțiunii de proxenetism; or, obiectul juridic special al infracțiunii este într-o 
conexiune de derivație organică din obiectul juridic generic al infracțiunii. 

In continum, vom analiza obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute 
la art.220 CP RM. Din punctul de vedere a lui I. Borodac [29, p.455], obiectul juri-
dic nemijlocit al proxenetismului îl constituie relațiile sociale ale căror existență 
și desfășurare normală sunt determinate de ocrotirea normelor de conviețuire 
socială. V. Berliba consideră că acest obiect îl formează „relațiile sociale privind 
conviețuirea socială, bunele moravuri, a căror existență și desfășurare normală 
sunt condiționate de obținerea mijloacelor de existență în condiții de respect 
pentru normele morale și de asigurare a demnității persoanei împotriva trans-
formării acestora în sursă de venit și de proliferare a parazitismului în sfera 
relațiilor sociale” [30, p.459-460]. După I. Oancea, „obiectul juridic special al 
infracțiunii de proxenetism și obiectul juridic special al contravenției de practi-
care a prostituției este unul și același (coincide), adică este format din relațiile 
sociale referitoare la regulile de conviețuire socială, demnitatea persoanei și 
sănătatea populației, fiindcă proxenetismul contribuie la promovarea practică-
rii prostituției, care la rândul său, pune în pericol valorile sociale menționate” 
[31, p.87]. În același timp, potrivit opiniei exprimate de I. Macari, „obiect al 
infracțiunii de proxenetism sunt considerate moralitatea populației, demnita-
tea persoanei și normalitatea vieții sexuale” [32, p.209]. În opinia lui L. Gîrla și 
Iu. Tabarcea, „obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 220 CP RM 
îl constituie fundamentele vieții sociale și moralității publice” [33, p.506].

În literatura de specialitate română se desprind de asemenea opinii di-
vergente pe marginea obiectului juridic special al infracțiunii de proxenetism. 
Astfel, după părerea autorilor O. Predescu și A. Hărăstășanu, „obiectul juridic 
special al proxenetismului îl reprezintă relațiile sociale care implică câștigarea 
mijloacelor necesare traiului prin muncă, cu respectarea normelor morale, a 
libertății sexuale, a demnității și integrității corporale a persoanei” [34, p.520]. 
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T. Toader, menționează că „obiectul juridic al proxenetismului constă în relațiile 
de conviețuire socială, relații care presupun procurarea mijloacelor de existență 
prin muncă, în condiții de respect pentru regulile de morală și de asigurare a 
demnității umane, cu excluderea oricăror acte de proliferare a prostituției sau 
de dobândire a unor foloase din practicarea acesteia de către o altă persoană” 
[35, p.391]. O poziție similară a fost exprimată și de A. Boroi [36, p.170]. Totuși, 
aceste păreri corespund nu legii penale române în vigoare, ci Codului penal ro-
mân din 1968 (abrogat). Reiterăm cu această ocazie că, în contextul acestuia din 
urmă, infracțiunea de proxenetism era localizată în Capitolul IV „Alte infracțiuni 
care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”, Titlul IX „Infracțiuni 
care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”. Printre componen-
tele obiectului juridic special al infracțiunii prevăzute la art.213 Cod penal ro-
mân în vigoare sunt incluse libertatea psihică și demnitatea umană împotriva 
faptelor de transformare a actelor sexuale în sursă de trafic [37, p.137]. Și Curtea 
Constituțională a României s-a exprimat pe marginea obiectului juridic special 
al infracțiunii de proxenetism, prin raportare la sediul normei de incriminare: 
„Pornind de la grupul de infracțiuni în cadrul căruia a fost inclusă fapta de proxe-
netism în noul Cod penal, obiectul juridic principal al acestei infracțiuni constă în 
relațiile sociale referitoare la atributele fundamentale ale persoanei, relații care 
presupun procurarea mijloacelor de existență prin muncă, în condiții de respect 
pentru regulile de morală și de asigurare a demnității umane, cu excluderea ori-
căror acte de dobândire a unor foloase patrimoniale din practicarea prostituției 
de către o altă persoană” [38]. Această opinie a fost reținută și de Înalta Curte de 
Casație în Decizia nr. 20 din 11 octombrie 2016 [39].

În ce ne privește, nu putem adera la opiniile doctrinare, potrivit cărora 
„relațiile sociale cu privire la conviețuirea socială” formează obiectul juridic spe-
cial al infracțiunii de proxenetism. În context, subscriem următoarei aserțiuni: 
„Obiectul juridic generic se referă la un spectru de valori sociale (și de relații 
sociale aferente) care pot fi identice sau omogene și care sunt protejate prin 
incriminări corelative. Indubitabil, obiectul juridic special derivă din obiectul 
juridic generic, dar nu coincide cu acesta” [40, p.71]. Prin urmare, reiterăm că 
relațiile sociale cu privire la conviețuirea socială caracterizează obiectul juridic 
generic al infracțiunii de proxenetism și nicidecum nu desemnează obiectul ju-
ridic special al infracțiunii examinate. Pornind de la aceste premise, precizăm 
că nici relațiile sociale cu privire la sănătatea publică nu desemnează obiectul 
juridic special al infracțiunii prevăzute la art.220 CP RM.

Nu putem agrea nici punctul de vedere, potrivit căruia „proxenetismul 
poate aduce atingere, în plan secundar, și relațiilor sociale cu privire la liber-
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tatea fizică a persoanei” [41]. Privațiunea de libertate excede cadrul normativ 
al infracțiunii specificate la art.220 CP RM, prin urmare, dacă în legătură cu 
infracțiunea de proxenetism, victima este lipsită de libertate, se impune califi-
carea suplimentară în baza art.166 CP RM. 

De asemenea, considerăm superfluă atribuirea relațiilor sociale privind 
demnitatea umană la categoria de obiect juridic special al proxenetismului. In-
fra, vom prezenta unele argumente.

Din conținutul alin.(3) art.1 Constituția Republicii Moldova se desprinde că 
„demnitatea umană este o valoare supremă”, fiind detașată astfel de drepturile 
și libertățile fundamentale și poziționată pe cel mai înalt piedestal. În același 
sens, în literatura de specialitate franceză s-a menționat, cu drept cuvânt, că 
„demnitatea umană nu este nici un drept subiectiv, nici un drept al persoanei, ci 
constituie un principiu de bază” [42, p.23]. În acest sens, Consiliul Constituțional 
francez a statuat în mai multe rânduri că „principiul demnității pretinde proteja-
rea ființei umane împotriva tuturor formelor de înrobire și degradare” [43-44]. 
Prin urmare, principiul demnității umane interzice reificarea ființei umane, în 
sensul tratării acesteia ca pe un obiect, adică înstrăinându-l pentru un alt scop, 
decât cel natural. Omul nu trebuie folosit pe post de animal sau pe post de obiect 
[42, p.25-26]. O poziție similară a fost prezentată și de Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova, cu referire particulară la infracțiunea prevăzută la art.220 
CP RM: „Fapta de proxenetism este incompatibilă cu demnitatea și cu valoarea 
persoanei umane, pentru că astfel persoana este considerată un mijloc, și nu un 
scop” [7]. Toate aceste noțiuni exprimă concepția, lato sensu a demnității umane 
ca valoare fundamentală și inerentă persoanei, care îi revine oricărui individ 
prin simpla apartenență la umanitate, indiferent de calitățile morale. 

Stricto sensu, noțiunea de demnitatea o regăsim în pct.5 al Hotărârii Ple-
nului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea 
legislației despre apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale a per-
soanei fizice și juridice”, nr.8 din 09.10.2006 [45], potrivit căreia demnitatea re-
prezintă autoaprecierea persoanei întemeiată pe aprecierea societății. În aceas-
tă accepțiune, demnitatea persoanei este o categorie intrinsecă și presupune 
evaluarea internă, personală a calităților umane, a abilităților profesionale și 
semnificația pe care acestea o au pentru cei din jur [40, p.89].

În continuare, ne punem întrebarea: care accepțiune îi este atribuită 
„demnității persoanei” ca componentă a obiectului juridic special al infracțiunii 
de proxenetism, de către adepții acestei poziții?

Generaliter, atunci când se lezează unul din drepturile fundamentale se 
atestă ipso facto o atingere adusă demnității persoanei. Pe cale de consecință, 
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nu contestăm incompatibilitatea proxenetismului cu demnitatea umană. Totuși, 
amintim că, de lege lata, legiuitorul autohton incriminează infracțiunile contra 
demnității în Capitolul III al Părții Speciale a Codului penal „Infracțiuni con-
tra libertății, cinstei și demnității persoanei”, a căror obiect juridic generic 
îl reprezintă fără tăgadă relațiile sociale cu privire la libertatea, cinstea și 
demnitatea persoanei. Tocmai cu referire la infracțiunile respective cre-
dem că se are în vedere sensul larg al demnității umane, or, legiuitorul a 
considerat că anume infracțiunile prevăzute în Capitolul III al Părții Spe-
ciale a Codului penal au drept scop direct degradarea ființei umane până la un 
simplu obiect [46].

Dintr-o altă perspectivă, prin raportare la sensul îngust al noțiunii exami-
nate, precizăm că lezarea demnității trebuie apreciată de la caz la caz. Bună-
oară, un anumit comportament poate atinge sau nu demnitatea unei persoane 
în funcție de percepția (aprecierea) individuală a persoanei asupra căreia este 
îndreptată acțiunea degradantă. Prin urmare, credem că norma incriminatorie 
examinată, protejează în mod prioritar relațiile sociale privind moralitatea. În 
context, merită a fi pertractată următoarea opinie: „s-ar părea că noțiunea de 
demnitate duce la o penalizare nelimitată, bazată mai mult pe „moralitate” de-
cât pe „rațiune”. În realitate – ascunsă sub ideea de protecție a persoanelor ce 
se prostituează și a demnității lor – bunele moravuri sunt cele pe care vrem 
să le protejăm” [47]. De altfel, pe bună dreptate, în literatura de specialitate se 
punctează asupra interferenței dintre demnitatea umană și moralitate: „La fel 
ca și cinstea, demnitatea este guvernată tot de principiile moralității” [48, p.44]. 
Acestea fiind spuse, achiesăm poziției exprimate de S. Brînza și V. Stati, potrivit 
căreia relațiile sociale referitoare la moralitatea și neaservirea raporturilor se-
xuale formează obiectul juridic special al proxenetismului. 

Din punct de vedere uzual, prin moralitate se înțelege „însușirea a ceea ce 
este moral; natura, caracterul, valoarea unui fapt, a conduitei unei persoane sau 
a unei colectivități din punct de vedere moral; comportare, conduită, moravuri 
în conformitate cu principiile morale”.

În literatura juridică, se face diferențiere între „moralitatea privată” (altfel 
denumită – „moralitatea individuală” ori „moralitatea subiectivă”), care este in-
timă pentru fiecare persoană și moralitatea publică (colectivă), dincolo de om 
în individualitatea sa (denumită și „moralitate colectivă” ori „moralitate obiecti-
vă”) [49]. Așadar, trebuie de menționat că prin incriminarea faptei prevăzute la 
art.220 se urmărește protecția „moralității publice”. Or, „moralitatea individua-
lă” este, în realitate, o latură a vieții private. În context, menționăm că, potrivit 
art.28 Legea fundamentală a Republicii Moldova: „Statul respectă și ocrotește 
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viața intimă, familială și privată”. În mod corespunzător, dreptul la respectul 
vieții private la care se referă art.8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omu-
lui subsumează, inter alia, „dreptul la viața sexuală”.

Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși este unul din cele mai naturale, 
inalienabile și imprescriptibile drepturi ale omului. Acest drept este cunoscut 
sub denumirea de dreptul persoanei de a dispune de corpul său sau cea de li-
bertate corporală. Multă vreme această libertate a fost refuzată din motive reli-
gioase, morale sau din motive cutumiare. De aceea ea apare explicit în legislații 
mult mai târziu decât alte drepturi și libertăți [50, p.209]. Două aspecte trebuie 
reținute cu privire la dreptul persoanei la viața privată: pe de o parte, numai 
persoana poate dispune de ființa sa, de integritatea sa fizică și de libertatea sa; 
pe de altă parte, prin exercitarea acestui drept, garantat constituțional, persoa-
na nu trebuie să încalce drepturile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. 
În acest sens, la art.54 din Legea Fundamentală a Republicii Moldova se prevede 
că nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului și cetățeanului. Exercițiul drepturilor și libertăților nu 
poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund 
normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sânt necesare în 
interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a 
tarii, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, 
protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării di-
vulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității 
justiției. De asemenea, potrivit alin.(1) art.10 Cod civil al Republicii Moldova 
[51] „persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile tre-
buie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în 
acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri”. Prin 
urmare, statul poate limita prin lege dreptul altor persoane în interesul ordinii 
publice sau bunelor moravuri.

După această digresiune absolut necesară, este cazul să stabilim semnificația 
noțiunii de moralitate publică. După В. Мельниченко, moralitatea publică de-
semnează totalitatea relațiilor sociale ce vizează asigurarea respectării nor-
melor și regulilor de conduită care predomină în societate cu referire la cin-
ste, datorie, dreptate, bine și rău [52, p.339]. Potrivit opiniei exprimate de Э.Ф. 
Побегайло, moralitatea publică – este dezvoltată de societate printr-un sistem 
de reguli de conduită (norme), idei, tradiții, viziuni despre dreptate, datorie, 
onoare, demnitate [53, p.250]. În același timp, В.В. Сучкова menționează că 
„moralitatea poate fi prezentată ca un sistem de norme sau de valori: binele, da-
toria, conștiința, libertatea și necesitatea, responsabilitatea, virtutea, fericirea, 
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plăcerea, beneficiul, dreptatea, egalitatea, mila, iertarea, tăgăduirea de sine etc. 
Valorile moralității ocupă un loc special în ierarhia valorilor umane, deoarece 
ele determină modelul comportamentului uman în societate” [54, p.20].

Deși concepțiile cercetătorilor variază cu privire la noțiunea de „moralitate 
publică”, lipsa de consens se atestă în general în măsura formulării acestora, 
nu și după ponderea conținutului. Prin urmare, concluzionăm că moralitatea 
publică exprimă sistemul de valori umane dintr-o anumită societate, definite 
prin anumite categorii filosofice precum: libertatea, cinstea, dreptatea, datoria, 
responsabilitate etc.

În cele din urmă, consemnăm că prin neaservirea relațiilor sexuale se are 
în vedere realizarea raporturilor sexuale în lipsa unei dependențe (de natură 
patrimonială, financiară) dintre făptuitor și victimă. În context, precizăm că nu 
suntem de acord cu exegeza formulată în pct.15 al Hotărârii Plenului Curții Su-
preme de Justiție „Cu privire la practica aplicării legislației în cauzele despre tra-
ficul de ființe umane și traficul de copii”, nr.37 din 22.11.2004 [55], potrivit căre-
ia: „În cazul proxenetismului, prostituata, de regulă, nu este victimă. În această 
situație, între prostituată și proxenet există niște relații benevole. Însă, în unele 
cazuri, persoanele implicate pot fi recunoscute ca victime, deoarece infracțiunea 
dată le poate cauza pagube morale, fizice sau materiale”. Dimpotrivă, subscriem 
următoarei aserțiuni: „În toate cazurile, infracțiunea de proxenetism are vic-
timă: persoana care este subiectul pasiv în raportul juridic penal de conflict, 
ce s-a născut ca urmare a săvârșirii infracțiunii prevăzute la art.220 CP RM, și 
care este subiectul relațiilor sociale reprezentând obiectul acestei infracțiuni” 
[56, p.227]. Într-adevăr, având în vedere natura infracțiunii de proxenetism care 
presupune raporturi benevole, s-ar crea impresia că acordul victimei la practi-
carea prostituției în contextul infracțiunii de proxenetism, ar exclude starea de 
aservire a victimei. Totuși, ori de câte ori persoana practică prostituția, mai ales 
pe seama proxenetismului, chiar dacă există raporturi sexuale benevole, victi-
ma proxenetismului sau subiectul contravenției de practicare a prostituției se 
află în dependență față de subiectul infracțiunii de proxenetism și beneficiarul 
raporturilor sexuale, or în cazul infracțiunii de proxenetism victima urmărește 
de fiecare dată obținerea unor foloase [57, p.31]. Așadar, în pofida faptului că, 
inițial victima își dă acordul la practicarea prostituției, din momentul „vinderii 
corpului”, adică odată cu consimțirea raporturilor sexuale în scopul beneficierii 
unei recompense, victima infracțiunii prevăzute la art.220 CP RM, devine de-
pendentă (aservită) nu doar în raport cu subiectul infracțiunii de proxenetism, 
ci și cu beneficiarul raporturilor sexuale.
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PERSOANA FIZICĂ ÎN CALITATE DE SUBIECT
AL INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ART. 2411 CP RM

Chihai Cristina,
doctorand, Școala doctorală Științe juridice, 
Universitatea de Stat din Moldova

The classification of a prejudicial act pursuant to Article 2411 [Illegal Practice of 
Financial Activity] of the Moldovan Criminal Code depends directly on the accurate deter-
mination of the crime objective and subjective constituents. 

This Paper is aimed to review the complexity of the subject-matter of crimes related 
to illegal practice of financial activity. Hence, based on the incriminating rule content, one 
should note that the individual who reached the age of 16 years may be the crime subject. 
Such individual is entitled to acknowledge the injurious feature of the committed act, as well 
as the possibility to manage his/her behaviour.

Likewise, having corroborated the provisions of Article 21 and Article 2411 of the 
Moldovan Criminal Code, one may note that the Legislature has set forth criminal liability 
for the individual/natural person only. Therefore, the legal person may not evolve as subject 
of the investigated crime. 

Finally, one should note that the identification of subjective constituents shall result 
in determining the person responsible for the commission of the offence covered by Article 
2411 of the Moldovan Criminal Code and holding that person criminally liable.

Keywords: person, age of liability, legal competence, accountability/liability.
 
Ab initio, reținem că calificarea infracțiunii reprezintă determinarea și 

constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile 
săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală (art. 
113 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova). De asemenea, remarcăm că 
componența infracțiunii reprezintă baza juridică constituită din totalitatea sem-
nelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudi-
ciabilă drept infracțiune concretă prevăzută de norma juridico-penală (art. 52 
din Codul penal al Republicii Moldova).

Mai mult, doctrina dreptului penal prevede ca temei de tragere a persoanei 
la răspundere penală prezența în faptele săvârșite a tuturor elementelor și sem-
nelor constitutive ale infracțiunii. Per a contrario, lipsa uneia dintre acestea are 
drept rezultat necalificarea faptei ca infracțiune. 
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Așadar, subiectul infracțiunii reprezintă un element constitutiv subiectiv 
obligatoriu al componenței de infracțiune. Subiectul infracțiunii este persoana 
care a comis o faptă prevăzută de legea penală și care, în baza faptului că posedă 
toate semnele prevăzute de legea penală pentru această categorie de subiect, 
este pasibilă de răspundere penală [1, p. 176; 2, p. 207]. De altfel, parafrazân-
du-l pe Enrico Ferri, statuăm că subiectul infracțiunii reprezintă ,,protagonistul 
justiției penale” [3], actorul principal, fără de care nu există nici infracțiune și 
prin urmare nici răspundere penală. 

Per a contrario, doctrina română adoptă, în mod unanim, o altă viziune pri-
vitor la subiectul infracțiunii. Potrivit acesteia, subiectul se divizează în subiect 
activ și pasiv. Subiectul activ este persoana care comite o infracțiune confor-
mă faptei-tip descrise în norma de incriminare. Subiectul pasiv este persoana 
fizică/juridică titulară a valorii sociale căreia i s-a adus atingere prin comite-
rea infracțiunii. Aceasta delimitare se datorează specificului Codului penal al 
României [4, p. 174, p. 185; 5, p. 272, p. 278].

Legislația penală a Republicii Moldova recunoaște drept subiect al 
infracțiunii persoana fizică și persoana juridică care a comis fapta prejudici-
abilă. Din norma incriminatoare de la art. 2411 din Codul penal al Republicii 
Moldova (în continuare – CP RM) se deduce că subiect al infracțiunii poate fi 
persoana fizică.

De asemenea, subliniem că potrivit art. 21 alin. (4) CP RM, persoanele juri-
dice, cu excepția autorităților publice, răspund penal doar în cazul infracțiunilor 
pentru comiterea cărora este prevăzută sancțiune în partea specială din Codul 
penal. În cazul art. 2411 CP RM, legislatorul a stabilit pedeapsă penală doar pen-
tru persoana fizică și, prin urmare, persoana juridică nu poate evolua în această 
calitate. 

Plecând de la general la particular, vom analiza nemijlocit persoana fizică 
în calitate de subiect al infracțiunii de practicare ilegală a activității financia-
re. Așadar, reținem că potrivit art. 23 din Codul civil al Republicii Moldova (în 
continuare – CC RM) persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de 
drepturi și de obligații civile.

Prin prisma prevederilor art. 21 și art. 22 CP RM, acesta trebuie să întru-
nească condițiile generale cu privire la responsabilitate și vârsta minimă a răs-
punderii penale, adică să îi fie recunoscută capacitatea juridică penală, privită 
ca condiție a existenței infracțiunii, precum și antrenării răspunderii penale.

În primul rând, reamintim că vârsta generală pentru tragerea persoanei la 
răspundere penală este de 16 ani (art. 21 CP RM). Însemnătatea determinării 
vârstei se datorează corelației dintre semnul dat și fundamentarea în gradul de 



364  Pagina    Drept penal. Partea specială

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

socializare a făptuitorului, socializarea care-i permite să conștientizeze caracte-
rul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, să prevadă urmările ei prejudici-
abile și să fie pasibil de pedeapsă [6, p. 208-209].

Sub acest aspect, reținem că, potrivit literaturii de specialitate penală ro-
mână, capacitatea juridico-penală reprezintă capacitatea psiho-fizică a persoa-
nei de a săvârși o faptă prevăzută de legea penală, asumându-și consecințele 
acesteia, constând în restrângerea sau privarea de drepturi și libertăți ca ur-
mare a sancțiunilor penale [4, p. 174]. Așadar, la o anumită limită de vârstă 
persoana atinge un anumit nivel de dezvoltare psihică și fizică, acumulează o 
anumită experiență de viață, posedă inteligență, rațiune, concepții stabile, are 
deci capacitate psiho-fizică completă, ceea ce determină în mod direct capa-
citatea persoanei de a aprecia corect valoarea și esența faptei prejudiciabile 
[7, p. 138].

În cazul faptei prejudiciabile prevăzute la art. 2411 CP RM, subiectul 
infracțiunii este persoana fizică care a împlinit vârsta de 16 ani. Acesta are fa-
cultatea de a conștientiza caracterul prejudiciabil al faptei comise, precum și 
posibilitatea de a-și dirija conduita. De altfel, coroborând prevederile art. 21 CP 
RM reținem că infracțiunea cercetată nu face parte din categoria infracțiunilor 
care pot fi comise de persoane de la vârsta de 14.

Astfel, apare întrebarea firească cu privire la corectitudinea stabilirii și tra-
gerii la răspundere penală a persoanei fizice la vârsta de 16 ani în cazul comite-
rii infracțiunii cercetate? 

În acest sens, din considerentul că infracțiunea prevăzută la art. 2411 CP 
RM face parte din subgrupul infracțiunilor comise în sfera activității de între-
prinzător, considerăm valabil de reiterat opiniile doctrinarilor privind subiectul 
infracțiunii reglementate la art. 241 CP RM. Așadar, vârsta minimă de la care 
persoana poate răspunde pentru practicarea ilegală a activității financiare este 
de 16 ani [8, p. 113; 9, p. 191]. 

Totuși, sunt doctrinari care susțin că, având în vedere că persoana fizică 
dobândește capacitatea deplină de exercițiu la vârsta de 18 ani, subiectul la mo-
mentul comiterii infracțiunii trebuie să aibă vârsta de 18 ani. Altfel spus, per-
soana care nu a atins vârsta de 18 ani, care nu este emancipată și care practică 
activitatea de întreprinzător fără acordul părinților, adoptatorilor sau al cura-
torului, nu poate fi subiect al infracțiunilor prevăzute la art. 241 CP RM Așadar, 
în această ipoteză, răspunderea se va aplica pentru alte infracțiuni decât pentru 
practicarea ilegală a activității de întreprinzător (de exemplu, pentru cauzarea 
daunelor materiale pin înșelăciune sau abuz de încredere, pentru dobândirea 
ilicită a creditelor etc.) [10, p. 30-31]. 
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În acest sens, reținem că, conform prevederilor civile, capacitatea deplină 
de exercițiu este obținută la vârsta de 18 ani, iar în cazuri speciale, poate fi do-
bândită înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, prin căsătorie sau prin eman-
cipare. Mai mult, subliniem că minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi 
recunoscut ca având capacitate de exercițiu deplină dacă lucrează în baza unui 
contract de muncă sau, cu încuviințarea părinților sau a reprezentantului legal, 
practică activitate de întreprinzător (art. 26 CC RM). Așadar, având în vedere că 
activitatea financiară este o specie a activității de întreprinzător, minorul poate 
practica activitatea financiară de la vârsta de 16 ani, doar dacă a obținut capaci-
tate de exercițiu deplină, cu respectarea condițiilor legale. 

Înainte de toate subliniem că infracțiunea prevăzută la art. 2411 poate fi 
comisă în trei ipoteze: a) practicarea activității financiare fără înregistrare, în 
modul prevăzut de lege; b) practicarea activității financiare fără autorizare 
(licență), în modul prevăzut de lege; c) practicarea activității financiare fără în-
registrare și fără autorizare (licență), în modul prevăzut de lege.

În ipoteza practicării activității financiare fără înregistrare și a practicării 
activității financiare fără înregistrare și fără autorizare (licență), făptuitorul 
desfășoară activitatea financiară care este pasibilă de înregistrare de stat, în 
lipsa înregistrării acesteia. În aceste ipoteze, subiectul infracțiunii trebuie să 
întrunească condițiile legale privind vârsta admisibilă de la care poate solici-
ta înregistrarea activității financiare. De altfel, persoanei nu i se poate imputa 
practicarea activității fără înregistrare în cazul în care el nu întrunește condițiile 
legale de obținere a înregistrării de stat. 

Cât privește practicarea activității financiare fără autorizare (licență), în 
modul prevăzut de lege, făptuitorul desfășoară activitatea financiară deja după 
ce a parcurs procedura de înregistrare de stat. Așadar, subiectul infracțiunii poa-
te fi persoana care a atins vârsta de 18 ani sau care a atins vârsta de 16 ani, dar a 
obținut capacitate de exercițiu deplină practică activitatea de întreprinzător.

În concluzie, vârsta minimă a persoanei pasibile de răspundere în baza art. 
241 CP RM este în unele cazuri de 16 ani, cu condiția că a obținut capacitate deplină 
de exercițiu, în caz contrar, este de 18 ani. Această depinde de posibilitatea de do-
bândire a capacității depline de exercițiu înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. 

In ultima ratio, reținem că antrenarea răspunderii penale depinde de sta-
bilirea cu exactitate a vârstei persoanei în momentul comiterii actului criminal. 
În acest sens, și Curtea Supremă de Justiție a stabilit că instanța de judecată este 
obligată să constate exact vârsta minorului (ziua, luna, anul nașterii), deoarece, 
se consideră că persoana a atins vârsta respectivă nu în ziua nașterii, ci înce-
pând cu ziua următoare acesteia [11].
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A doua condiție obligatorie care urmează a fi reținută pentru stabilirea per-
soanei fizice drept subiect al infracțiunii, în general, și al infracțiunii de practi-
care ilegală a activității financiare, în particular, reprezintă responsabilitatea. 
A priori, legislatorul a definit, în art. 22 CP RM, responsabilitatea ca fiind sta-
rea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înțelege caracterul pre-
judiciabil al faptei, precum și capacitatea de a-și manifesta voința și a-și dirija 
acțiunile. Așadar, din această definiție se oglindesc două semne indispensabile 
responsabilității, i.e. elementul intelectiv și cel volitiv. Semnul intelectiv repre-
zintă capacitatea persoanei de a conștientiza caracterul și gradul prejudiciabil 
al faptelor comise. Semnul volitiv este capacitatea persoanei de a acționa după 
propria voință și de a-și regla propriul comportament.

 În literatura de specialitate se menționează că responsabilitatea este 
formată de factorul intelectiv, care presupune capacitatea persoanei de a 
conștientiza faptele sale, de a prevedea semnificația acestora și eventualele ur-
mări prejudiciabile, precum și factorul volitiv ce constă în dirijarea acțiunilor 
sale [12, p. 90-95]. Capacitatea persoanei de a înțelege faptele prejudiciabile 
pe care le comite și de a lua decizii conștiente în procesul săvârșirii acestora 
servește drept temei de a recunoaște subiectul infracțiunii ca fiind vinovat 
pentru faptele prejudiciabile comise, cu alte cuvinte, responsabilitatea consti-
tuie o premisă pentru stabilirea vinovăției subiectului un element primar din 
acest lanț general: responsabilitate, apoi vinovăție și răspunderea penală [13, 
p. 192-193].

După prezentarea esenței responsabilității, subliniem că legislatorul pre-
zumă că persoana care a atins vârsta de 16 ani are facultatea de a conștientiza 
caracterul prejudiciabil al faptei comise, precum și posibilitatea de a-și dirija 
conduita. Această prezumție este relativă [14, p. 265].

De altfel, responsabilitatea este un element controversat din cauza că 
potențialii infractori pot fi ingenioși în invocarea iresponsabilității (art. 23 CP 
RM) sau responsabilității reduse (art. 24 CP RM), urmărind scopul evitării atra-
gerii la răspundere penală sau aplicării unei sancțiuni mai blânde. Totuși, potri-
vit art. 143 alin. (1) pct. 3) din Codul de procedură penală, organul de urmărire 
penală sau instanța de judecată dispune efectuarea expertizei judiciare în ca-
zurile în care apar îndoieli privind starea de responsabilitate a bănuitului, învi-
nuitului sau inculpatului. Așadar, practicienii trebuie să acorde o atenție spori-
tă determinării responsabilității potențialului infractor în momentul comiterii 
faptei prejudiciabile. 

Așadar, conchidem că responsabilitatea nu este doar o premisă necesară, 
dar o condiție obligatorie pentru recunoașterea persoanei fizice în calitate de 
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subiect al infracțiunii de practicare ilegală a activității financiare și, prin urma-
re, antrenarea răspunderii penale și a pedepsei pentru fapta comisă. 

În urma analizei detaliate a condițiilor generale obligatorii privind subiectul 
infracțiunii, susținem poziția autorului S. Prodan, care concluzionează că respon-
sabilitatea și vârsta minimă a persoanei care a comis infracțiunea, stabilite de lege 
ca semne ale subiectului infracțiunii, sunt strâns legate între ele, se condiționează 
și se completează reciproc în cadrul componenței de infracțiune [15, p. 50].

În altă ordine de idei, urmează de analizat și formele participației simple și 
complexe prezente în cazul infracțiunii prevăzute la art. 2411 CP RM. 

Din această perspectivă, considerăm concludentă următoarea speță: ,,X 
a fost condamnat potrivit art. 42 alin. (5), art. 2411 alin. (1) CP RM. În fapt, pe 
parcursul anului 2015, fiind instigat de către Y, în calitate de complice a par-
ticipat la organizarea și punerea în funcție a unei scheme criminale pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova, prin crearea entității de tip piramidă financiară 
cu denumirea ,,Fondul reciproc X”. Această entitate era specializată în colecta-
rea de la persoane fizice și juridice a depunerilor sub formă de mijloace bănești, 
în schimbul unor pretinse dividende avantajoase. Totodată, ,,Fondul reciproc X” 
nu a fost înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor și nu deținea sta-
tut de persoană juridică. Așadar, în anul 2015, X a creat un site internet (www.
mercury-ungheni.jimdo.com), pe care a plasat informația privitor la fondul 
,,Mercury” cu indicarea datelor sale de contact, pentru a fi contactat de eventu-
alii doritori de a învesti mijloace financiare în fondul respectiv. Pe 21 mai 2015, 
în vederea atingerii scopului criminal și fiind instigat de cet. Y, X a arendat sala 
Consiliului raional Ungheni, achitând personal plata pentru arendă în sumă de 
100 lei, în vederea organizării ședințelor în cadrul cărora urmau a fi identificate 
noi persoane de la care să fie colectate mijloace financiare în fondul ,,Mercury”, 
participând ulterior la ședințele respective. La fel, în vederea atingerii scopului 
criminal, X a convins două persoane să depună, prin intermediul său, mijloace 
financiare în sumă de 70 000 lei în fondul ,,Mercury”, pe parcursul lunilor fe-
bruarie-iunie 2015.”

În condițiile cauzei menționate supra, considerăm că calificarea faptelor 
comise de către X ca complicitate materială la practicarea ilegală a activității 
financiare este corectă. X l-a ajutat pe organizatorul piramidei financiare (au-
torul infracțiunii) la comiterea faptei, i.e. prin crearea site-ului web și plasarea 
informației despre schema piramidală ,,Mercury”. De asemenea, X a arendat o 
sală pentru desfășurarea seminarelor de atragere de noi membri, precum și a 
convins unele persoane să depune mijloace financiare. Așadar, cele comise de 
X pot fi încadrate în acțiunile prevăzute de art. 42 alin. (5) CP RM, i.e. prestarea 

http://www.mercury-ungheni.jimdo.com/
http://www.mercury-ungheni.jimdo.com/
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de informații și acordarea de mijloace. Acestea acțiuni criminale nu reprezintă 
conținutul legal al infracțiunii prevăzute la art. 2411 CP RM.

În doctrina penală autohtonă există controverse în vederea determinării 
calității organizatorului infracțiunii cercetate și delimitarea acestuia de auto-
rul contravenției prevăzute de art. 2631 Codul contravențional al Republicii 
Moldova (în continuare – Ccontr.). Conform acestei norme contravenționale, 
persoana va fi trasă la răspundere pentru organizarea de structuri financiare, 
indiferent de denumirea lor, fără înregistrare și fără autorizare în modul prevă-
zut de legislație, prin care se propune unor persoane să depună ori să colecteze 
bani sau să se înscrie pe liste, făcându-le să spere câștiguri financiare rezultate 
din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se 
realizează această colectare sau înscriere pe liste, în scopul de a obține pentru 
sine sau pentru un terț un folos material ilicit. Potrivit doctrinarului Vitalie Stati, 
indiferent de formele organizatorice ale practicării ilegale a activității financi-
are, acestea nicidecum nu trebuie să se materializeze în modalitatea faptică a 
contravenției [17 p.193]. De altfel, art. 2411 CP RM este o normă generală față 
de art. 2631 Ccontr., care este o normă specială. 

Concluzii:
Finalmente, sintetizând cele etalate supra, reținem că subiect al infracțiunii 

prevăzute la art. 2411 CP RM este persoana fizică, care are vârsta de 16 ani, cu 
condiția că a obținut capacitate deplină de exercițiu, în caz contrar, persoana 
care a împlinit 18 ani. Persoana fizică trebuie să fie responsabilă la momentul 
comiterii infracțiunii, i.e. să conștientizeze caracterul prejudiciabil al faptei co-
mise și să aibă posibilitatea de a-și dirija conduita. Din coroborarea prevederilor 
art. 21 alin. (4) și art. 2411 CP RM, se atestă că persoana juridică nu poate evolua 
în calitate de subiect al infracțiunii cercetate, din considerentul că legislatorul 
nu a stabilit, în mod expres, pedeapsă penală pentru persoana juridică.
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CIRCUMSTANŢA AGRAVANTĂ PREVĂZUTĂ LA
ART. 2411 ALIN. (2) DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Chihai Cristina,
doctorand, Școala doctorală Științe juridice, 
Universitatea de Stat din Moldova

The Legislature has defined the worsening of criminal liability for illegal practice of 
financial activity, which caused significant material damage, in para (2) art. 2411 of the 
Moldovan Criminal Code. In contradictory fashion, one should note that the mechanism 
of committing the crime related to illegal practice of financial activity does not imply the 
occurrence of injurious effects. Likewise, one should emphasise that the danger and in-
jurious level of crime subject to review does not arise from the injurious effects stated 
in the incriminating body-text. Such danger arises from the violation of the imperative 
legal provisions concerning registration and/or obtaining authorisation. Otherwise, the 
fact of causing significant material damage shall not be absorbed by the illegal practice of 
financial activity.

Keywords: financial means, deposit, material damage, significant material damage.

Înainte de a trece nemijlocit la analiza circumstanței agravante prevăzute la 
art. 2411 alin. (2) din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM), 
menționăm că circumstanța agravantă reprezintă împrejurare, stare, situație, 
calitate de ordin obiectiv și/sau subiectiv, specificată expres în lege, reținută 
anterior, concomitent sau subsecvent comiterii infracțiunii. Aceasta reflectă, în 
mod univoc, gradul prejudiciabil sporit al infracțiunii și al periculozității infrac-
torului, și influențează asupra estimării legislative față de fapta comisă, asupra 
realizării formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei și cuan-
tumului pedepsei penale [1, p. 20; 2, p. 107; 3, p. 544].

Așadar, pe lângă varianta de bază a infracțiunii prevăzute la art. 2411 alin. 
(1) CP RM, legislatorul promovează, la alin (2) al aceluiași articol, agravarea 
răspunderii penale în cazul comiterii aceeași fapte ilicite cauzatoare de daune 
în proporții deosebit mari.

În conformitate cu art. 126 alin. (11) CP RM, se consideră proporții deose-
bit de mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, 
utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, 
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valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care 
depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin ho-
tărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei. Alin. (1) al aceluiași 
articol prevede că proporțiile mari depășesc 20 de salarii medii lunare pe eco-
nomie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul 
săvârșirii faptei. 

Sub acest aspect, subliniem că această formulă de calculare a daunelor a 
fost introdusă prin Legea nr. 207 din 29 iulie 2016 pentru modificarea și com-
pletarea unor acte legislative (a intrat în vigoare 7 noiembrie 2016). De altfel, 
anterior intrării în vigoare a acestei legi, proporțiile mari trebuiau să depășească 
2.500 de unități convenționale și, respectiv, proporțiile deosebit mari trebuiau 
să depășească 5.000 de unități convenționale. Astfel, legislatorul a renunțat 
la concepția de a stabili în legea penală proporțiile mari și deosebit de mari 
conform criteriului unităților convenționale și a prevăzut drept bază de calcul 
salariul mediu lunar pe economie prognozat, stabilit prin hotărâre de Guvern 
[4]. Totuși, noua concepție legislativă – de a stabili proporțiile mari și deosebit 
de mari conform salariului mediu lunar pe economie prognozat – ține pasul cu 
realitățile dinamice ale economiei naționale [5, p. 300].

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a examinat constituționalitatea 
acestei concepții legislative. Astfel, Curtea a stabilit că ,,Guvernul aprobă anu-
al și publică în Monitorul Oficial cuantumul salariului mediu lunar pe econo-
mie, prognozat pentru fiecare an, care de fapt reprezintă o valoare constan-
tă și o bază de calcul pentru mai multe reglementări. Prin urmare, potrivit 
art. 126 alin. (11) CP RM, momentul în raport cu care se stabilește cuantumul 
proporțiilor mari și deosebit de mari are o reglementare expressis verbis și nu 
creează incertitudini. Prin urmare, principiul aplicării legii penale mai favo-
rabile (lex mitior) nu este incident rațiunii dispozițiilor Legii nr. 207 din 29 
iulie 2016, care au instituit cert modalitatea de calcul a proporțiilor în legea 
penală, și anume prin determinarea mărimii proporțiilor mari și deosebit de 
mari în funcție de mărimea salariului mediu lunar pe economie prognozat, 
stabilit anual prin hotărâre de Guvern.”[4]. În opinia sa separată, judecătorul 
Curții Constituționale Ig. Dolea a susținut că ,,sintagma introdusă în art.126 
din Codul penal prin Legea nr. 207 din 29 iulie 2016 impune raportarea ca-
lificării infracțiunii ,,la momentul săvârșirii faptei”. Aceasta normă ridică cel 
puțin două probleme legate de respectarea principiului clarității legii penale. 
Dintr-un punct de vedere, construcția gramaticală poate crea impresia că or-
ganul de urmărire penală, sau instanța, efectuând încadrarea juridică a faptei, 
urmează să se ghideze de momentul comiterii infracțiunii, indiferent dacă ul-
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terior a fost sau nu modificat salariul mediu lunar pe economie prognozat. În 
perspectiva în care salariul mediu pe economie va crește, o asemenea inter-
pretare va duce, implicit, la afectarea art. 10 din Codul penal și, în mod firesc, 
a principiului retroactivității legii penale mai favorabile.”[4].

Ulterior, Curtea Constituțională și-a reconfirmat decizia pronunțată an-
terior, stabilind că „Curtea a subliniat că efectul retroactiv al legii penale ține 
de aplicabilitatea noii legi penale mai favorabile în raport cu legea anterioară. 
O eventuală problemă de aplicare a legii mai favorabile de către instanțele de 
drept comun nu ține de competența Curții Constituționale în cazurile din cate-
goria din care face parte prezenta cauză” [6].

După ce am detaliat cuantumul proporțiilor mari și deosebit de mari, vom 
cerceta circumstanța agravantă prevăzută la art. 2411 alin. (2) CP RM.

Așadar, reținem că conceptul privitor la răspunderea penală pentru comi-
terea infracțiunii în discuție a suportat modificări esențiale, inclusiv modificări 
referitoare la cauzarea daunelor în proporții mari și deosebit de mari. Aceasta 
remanieri au fost introduse prin Legea nr. 225 din 15 decembrie 2017. Astfel, la 
momentul actual, art. 2411 CP RM stabilește răspunderea penală pentru prac-
ticarea activității financiare fără înregistrare și/sau fără autorizare (licențiere), 
în modul prevăzut de legislație, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari 
(alin. (1)) și pentru aceeași acțiune care a cauzat daune în proporții deosebit de 
mari (alin. (2)). De altfel, până la operarea modificărilor, art. 2411 CP RM stabi-
lea răspunderea penală pentru practicarea activității financiare fără înregistra-
re și fără autorizare în modul prevăzut de legislație (alin. (1)) și pentru aceeași 
acțiune care a cauzat daune în proporții mari (alin. (2)).

Din această perspectivă, vom analiza, în plan comparativ, circumstanța agra-
vantă prevăzută la art. 2411 CP până la amendamentele introduse prin Legea nr. 
225 din 15 decembrie 2017 și după aceste amendamente. Așadar, observăm că 
până la modificările menționate anterior, infracțiunea în varianta-tip prevăzută 
la art. 2411 alin. (1) CP RM nu prevedea cauzarea daunelor în proporții mari. 
Aceasta urmare prejudiciabilă era prevăzută la alin. (2) al aceluiași articol ca 
circumstanța agravantă.

Sub acest aspect, în doctrină s-a susținut că art. 2411 alin. (2) CP RM (în 
redacția până la modificările din 2017) trebuie catalogat ca eroare tehnico-legisla-
tivă, din considerentul că, mecanismul de comitere a practicării ilegale a activității 
financiare nu presupune producerea urmărilor prejudiciabile [7, p. 194].

Așadar, mijloacele financiare învestite de către deponenți în cadrul scheme-
lor piramidale și sustrase de către conducătorii/organizatorii activității financi-
are ilegale, nu apar în calitate de element obligatoriu în cadrul laturii obiective a 
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infracțiunii. În ipoteza sustragerii mijloacelor financiare de la deponenți, aceas-
ta nu este absorbită de practicarea ilegală a activității financiare.

Astfel, în cazul cauzării daunelor în proporții mari în urma practicării ilega-
le a activității financiare, fapta se va califica în baza art. 190 alin. (5) și art. 2411 
alin. (1) CP RM. De altfel, dacă daunele cauzate nu ating aceste proporții, atunci 
infracțiunea prevăzută la art. 2411 alin. (1) CP RM va forma concurs, după caz, 
cu una dintre faptele prevăzute la: 1) art. 105 Cod contravențional al Republicii 
Moldova (în continuare –Ccontr.); 2) art. 190 alin. (1) CP RM; 3) art. 190 alin. (1) 
lit. c) CP RM; 4) art. 190 alin. (4) CP RM [8, p. 98].

De asemenea, considerăm că pericolul și gradul prejudiciabil al acestui act 
criminal nu reiese din urmările prejudiciabile indicate în textul incriminatoriu, 
dar din încălcările flagrante a prevederilor legale imperative privind înregistra-
rea și/sau obținerea autorizației (licenței). De asemenea, pericolul acestei fapte 
se oglindește în dezvoltarea prodigioasă și accelerată a practicilor financiare 
ilegale, precum schemele Ponzi, piramidele financiare, rețele MLM, etc.

De altfel, prin juxtapunerea normelor de referință, a actelor preparatorii și 
a contextului în care a fost adoptată norma interpretată, considerăm că legisla-
torul a urmărit incriminarea faptei de practicare ilegală a activității financiare, 
ci nu a atentării asupra patrimoniului deponenților. Astfel, aplicând interpre-
tarea teleologică, observăm că agravarea răspunderii penale pentru cauzarea 
prejudiciilor este incorectă. 

În baza celor menționate supra, concluzionăm că agravarea răspunderii pe-
nale în ipoteza cauzării urmărilor este o eroare a legislatorului. 

Deși, în doctrina s-a recomandat abrogarea art. 2411 alin. (2) CP RM, totuși, 
legislatorul a avut o abordare contradictorie. Astfel, prin modificările introduse 
de Legea nr. 225 din 15 decembrie 2017, legislatorul a schimbat esențial con-
ceptul infracțiunii de practicare ilegală a activității financiare. Potrivit acestor 
modificări, infracțiunea presupune cauzarea daunelor în proporții mari în vari-
anta-tip și, respectiv, în proporții deosebit de mari în varianta agravantă. 

Sub acest aspect, reținem că art. 2411 CP RM prevede răspunderea penală 
pentru fapta de practicare ilegală a activității financiare. Aceasta se poate mani-
festa prin diferite modalități faptice, e.g. piramide financiare, scheme Ponzi, vân-
zarea prin rețelele MLM (multilevel marketing) sau altele asemenea modalități. 
De altfel, subliniem că unele modalități faptice nu presupun sustragerea mij-
loacelor financiare pentru sine. Așadar, condiționarea cauzării prejudiciului în 
proporții mari sau deosebit de mari, așa cum este prevăzut la art. 2411 CP RM, 
ar determina eludarea răspunderii penale a fondatorilor/organizatorilor unor 
scheme financiare care nu implică sustragerea banilor. 
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În lumina celor menționate supra, considerăm că legislatorul în mod ne-
justificat a restrâns aria de aplicare a art. 2411 CP RM față de modalitățile fap-
tice care nu presupune cauzarea prejudiciilor în proporții mari sau deosebit de 
mari.

Prin urmare, concluzionăm că textul ,,dacă aceasta a cauzat daune în 
proporții mari” din art. 2411 alin. (1) CP RM și textul ,,pentru aceeași acțiune 
care a cauzat daune în proporții deosebit de mari” de la art. 2411 alin. (2) CP RM 
trebuie catalogat ca eroare tehnico-legislativă. 

Această concluzie operează și pe baza argumentului a fortiori. Potrivit 
acestui argument, de vreme ce am recomandat abrogarea art. 2411 alin. (1) CP 
RM (în redacția până la modificările din 2017), cu atât mai mult recomandăm 
abrogarea textului ,,dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari” din art. 2411 
alin. (1) CP RM și art. 2411 alin. (2) CP RM (în redacția actuală). 

 Pe cale de consecință, până la operarea acestei modificări, pentru corecti-
tudinea stabilirii și antrenării răspunderii penale, potrivit principiilor legalității 
și non bis in idem, în ipoteza practicării activității financiare fără înregistrare și/
sau fără autorizație (licență) soldată cu cauzarea urmărilor prejudiciabile, fapta 
va forma concurs potrivit art. 190 alin (4)/alin. (5) CP RM și art. 263 alin. (1) 
sau (4) Ccontr. sau art. 2631 Ccontr., în dependență de modalitatea faptică de 
comitere și cuantumul urmărilor prejudiciabile cauzate [9, p. 190-191]. 

Cu toate acestea, în practica judiciară, atestăm următoarea speță în care 
fapta criminală a fost calificată potrivit art. 2411 alin. (2) CP RM: ,,în fapt X în 
perioada lunilor august 2016- aprilie 2017, având scopul introducerii și scoa-
terii de pe teritoriul Republicii Moldova a sumelor bănești în proporții deosebit 
de mari, a organizat transferul mijloacelor bănești din Cipru, Turcia, Belgia, 
Germania, Federația Rusă, Bosnia și Herțegovina, prin intermediul sistemelor 
informaționale de transfer bancar „Western Union” și „Money Gram” în Republica 
Moldova. De asemenea, persoanele interpuse, care au acționat la indicația și în 
interesele acestuia, au ridicat de la filialele băncilor, bani în cuantum de 138668 
dolari SUA, care conform cursului BNM constituie 2774746,68 lei și în mărime de 
15635 euro, care conform cursului BNM reprezintă suma de 337246,95 lei. Astfel, 
prin folosirea unor scheme frauduloase în vederea camuflării activității sale, X 
scotea periodic mijloacele bănești peste hotarele Republicii Moldova, prin puncte-
le de trecere a frontierei „Cahul - Oancea” și „Giurgiulești - Galați”. X trecea peste 
frontieră bani până la suma de 10000 euro, încercând să redea în acest mod un 
caracter legal acțiunilor sale. Totuși, transferurile se efectuau în lipsa autorizației 
Băncii Naționale a Moldovei. Astfel X a transferat sumele bănești în cuantum total 
de 3111993,63 lei, ceea ce constituie daune în proporții deosebit de mari.”[10].
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În continuare vom analiza cazul dedus judecății în lumina prevederilor 
art. 2411 CP RM până la modificările introduse de Legea nr. 207 din 29 iulie 
2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în vigoare 7 
noiembrie 2016), având în vedere că X a comis fapta până la modificările date. 
Așadar, ne exprimăm dezacordul și critica unei asemenea calificări a faptelor 
ilicite. În circumstanțele de fapt, considerăm că X practica activitate financia-
ră, manifestată prin folosirea unor scheme frauduloase în vederea camuflării 
transferului mijloacelor bănești în cuantum de 3111993,63 lei. Având intenție 
directă determinată, X a organizat și a desfășurat activitatea financiară în lip-
sa înregistrării de stat a acesteia și obținerea autorizației Băncii Naționale a 
Moldovei.

În acest context, reținem că, potrivit art. 4 alin. (4) din Legea nr. 62 din 21 
martie 2008 privind reglementarea valutară, autorizarea operațiunii valutare 
este permiterea de către Banca Națională a Moldovei a efectuării operațiunii 
valutare prin eliberarea autorizației corespunzătoare. Concomitent art. 29 
alin. (1) pct. (3) al aceleași legi stabilește că persoanele fizice rezidente și ne-
rezidente au dreptul la ieșirea din Republica Moldova, de a scoate numerar 
în monedă națională, precum și numerar și cecuri de călătorie în valută stră-
ină în sumă totală de peste 10000 de euro (sau echivalentul lor), însă care 
nu depășește 50000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, cu 
condiția prezentării organelor vamale a documentelor confirmative pentru 
suma ce depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor), și anume a: a) actelor 
vamale ce confirmă introducerea mijloacelor bănești în Republica Moldova; 
și/sau b) permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica 
Moldova, eliberate de băncile licențiați, și/sau a autorizațiilor pentru scoate-
rea mijloacelor bănești din Republica Moldova, eliberate de Banca Națională 
a Moldovei.

În lumina speței analizate, reținem că infracțiunea de practicare ilegală 
a activității financiare comisă de către X a fost soldată cu cauzarea daunelor 
în mărime de 3111993,63 lei, ceea ce prin prisma art. 126 alin. (11) CP RM 
constituie proporții deosebit de mari. Astfel, concluzionăm că urmările pre-
judiciabile cauzate de X nu sunt absorbite de practicarea ilegală a activității 
financiare. Acestea depășesc cadrul normativ al infracțiunii prevăzute la art. 
2411 CP RM și se află în legătură cauzală cu fapta stabilită la art. 190 alin. 
(5) CP RM, ceea ce reprezintă escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor 
altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, săvârșită în proporții 
deosebit de mari. În acest caz, prevederile art. 2411 CP RM au fost eronat și 
denaturat aplicate de către instanța de judecată. Concomitent, regula privind 
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calificarea conform principiilor legalității, caracterului personal și individu-
alizării răspunderii penale a fost omisă. În consecință, X urma să fie atras la 
răspundere penală pentru concurs de infracțiuni potrivit art. 2411 alin. (1) și 
art. 190 alin. (5) CP RM. 

Concluzii:
Prin urmare, concluzionăm că textul ,,dacă aceasta a cauzat daune în 

proporții mari” din art. 2411 alin. (1) CP RM și textul ,,pentru aceeași acțiune 
care a cauzat daune în proporții deosebit de mari” de la art. 2411 alin. (2) CP RM 
trebuie catalogat ca eroare tehnico-legislativă. 

 Pe cale de consecință, până la operarea acestor modificări, recomandăm ca-
lificarea practicării activității financiare fără înregistrare și/sau fără autorizație 
(licență) soldată cu cauzarea urmărilor prejudiciabile potrivit art. 190 alin 
(4)/alin. (5) CP RM și art. 263 alin. (1) sau (4) Ccontr. sau art. 2631 Ccontr., în 
dependență de modalitatea faptică de comitere și cuantumul urmărilor preju-
diciabile cauzate.
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TORTURA, TRATAMENTUL INUMAN SAU DEGRADANT – 
EVOLUŢIA NORMATIVĂ A REGLEMENTĂRILOR CU PRIVIRE 
LA SUBIECTUL INFRACŢIUNII 

Covalciuc Ion,
procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți
lector universitar, doctor, Universitatea Alecu Russo din Bălți

The subject of crimes of torture, inhuman or degrading treatment, rightly represents 
the basic element, which delimits the composition of the crime with the same name from the 
rest of the similar criminal acts. Any change in the normative framework in this regard is an 
important one not only for the recipients of the criminal law but also for the state agents in 
whose attributions the law enforcement falls. We decided to make a retrospective analysis of 
normative developments on this subject, for these reasons, highlighting the positive aspects, 
but also the inaccuracies found.

Keywords: crime, subject, torture, inhuman or degrading treatment, public person, 
person in charge.

Conform prevederilor actuale ale art. 166/1 alin. (1) CP RM1, subiectul 
infracțiunii este unul calificat, acesta fiind definit de legiuitor ca: persoana pu-
blică; persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice; orice 
altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul expres ori 
tacit al unei asemenea persoane.

În mod evident calitatea subiectului special al infracțiunii de tortură, trata-
ment inuman sau degradant este unul abordat cu maximă atenție de către legiu-
itor, un argument în acest sens fiind inclusiv dedicarea elementului a celei mai 
importante părți din componența de bază a infracțiunii. 

Importanța subiectului infracțiunii fiind menționată și în doctrină, conform 
autorului O. Logunova, subiectul special trebuie să fie unul dintre esențialele 
semne ale torturii, în baza căruia poate fi delimitată tortura de ale tipuri de 
violență, motiv din care se propune reconceptualizarea torturii, prin incrimi-
narea ei distinctă și reținerea unui subiect special – persoană cu funcție de răs-
pundere sau o altă persoană care acționează cu titlu oficial ori persoană care 
acționează cu acordul expres sau tacit al acestora [13, p. 139].

Totodată, deoarece incriminarea faptelor de tortură, tratament inuman sau 
degradant, se datorează inclusiv CEDO2, considerăm ineficient orice demers în 

1 Cod penal al Republicii Moldova.
2 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din 04.11.1950.
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vederea elucidării subiectului special al acestei infracțiuni fără a recurge la 
practica CtEDO3, în domeniu.

Apariția și dinamica abordării legislative a torturii fiind una destul de inte-
resantă, or la momentul adoptării legii penale a Republicii Moldova în redacția 
anului 2002, legiuitorul a omis incriminarea expresă a torturii (o formă rudi-
mentară de răspundere penală pentru relele tratamente o atribuim art.154 CP 
RM (abrogat prin Legea nr.292 din 21.12.2007), cu denumirea „Maltratarea 
intenționată sau alte acte de violență”), chiar dacă în Codul penal în redacția din 
1961, tortura constituia preceptul incriminator al art.101/1 CP RM. Abia după 
mai bine de doi ani de la intrarea în vigoare a Codului penal în redacția din 2002, 
prin Legea pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Mol-
dova, nr.139 din 30.06.2005, tortura a fost incriminată cu titlu de nomen iuris la 
art.3091 CP RM. Prin aceasta, Republica Moldova și-a onorat obligația pozitivă 
de a încorpora în dreptul intern reglementări internaționale [11, p. 184].

Conform prevederilor art. 3 CEDO, nimeni nu poate fi supus torturii, nici 
pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Norma respectivă nefiind o inovare a legiuitorului European a fost prelu-
ată din alte acte internaționale în domeniul drepturilor omului, cum ar fi art. 7 
Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în conformitate cu 
care: “Nimeni nu va fi supus torturii și nici unor pedepse sau tratamente crude, 
inumane sau degradante. În special, este interzis ca o persoană să fie supusă, 
fără consimțământul său, unei experiențe medicale sau științifice.”

Doar că cel puțin în plan regional valența pe care a căpătat-o dreptul re-
spectiv, inclusiv datorită jurisprudenței CtEDO, este una net superioară celor 
promovate de actele menționate.

Un prim aspect care iese în evidență din cele menționate este, calitatea spe-
cială a autorilor faptelor de tortură, tratament inuman or degradant, calitate 
care după cum vom observa infra este de natură să justifice incriminarea și re-
spectiv sancționarea mult mai drastică a acestor fapte, în raport cu cele comise 
de către subiecții fără calitățile respective.

Art. 3 din CEDO, stabilește un drept general și absolut destinat să proteje-
ze integritatea fizică (și uneori morală) a ființei umane. Prezența acestui text 
în CEDO, imediat după protecția vieții, nu are nimic surprinzător și îi regăsim 
echivalente în marea majoritate a instrumentelor de protecție a drepturilor 
omului.

Subscriem celor menționate în literatura de specialitate, precum că interzi-
cerea torturii face parte din „nucleul dur al drepturilor omului”, în măsura în care 

3 Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
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ea nu conține nicio excepție și nu poate fi supusă niciunei derogări. „Articolul 3 
nu prevede restricții, prin aceasta el diferă de majoritatea clauzelor normative 
din CEDO și din Protocoalele nr. 1 și 4, și, conform articolului 15 § 2, el nu supor-
tă nicio derogare, inclusiv în caz de pericol public ce amenință viața națiunii”. 
Interzicând tortura și pedepsele sau tratamentele degradante ori inumane, art. 
3 protejează una din „valorile funda mentale ale societăților democratice care 
formează Consiliul Europei” și face incontestabil parte din „patrimoniul comun” 
despre care se vorbește în Preambul [5, p. 724].

În absența unei clarități a noțiunilor de tortură, tratament inuman sau de-
gradant în art. 3 CEDO, definirea s-a conturat pe baza jurisprudenței CtEDO. Nu 
există o separare clară între aceste comportamente, distincția bazându-se pe o 
diferență de intensitate și nu de natură. 

Clasificarea încălcărilor: „pragul de gravitate” Reunind în unul și același 
articol tortura și pedepsele sau tratamentele degradante ori inumane, autorii 
CEDO au obligat organele de la Strasbourg să instaureze „o ierarhie morbidă” 
între prima și cele de-a doua. In acest scop, fosta Comisie elaborase așa-numita 
teorie a „pragului de gravitate”, adică a punctului începând cu care un act aplicat 
unei persoane nu mai este considerat o simplă „brutalitate”, ci devine suficient 
de grav pentru a putea fi calificat drept tratament inuman sau tortură. Nivelul la 
care se situează acest prag de gravitate, este prin definiție imposibil de determi-
nat formal, deoarece el depinde întotdeauna de contextul faptelor, îndeosebi de 
durata tratamentului, de consecințele fizice sau mintale, de sexul, vârsta, starea 
de sănătate a victimei [5, p. 724].

Cele menționate raportate la jurisprudența CtEDO, denotă că de fapt 
ceia ce deosebește tortura, tratamentele inumane sau degradante de restul 
infracțiunilor contra persoanei, este anume calitatea subiectului activ. În acest 
sens Faptele constitutive de tortură sau de tratamente inumane ori degradan-
te trebuie să fie, în principiu, imputabile unei autorități publice. Acest lucru a 
fost reținut de Comisia Europeană a Drepturilor Omului. „Actele interzise de 
art. 3 al Convenției nu angajează responsabilitatea statelor contractante decât 
în cazul în care sunt comise de persoane în exercițiul unei funcții publice; în 
plus, se prezumă că, în toate statele semnatare ale Convenției, acestea sunt acte 
care contra vin dreptului intern. Încălcările art. 3 sunt acte de guvernare, prin 
esență, imorale și anormale” (Corn EDO, 24 janv. 1968, req. n° 3321-3324, aff. 
Grecque: Rec. CEDH voi. I, p. 13). În așa mod, tortura „privată” nu poate intra în 
domeniul de aplicare al Convenției decât atunci, când autoritățile publice au 
avut cunoștință de acest fapt și au păstrat față de el o atitudine pasivă. De altfel, 
în materie de expulzare, nu poate fi invocat un risc „privat” în țara de destinație: 
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„Art. 3 nu poate fi interpretat ca putând fi aplicat și la cazurile în care riscul unor 
asemenea tratamente emană exclusiv din partea unor particulari sau grupuri 
de particulari decât cu prețul unei lărgiri considerabile a câmpului de aplicare 
al Convenției” (CEDH, 22 avr. 1997, req. n° 24573, aff. H.L.R. c/ France). Cu toate 
acestea, intră în obligațiile statului luarea unor măsuri capabile să evite orice 
încălcare a art. 3 (CEDH, 28 marș 2000, req. n° 22535/93, aff. Mahmut Kaya c/ 
Turquie) [5, p. 724]. 

Evoluția jurisprudenței CtEDO, în contextul caracterului absolut al drep-
tului garantat prin art. 3 a dus la extinderea aplicabilității și la pericolul care 
emană de la persoane sau grupuri de persoane care nu au o funcție publică, din-
colo de originea statală „efectul orizontal” al aplicării Convenției, în hotărârea 
Ahmed c. Austria [15].

Astfel, recapitulând putem concluziona că incriminarea faptelor de tortură, 
tratament inuman sau degradant este orientată spre a proteja particularii de 
acțiunile ilegale corespunzătoare din partea autorităților. În acest sens după noi 
prezentând interes evoluția cadrului normativ autohton din perspectiva defini-
rii subiectului acestei infracțiuni, iar dat fiind spațiu limitat de care dispunem, 
ne vom axa pe analiza doar a componenței de bază a infracțiunii.

Pentru prima dată legiuitorul autohton a reglementat tortura prin include-
rea în legislația penală a art. 101/1 CP RM (red. 1961), care incrimina acțiunile 
prin care se provoacă, în mod intenționat, unei persoane o durere sau suferințe 
puternice, fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obține de la această persoa-
nă sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru 
un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a co-
mis, de a intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face 
presiuni asupra unei terțe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o 
formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când asemenea durere sau astfel 
de suferințe sânt provocate de către un agent al autorității publice sau de 
orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu 
consimțământul expres sau tacit al unor asemenea persoane, cu excepția 
durerii ori suferințelor, rezultând exclusiv din sancțiuni legale, inerente acestor 
sancțiuni sau ocazionate de ele [12].

Deși, trebuie să recunoaștem aplicarea destul de modestă a normei re-
spective, totuși formula utilizată de către legiuitor pare ceva mai reușită, sub 
anumite aspecte, decât cea actuală, aspecte asupra cărora vom reveni în conti-
nuare. Unul dintre motivele neutilizării normei respective, fiind determinat de 
concurența cu prevederile art. 185 alin. (2) CP RM (red.1961), - excesul de pu-
tere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, însoțite fie de acte de violență, fie de 



382  Pagina    Drept penal. Partea specială

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

folosirea armei, fie de acțiuni de tortură și care jignesc demnitatea personală a 
părții vătămate[12].

Abordarea jurisprudențială fiind determinată pe de o parte de paralelismul 
incriminării faptelor de normele precitate, iar pe de altă parte de claritatea și 
într-un fel acceptarea mai ușoară de către organele judiciare noțiunii de per-
soană cu funcție de răspundere ca formulă de definire a subiectului special al 
infracțiunii.

Călătoria normei penale care incriminează tortura, inclusiv căutările legis-
lative în vederea identificării subiectului special al acestei infracțiuni continu-
ând și în actuala legislație penală (după golul legislativ la care ne-am referit 
supra). Inițial sub forma unor reglementări paralele dintre excesul de putere 
care în forma agravantă încrimina tortura și alte acțiuni care înjosesc demni-
tatea părții vătămate cu tortura propriu-zisă incriminată în art. 309/1 CP RM, 
în conformitate cu care subiectul special era definit ca persoana cu funcție de 
răspundere sau de oricare altă persoană care acționează cu titlu oficial, ori la 
instigarea sau cu consimțământul expres sau tacit al unor asemenea persoane, 
adică legiuitorul fiind probabil convins de către activitatea jurisprudențială, a 
renunțat la noțiunea utilizată în norma specială din vechiul cod penal, accep-
tând terminologia unică pentru definirea subiectului special ca fiind persoana 
cu funcție de răspundere, la care a adăugat persoana care acționează cu titlu 
oficial. Noțiunea asupra nu pretindem că ar fi cea mai reușită, doar că prin 
comparație cu noțiunea actuală a subiectului special al infracțiunii, vom încerca 
să identificăm punctele forte și slabe, dar și impactul asupra destinatarilor legii 
penale, mai ales din perspectiva criteriilor de calitate și respectiv, previzibilitate 
și calitate a legii.

După cum am menționat supra, la moment subiectul infracțiunii de tortură, 
tratament inuman sau degradant este definit ca fiind persoana publică, de că-
tre o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorității publice, sau de 
către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul 
expres ori tacit al unei asemenea persoane. În acest sens conform opiniilor ex-
puse în literatura de specialitate, sub care subscriem subiectul infracțiunii tre-
buie să aibă una dintre următoarele calități speciale: 1) persoană publică; 2)
persoană care de facto exercită atribuțiile unei autorități publice; 3)oricare altă 
persoană care acționează cu titlu oficial; 4) oricare persoană care acționează 
cu consimțământul expres au tacit al unei persoane care acționează cu titlu ofi-
cial [4, p. 525]. Adică suntem în prezența a patru categorii de subiecți speciali, 
dintre care trebuie să recunoaștem că legiuitorul a definit doar unul, și anume 
noțiunea de persoană publică, restul categoriilor fiind lăsate la latitudinea in-
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terpretărilor jurisprudențiale. Aspect, care după noi nu aduce o plus valoare 
calității legii și implicit solicită o remediere legislativă.

Din economia art. 123 alin. (2) CP RM, rezultă că, prin persoană publică 
se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special 
(colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, 
securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale 
sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al 
întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept pu-
blic; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; per-
soana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii 
publice sau să îndeplinească activități de interes public.

Interpretarea noțiunii de persoană publică dată de către Plenul CSJ RM4, de-
notă că Curtea a îngustat cumva categoriile pe persoane care ar putea cădea sub 
această noțiune, în acord cu cadrul penal și extrapenal existent. În acest sens 
Curtea a stabilit că, personalul administrativ-tehnic care activează în cadrul 
autorităților (personalul tehnic; personalul care desfășoară activități auxiliare) 
nu se consideră persoane publice în sensul dispoziției de la alin.(2) art.123 CP. 
La fel, întrucât angajatul întreprinderii de stat sau municipale, al altor persoane 
juridice de drept public, ca specie a persoanei publice, constituie o identitate cu 
noțiunea “salariat dintr-o întreprindere, instituție sau organizație” utilizată în 
art.256 CP, cele două incriminări urmează să fie delimitate. Astfel, dacă salariatul 
din cadrul entităților enumerate va avea și calitatea de persoană publică, per-
soană publică străină, persoană cu funcție de demnitate publică ori funcționar 
internațional, la încadrare se va reține art.324 CP. Dimpotrivă, salariatul (anga-
jatul) întreprinderii de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept 
public care, în legătură cu fapta săvârșită, exercită numai funcții pur profesionale 
sau activități tehnice ori auxiliare, cele comise se vor încadra în baza art.256 CP. 
Aceasta deoarece, persoanele care execută atribuții pur profesionale (de exem-
plu, medicii, cadrele didactice, casierii etc.) nu sunt persoane publice, întrucât 
îndeplinirea acestor atribuții nu sunt producătoare de efecte juridice (adică, nu 
poate da naștere, modifica sau stinge raporturi juridice). Executând obligațiunile 
de natură profesională, astfel de persoane nu au cum să apară în postura de 
persoană publică [16]. Abordare care este după noi una destul de argumentată 
or, în caz contrar cercul persoanelor pasibile răspunderii penale pentru comi-
terea infracțiunilor de corupție părea a fi nejustificat lărgit. La fel, considerăm 
explicațiile respective valabile, inclusiv pentru noțiunea de persoană publică uti-
lizată în art. 166/1 CP RM, acestea având originea în aceiași normă. 

4 Plenul Curții Supreme de Justiție.



384  Pagina    Drept penal. Partea specială

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

Concomitent nu putem să nu observăm că dacă în cazul, infracțiunilor de 
corupție interpretarea noțiunii de persoană publică a avut loc în sens restrictiv, 
atunci în cazul infracțiunilor de rele tratamente abordarea cel puțin doctrinară, 
dar și jurisprudențială, cu privire la unii subiecți s-a efectuat în direcție opusă. 
Spre exemplu, dacă, referitor la cazurile de corupție, conform Curții în sensul 
art.123 alin.(2) CP, sunt “persoane autorizate sau învestite de stat să îndepli-
nească activități de interes public”: auditorul; avocatul; executorul judecăto-
resc; expertul judiciar; interpretul și traducătorul antrenați de Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele 
de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați sau de execu-
torii judecătorești; mediatorul; mandatarul autorizat etc. În astfel de situații, 
instanțele de judecată vor verifica confirmarea în textul unui act normativ că 
astfel de persoane îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții: 

a) sunt autorizate sau învestite de stat să-și desfășoare activitățile; 
b) activitățile pe care le desfășoară sunt activități de interes public.
Atunci cu privire la relele tratamente, conform opiniilor doctrinare, ur-

mează a fi recunoscute persoane publice, persoanele autorizate sau învestite de 
stat să îndeplinească activități de interes public, ca varietate ce include inclu-
siv persoanele ce desfășoară genuri de activitate supuse licențierii. În calitate 
de persoane autorizate sau învestite de stat să îndeplinească activități de inte-
res public, ca fiind persoane publice în sensul alin.(2) art.123 CP RM, urmează 
să recunoaștem (pe lângă avocați, executori judecătorești) și persoanele care 
desfășoară activitatea particulară de detectiv sau de pază (de exemplu, din ca-
drul „Bercut-Grup” 107 S.R.L., „Allas” S.R.L. ș.a.) etc [11, p. 107]. Deși în mod 
evident pe de o parte activitățile licențiate în Republica Moldova, le depășesc 
cu mult pe cele ce presupun activitatea particulara de detectiv sau de pază, iar 
pe de altă parte nu este clar care ar fi interesul public al acestor activități. Mai 
mult, dacă în virtutea activității de pază desfășurate de aceste entități, angajații 
respectiv capătă statut de persoane publice, atunci cum urmează a fi tratate alte 
persoane care desfășoară activități de pază (spre exemplu paznicul unei între-
prinderi). Asemenea abordarea fiind acceptată și de jurisprudență, spre exem-
plu cauza penală în care G. I., a fost recunoscut prin Decizia CA Băilți, persoană 
publică și acționând cu titlu oficial, pe motivul că era angajat al organizației de 
pază SC ,,Bercut-Grup” SRL [8]. Deși nu putem trece cu vederea interpretarea 
legislativă a interesului public conform art. 18 din Codul administrativ, ca fiind 
interesul ce vizează ordinea de drept, democrația, garantarea drepturilor și a 
libertăților persoanelor, precum și obligațiile acestora, satisfacerea necesităților 
sociale, realizarea competențelor autorităților publice, funcționarea lor legală 
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și în bune condiții. Or este greu de înțeles cărora dintre criteriile specificate 
le corespund activitățile desfășurate de către entitățile menționate pentru ca 
angajații acestora să fie considerați persoane publice.

În același registru se înscrie și abordarea referitoare la medici și cadre-
le didactice, or dacă în accepțiunea Curții, activitatea acestora este una tehni-
că dar în anumite circumstanțe pot întruni criteriile pentru a fi considerate 
persoane publice, atunci conform unor opinii, prin „orice altă persoană care 
acționează cu titlu oficial” se înțelege persoana care nu poate fi categorisită ca 
persoană publică (contrar deciziei CA Bălți, precitate), dar nici nu exercită, de 
facto, atribuțiile unei autorități publice, însă din cauza modului de instituire a 
activității exercitate, dobândește caracter oficial. La această categorie se atri-
buie spre exemplu, membrul gărzii populare [10, p. 34]. Alte surse însă merg și 
mai departe considerând că acțiunile de violență care ating pragul de gravitate 
specific tratamentului inuman sau degradant ori cel al torturii comise de către 
pădurar, însoțitorul de vagon, medic, profesor etc. vor putea fi încadrate în baza 
art.166/1 CP RM grație calității de persoane care acționează cu titlu oficial, nu 
însă în virtutea calității de persoane publice. [11, p. 111]. Cu toate că abordările 
jurisprudențiale la subiect nu sunt tocmai uniforme. Astfel, într-o cauză penală, 
Colegiul Penal al CSJ, a reținut că, persoanele care execută atribuții pur profe-
sionale (de exemplu, medicii, cadrele didactice, casierii etc.) nu sunt persoane 
publice, întrucât îndeplinirea acestor atribuții nu sunt producătoare de efec-
te juridice (adică, nu poate da naștere, modifica sau stinge raporturi juridice). 
Executând obligațiunile de natură profesională, astfel de persoane nu au cum să 
apară în postura de persoană publică sau să acționeze cu titlul oficial [6]. În altă 
cauză însă instanța supremă a reținut că inculpata M. V., deși nu a acționat cu 
titlul oficial, dar a exercitat ca o persoană care execută atribuțiile unei autorități 
publice (fără a specifica la care categorie de subiect special se referă), fapt ce 
nu împiedică la calificarea acțiunilor ei în baza art. 166/1 alin. (2) lit. a), b) CP 
RM (desi în speță inculpatei i sau incriminate comiterea faptelor în calitate de 
profesoară) [7].

În altă ordine de idei, conform opiniei lui D. Ursu persoana care, de facto, 
exercită atribuțiile unei autorități publice” ce exprimă cel de-al doilea subiect 
al infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant. Pe bună dreptate, 
identificarea conținutului acestei sintagme reprezintă un obiectiv complex, dat fi-
ind că nu există o interpretare legală sau cel puțin cazuală în materie. De remarcat 
că „persoana care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice” reprezintă 
subiect special doar pentru infracțiunile incriminate la art.166/1 CP RM. Regreta-
bil este că nici în Nota informativă la Proiectul de Lege pentru modificarea și com-
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pletarea unor acte legislative nu există vreo mențiune referitoare la conținutul sau 
necesitatea includerii printre subiecții infracțiunilor pe care le analizăm a acestei 
categorii de persoane. Totuși, din practica CtEDO împotriva Republicii Moldova 
putem deduce dimensiunea și oportunitatea inserării acestei categorii de subiecți 
speciali. Este lesne de înțeles că „persoana care, de facto, exercită atribuțiile unei 
autorități publice” a apărut printre subiecții speciali ai infracțiunilor prevăzute la 
art.166/1 CP RM datorită cauzei Ilașcu și alții contra Moldovei și Federației Ruse, 
necesitatea unei astfel de categorii de subiecți fiind confirmată în cauza Catan și 
alții contra Moldovei și Federației Ruse. Raportarea autorităților autoproclamate 
transnistrene la categoria persoanelor care, de facto, exercită atribuțiile unei au-
torități publice este confirmată și de alți autori, care înțeleg prin această sintagmă 
persoana din cadrul unei structuri organizatorice sau din cadrul unui organ, in-
stituite în afara legii (autoproclamate), care își arogă regim de putere publică. De 
exemplu, autoritățile autoproclamate transnistrene. Subliniem că noțiunea „per-
soana care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice” nu se reduce la 
autoritățile autoproclamate transnistrene. Mai pot exista și alte persoane care își 
pot aroga împuternicirile unei autorități [11, p. 108].

Iar la ultima categorie de subiecți speciali ai relelor tratamente intră orice 
altă persoană care acționează cu titlu oficial, aici după cum ne-am referit supra 
urmând a intra subiecții care nu se încadrează în primele două categorii, dar care 
acționează cu titlu oficial (de exemplu, este persoană publică străină (în sensul 
prevederii de la alin (1) art. 123/1 CP RM) sau un funcționar internațional (în 
sensul prevederii de la alin. (2 art. 123/1 CP RM)) [4, p. 526].

De fapt noțiunea de persoană care acționează cu titlu oficial a fost preluată 
de legiuitorul autohton din prevederile normative internaționale, care definesc 
subiectul infracțiunii de tortură ca agent al autoritatii publice sau orice alta 
persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamintul 
expres sau tacit al unor asemenea persoane [17]. În conformitate cu definiția 
Convenției ONU împotriva Torturii, elementul implicării statului se extinde și 
asupra persoanelor care acționează cu titlu oficial, cum ar fi guvernele de facto 
sau actorii nestatali care exercită un control cvasiguvernamental sau care exer-
cită anumite prerogative guvernamentale[9].

Conform unor abordări doctrinare, persoanele publice, dar și persoanele 
care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice acționează inclusiv cu 
titlu oficial [11, p. 109]. Abordarea fiind una destul de interesantă mai ales în 
situația în care așa după cu rezultă din componența de bază a infracțiunii, par-
ticularii o pot comite doar dacă acționează cu consimțământul expres ori tacit 
al unei persoane cu titlu oficial, or în mod evident extinderea normei respec-
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tive și asupra consimțământului exprimat de persoană publică sau persoanei 
care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, necesită o interpretare 
a noțiunilor respective. Anterior după cum am menționat supra legiuitorul fiind 
mai explicit a utilizat în art. 309/1 CP RM, formula „al unor asemenea persoane”, 
astfel cuprinzând toate categoriile subiecților speciali ai infracțiunii fără a fi ne-
voie de interpretări. Problema, însă care apare după noi, pe lângă cea legată de 
previzibilitatea legii, în legătură cu interpretarea respectivă, este dacă e nevoie 
de includerea în lege a mai multor categorii de subiecți speciali, odată ce cu 
excepția particularilor, toți acționează cu titlul oficial (și dacă da atunci care ar 
fi raționamentul acestei abordări).

Întrebarea fiind una retorică, însă revenind asupra celor menționate în le-
gătură cu interpretarea subiectului special al infracțiunii de tortură, tratament 
inuman sau degradant, considerăm necesară intervenția legiuitorului în vede-
rea remedierii inadvertențelor menționate. Astfel fără pretenția de a epuiza în-
treaga gamă de probleme provocată de actuala reglementate legislativă a su-
biectului infracțiunii de tortură, tratament inuman sau degradant, considerăm 
necesară definirea acestuia astfel încât noțiunea fie una accesibilă nu doar orga-
nelor judiciare, ci și destinatarilor legii penale.
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OBIECTUL MATERIAL AL INFRACŢIUNILOR LEGATE 
DE TRAFICUL DROGURI
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Material object of the crime can be represented by drugs, analogs, ethnobotanical pro-
ducts, substitute. Material object of the crime allows delimitation: 1) drug trafficking offen-
ses of others crimes; 2) drug trafficking offenses of contraventions drugs trafficking. În the 
case drug trafficking offenses, the material object represents it: drugs, plants that contain 
drugs or seeds of these plants, ethnobotanical products, analogs, substitute.

Keywords: criminal responsability, drug, traffic, material object.

Teoreticienii V. Bujor și D. Dimitrescu consideră că „problema determină-
rii corecte a obiectului material al infracțiunilor legate de substanțele narco-
tice, psihotrope sau de precursori are importanță atât teoretică, cât și practi-
că” [1]. Împătășim această afirmație. Obiectul material permite delimitarea: 
1) infracțiunilor legate de traficul de droguri / circulația de droguri de alte 
infracțiuni; 2) infracțiunilor legate de circulația de droguri de contravențiile le-
gate de circulația de droguri. De asemenea, anumite particularități ale obiectu-
lui material al infracțiunilor legate de traficul de droguri / circulația de droguri 
(proporții (cantitate); gradul de risc asociat consumului) permit diferențierea 
răspunderii pentru astfel de infracțiuni.

Extrapolând, consemnăm că obiectul material al infracțiunii poate fi re-
prezentat de droguri, analogi, produse etnobotanice (etnobotanice), substituți. 
Drept confirmare, prezentăm următoarele prevederi legale: „Pe teritoriul Repu-
blicii Moldova se interzice circulația analogilor substanțelor stupefiante și psi-
hotrope și a produselor etnobotanice în alte scopuri decât cele științifice și/sau 
de expertiză” (alin. (21) art. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 382/1999); „Cir-
culația substanțelor stupefiante și psihotrope [...] se efectuează în conformitate 
cu prezenta lege, cu convențiile și acordurile internaționale la care Republica 
Moldova este parte” (art. 4 din Legea Republicii Moldova nr. 382/1999) etc.
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Legea penală reprimă doar traficul ilicit / circulația ilegală de droguri, de 
analogi, de produse etnobotanice, de substituți. În același timp, legea penală 
apără traficul legal / circulația legală de droguri, de analogi, de produse etnobo-
tanice, de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În consecință, este 
întemeiat a se susține că drogurile, analogii, produsele etnobotanice, substituții 
reprezintă obiectul material al infracțiunilor legate de traficul ilicit / circulația 
ilegală de asemenea substanțe. 

După această clarificare, consemnăm că, în cazul infracțiunilor legate de 
traficul ilicit / circulația ilegală a drogurilor, obiectul material îl reprezintă: 

‒ drogurile (alin. (2)-(4) art. 2171, art. 2174 și 2176 CP RM;
‒ plantele care conțin droguri sau semințele acestor plante (alin. (1), (3), 

(4) art. 2171 CP RM); 
‒ produsele etnobotanice (etnobotanice) (art. 2176 CP RM); 
‒ analogii (alin. (2)-(4) art. 2171 și 2176 CP RM); 
‒ substituții (art. 16 și 17 din Legea nr. 194/2011).
Infra avem ca scop examinarea noțiunii de droguri și a noțiunilor subsec-

vente.
Drogurile și plantele care conțin droguri sau semințele acestor plante – 

obiect material al infracțiunilor legate de traficul de droguri
Noțiunea de „droguri” este definită în legislația Republicii Moldova: 
‒ „Prin droguri se înțeleg plantele sau substanțele stupefiante ori psiho-

trope, sau amestecurile ce conțin asemenea plante ori substanțe, stabilite de 
Guvern” (alin. (1) art. 1341 CP RM). 

De asemenea, noțiunile subsecvente noțiunii de „droguri” sunt definite în 
art. 1341 CP RM:

‒ „Prin stupefiante se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția 
unică a ONU asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul 
din 1972, și prevăzute în actele normative ale Guvernului” (alin. (2)); 

‒ „Prin substanțe psihotrope se înțeleg substanțele înscrise în anexele la 
Convenția ONU asupra substanțelor psihotrope din 1971 și prevăzute în actele 
normative ale Guvernului” (alin. (3)). 

Noțiunea de „plante” nu este definită în art. 1341 CP RM. În Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 79/2006, în Capitolul III, doar se specifică 
plantele care conțin substanțe stupefiante sau substanțe psihotrope.

Plantele, ce conțin droguri, sau semințele acestor plante apar ca obiect ma-
terial al infracțiunilor prevăzute la alin. (1), (3), (4) art. 2171 CP RM. Atenționăm 
că, în corespundere cu alin. (1) art. 1341 CP RM, noțiunea de „plante care conțin 
substanțe stupefiante sau substanțe psihotrope” este o parte a noțiunii mai 
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largi de „droguri”. Cu toate acestea, în alin. (1) art. 2171 CP RM se folosește 
noțiunea oarecum derutantă „plante ce conţin droguri”. Această incongruență, 
ce caracterizează alin. (1) art. 1341 CP RM și alin. (1) art. 2171 CP RM, face dificilă 
perceperea voinței legiuitorului moldav. 

Înainte de intrarea în vigoare a Legii Republicii Moldova nr. 193 din 
28.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în alin. 
(1) art. 1341 CP RM era formulată următoarea definiție: „Prin substanță nar-
cotică sau psihotropă se înțelege substanța de origine naturală sau sintetică și 
preparatul conținând o astfel de substanță, care provoacă dereglări psihice și 
dependență fizică la consumul lor abuziv”. Această definiție reprezintă proto-
tipul istoric al definițiilor în vigoare de la alin. (1)-(3) art. 1341 CP RM.

Așa cum s-a văzut supra, noțiunea de „plante” este definită la pct. 1 din 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1382 din 08.12.2006 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea activităților de cultiva-
re a plantelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope (în continuare 
– Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1382/2006): „macul somnifer 
– planta Papaver somniferum L”; „cânepă – orice plantă din specia Cannabis”; 
„arbustul coca – orice plantă din specia Erythroxylon”. [2]

Aceste definiții practic reproduc definițiile din art. 1 al Convenției de la 
Viena din 1988: „Expresia plantă de cannabis desemnează orice plantă din 
familia Cannabis” (lit. b)); „Termenul coca desemnează orice specie de arbust 
din specia Erythroxylon” (lit. c)); „Expresia mac de opium desemnează planta 
din specia Papaver somniferum L.” (lit. o)) Pe această cale este confirmată co-
nexiunea dintre reglementările naționale și cele internaționale, atestându-se 
respectarea angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova. 

În mod similar se procedează în cazul definițiilor noțiunilor de stupefian-
te (substanțe stupefiante) și de substanțe psihotrope, formulate în alin. (2) și 
(3) art. 1341 CP RM. Or, aceste prevederi fac referire la anumite reglementări 
internaționale.

Lista de stupefiante aflate sub control internațional, actualizată în august 
2019, este prezentată la adresa:https://www.incb.org/documents/Narcotic-
Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-ENG.pdf „[3] 

Lista de substanțe psihotrope aflate sub control internațional, actualiza-
tă în decembrie 2019, este prezentată la adresa: https://www.incb.org/docu-
ments/Psychotropics/greenlist /Green_list_ENG_08673.pdf„[4]

Este de precizat că astfel de liste sunt actualizate periodic. În conformitate 
cu lit. u) art. 1 din Convenția de la New York, „[e]xpresiile „Tabelul I”, „Tabelul 
II”, „Tabelul III” și „Tabelul IV” înseamnă listele de stupefiante sau de preparate 

https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-ENG.pdf
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-ENG.pdf
https://www.incb.org/documents/Psychotropics/greenlist /Green_list_ENG_08673.pdf
https://www.incb.org/documents/Psychotropics/greenlist /Green_list_ENG_08673.pdf
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anexate la prezenta Convenție și care vor putea fi modificate, din timp în timp, în 
conformitate cu art. 3 (sublinierea ne aparține – n.a.)”. „[5] Potrivit lit. g) art. 1 
din Convenția de la Viena din 1971, „[e]xpresiile „Tabelul I”, „Tabelul II”, „Tabelul 
III” și „Tabelul IV” se referă la listele substanțelor psihotrope purtând numere-
le corespunzătoare, anexate la prezenta convenție, care vor putea fi modificate, 
conform art. 2 (sublinierea ne aparține – n.a.)” „[6].

Datorită acestor actualizări periodice, nimic nu împiedică listele de stupe-
fiante și de substanțe psihotrope, prevăzute în actul normativ corespunzător 
al Guvernului Republicii Moldova, să fie puse în acord cu listele de stupefiante 
și de substanțe psihotrope, prevăzute în actele cu vocație internațională sus-
amintite. Lipsa unei asemenea concordanțe semnifică lipsa obiectului material 
al infracțiunilor corespunzătoare prevăzute de CP RM.

Noțiunile apropiate noțiunii de „droguri”

După ce am stabilit conținutul juridic al noțiunii de „droguri” utilizate în 
legislația Republicii Moldova, să analizăm noțiunile apropiate care desemnează 
entitățile ce nu constituie droguri.

Prima dintre aceste noțiuni este cea de „precursor”. În esență, un precursor 
apare în postura de premergător, de antecesor al unui drog, însă nu se identifică 
cu acesta.

Conform alin. (4) art. 1341 CP RM, „[p]rin precursor se înțelege substanța de 
origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanțe 
stupefiante sau psihotrope”. Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor 
psihotrope, aflate sub control pe teritoriul Republicii Moldova, sunt specificați în 
Tabelul IV din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088/2004„[7].. Art. 
2172 CP RM prevede răspunderea pentru producerea, prepararea, prelucrarea, 
experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea 
sau efectuarea oricăror alte operațiuni cu precursori în scopul producerii sau pre-
lucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora.

 Competența Guvernului delegată de legiuitor de a modifica și completa 
listele de droguri

Suntem de acord cu M. Strulea care exprimă următoarea poziție: „Dată fiind 
diferența dintre droguri, numărul impunător al acestora, concentrarea diferită 
a substanțelor active și datorită necesității de a le descrie utilizând formulele 
chimice, se pare că este imposibil sau, cel puțin, inadecvat, de a stabili cantitățile 
specifice nemijlocit în lege” [8]. 
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Prezintă interes și concluziile la care s-a ajuns în Hotărârea Curții 
Constituționale a Republicii Moldova (în continuare – CC RM) nr. 25 din 
13.10.2015 pentru controlul constituționalității unor prevederi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanțelor 
narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în 
trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (Sesizarea nr. 30a/2015): „[...] 65. Cur-
tea menționează că, având în vedere faptul că domeniul supus examinării se află 
în permanentă evoluție și vizează nu doar reglementările în materia dreptului 
penal, dar și cele privind ocrotirea sănătății publice, legislativul poate delega 
executivului competența de a reglementa, prin acte subordonate legii, lista sub-
stanțelor narcotice, psihotrope și cantitatea acestora. 66. Totodată, ținând cont 
de faptul că procesul legislativ implică mai multe etape de durată, rațiunea sta-
bilirii competenței Guvernului rezultă și din necesitatea intervenției prompte în 
cadrul normativ în vederea reglementării acestui domeniu în cazul apariției de 
noi substanțe cu efecte similare. [...]”[9]

Ceea ce ne sugerează instanțele de contencios constituțional din Republica 
Moldova este că, pentru a-i conferi unei substanțe statutul normativ de drog, un 
act normativ al Guvernului poate fi aprobat cu mai multă celeritate decât o lege 
adoptată de forul legislativ. 

Este adevărat că, în asemenea cazuri, celeritatea este cumva prioritizată în 
detrimentul controlului adecvat asupra procesului de elaborare și adoptare a 
unui act normativ. În atare condiții, este important a se asigura un relativ echili-
bru între: celeritatea procesului de elaborare și adoptare a unui act normativ și 
controlul adecvat asupra acestui proces.

Dezvoltând prevederile alin. (2) și (3) art. 1341 CP RM, dispoziția de la 
alin. (7) art. 1341 CP RM stabilește: „Listele de substanțe stupefiante, psihotro-
pe și de precursori se aprobă, se modifică și se completează de către Guvern”. 
Similar, în alin. (4) art. 11 din Legea Republicii Moldova nr. 382/1999 se preve-
de: „Tabelele și listele substanțelor stupefiante și psihotrope și ale precursorilor 
supuși controlului se aprobă de Guvern”. De asemenea, alin. (2) art. 8 din Legea 
Republicii Moldova nr. 382/1999 stabilește: „Tabelele nr. I-IV, listele de substan-
țe stupefiante și psihotrope și de precursori, expuse în anexă, se aprobă și se 
modifică prin hotărâre a Guvernului, la propunerea CPCD”. 

La moment, Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care 
conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79/2006, include: 
202 denumiri de substanțe stupefiante; 170 denumiri de substanțe psihotrope; 
9 denumiri de plante care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope.
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În paralel cu acest act normativ se aplică Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 1088/2004. Acest act normativ cuprinde, printre altele:

‒ Tabelul I „Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în 
scopuri medicale”: Lista nr. 1 „Substanțele stupefiante”; Lista nr. 2 „Substanțele 
psihotrope”;

‒ Tabelul II „Substanțele stupefiante (narcotice) și substanțele psihotrope 
utilizate în scopuri medicale”: Lista nr. 1 „Substanțele stupefiante (narcotice) 
incluse în listele 2 și 4 ale Convenției unice a ONU asupra stupefiantelor, 1961”; 
Lista nr. 2 „Substanțele psihotrope incluse în Lista 2 a Convenției ONU asupra 
substanțelor psihotrope, 1971”;

‒ Tabelul III „Substanțele stupefiante (narcotice), substanțele psihotrope, 
utilizate în scopuri medicale”: Lista nr. 1 „Substanțele stupefiante (narcotice) 
incluse în Lista 3 a Convenției unice a ONU asupra stupefiantelor, 1961”; Lista 
nr. 2 „Substanțele psihotrope incluse în Lista 3 a Convenției ONU asupra sub-
stanțelor psihotrope, 1971”; Lista nr. 3 „Substanțele psihotrope incluse în Lista 
4 a Convenției ONU asupra substanțelor psihotrope, 1971”.

Dacă e să comparăm prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
nr. 79/2006 și cele ale Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1088/2004, 
observăm un anumit paralelism între acestea. Este de precizat că alin. (3) art. 
7 din Legea Republicii Moldova nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele nor-
mative stabilește: „În cazul în care între două acte normative cu aceeași forță 
juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act norma-
tiv adoptat, aprobat sau emis [...]”.[10] Drept urmare, clivajul dintre normele cu 
același obiect de reglementare din cele două hotărâri ale Guvernului Republicii 
Moldova, menționate mai sus, ar fi soluționat în favoarea Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 79/2006.

Dincolo de acest conflict de norme, rațiunea netăgăduită a existenței Ho-
tărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1088/2004, rezultă din sintagma „cu 
utilizarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, a căror circulație 
în scopuri medicinale este interzisă”, folosită la lit. c) alin. (3) art. 217 și lit. c) 
alin. (3) art. 2171 CP RM. Apropo, S. Copețchi semnalează „greșita practică a 
instanțelor de judecată de a încadra acțiunile făptuitorului potrivit alin. (2) art. 
217, respectiv alin. (2) art. 2171 CP RM, în ipoteza utilizării substanțelor narcoti-
ce, psihotrope sau analoagelor lor, a căror circulație în scopuri medicale este in-
terzisă, deși, în mod normal, aplicabile sunt normele de la lit. c) alin. (3) art. 217 
CP RM, respectiv de la lit. c) alin. (3) art. 2171 CP RM”. [11] Ceea ce denotă că nu 
toți decidenții abilitați cu aplicarea legii penale a Republicii Moldova, au realizat 
rațiunea existenței Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1088/2004.
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Caracterizând prevederile de la lit. c) alin. (3) art. 217 și lit. c) alin. (3) art. 
2171 CP RM, V. Bujor și C. Rusu utilizează sintagma „substanțe narcotice sau psi-
hotrope deosebit de periculoase”. [12] Însă, această afirmație nu se întemeiază 
pe litera legii. Aceeași constatare o putem face vizavi de explicația din subpct. 
17) pct. 4 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 2/2011: „Calitatea de droguri, etnobota-
nice sau analogi ai acestora a căror circulație în scopuri medicale este interzisă 
se stabilește în baza a două criterii: a) medical – prezența unui pericol deosebit 
pentru sănătatea omului prin consecințele grave generate de consumul lor abu-
ziv; b) juridic – includerea substanței în listele nr.1 ale Convenției unice asupra 
stupefiantelor din 30.03.1961 și Convenției asupra substanțelor psihotrope din 
21.02.1971”. [13] Nu este clar de unde rezultă prezența criteriului medical spe-
cificat la litera a) din această explicație.

De asemenea, remarcăm conexiunea dintre Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 1088/2004, și anexa la Legea Republicii Moldova nr. 382/1999. În 
această anexă se face clasificarea substanțelor narcotice și psihotrope în:

‒ I. Substanțele care prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea omului 
prin consecințele grave generate de consumul lor abuziv:

• Tabelul nr.1 „Substanțele inutilizabile în scopuri medicale”: Lista nr. 1 
„Substanțele stupefiante incluse în lista nr. 1 a Convenției unice asupra dro-
gurilor din 1961”; Lista nr. 2 „Substanțele psihotrope incluse în lista nr. 1 a 
Convenției asupra psihotropelor din 1971”; substanțele cuprinse în alte liste și 
tabele ale convențiilor menționate, după caz;

• Tabelul nr. II „Substanțele utilizabile în scopuri medicale”: Lista nr. 1 „Sub-
stanțele stupefiante incluse în listele nr. 1 și nr. 2 ale Convenției unice asupra 
drogurilor din 1961”; Lista nr. 2 „Substanțele psihotrope incluse în lista nr. 2 a 
Convenției asupra psihotropelor din 1971”; substanțele cuprinse în alte liste și 
tabele ale convențiilor menționate, cu excepția substanțelor incluse în tabelul 
nr. 1, după caz.

‒ II. Substanțele care prezintă pericol pentru sănătatea omului prin conse-
cințele grave generate de consumul lor abuziv:

• Tabelul nr. III „Substanțele utilizabile în scopuri medicale”: Lista nr. 1 
„Substanțele stupefiante incluse în lista nr. 3 a Convenției unice asupra dro-
gurilor din 1961”; Lista nr. 2 „Substanțele psihotrope incluse în lista nr. 3 a 
Convenției asupra psihotropelor din 1971”; Lista nr. 3 „Substanțele psihotrope 
incluse în lista nr. 4 a Convenției asupra psihotropelor din 1971”; alte substanțe, 
după caz.

Din această clasificare rezultă cu mai multă tărie inoportunitatea păstrării 
în actuala formulă a dispozițiilor de la lit. c) alin. (3) art. 217 și lit. c) alin. (3) 
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art. 2171 CP RM. Or, anexa la Legea Republicii Moldova nr. 382/1999 confirmă 
că pericol deosebit pentru sănătatea omului, prin consecințele grave generate 
de consumul lor abuziv, pot prezenta atât substanțele inutilizabile în scopuri 
medicale, cât și substanțele utilizabile în scopuri medicale.

Din această perspectivă recomandăm ca dispozițiile de la lit. c) alin. (3) art. 
217 și lit. c) alin. (3) art. 2171 CP RM să fie modificate, după cum urmează: „asu-
pra substanțelor indicate în art. I din anexa la Legea nr. 382/1999 cu privire la 
circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor”. O asemenea 
soluție ar justifica aplicarea unei răspunderi comparativ mai aspre, având un 
temei similar cu cel al distincției dintre drogurile de mare risc și drogurile de 
risc, promovate în Legea României nr. 143/2000.

O opinie este exprimată de V. Stati: în art. 2171 CP RM sunt reunite patru 
variante-tip de infracțiuni: primele două sunt prevăzute la alin. (1) și (2) art. 
2171 CP RM, aceste norme având în vedere proporțiile mici ce caracterizează 
obiectul material al infracțiunii; cea de-a treia variantă-tip de infracțiune este 
specificată la lit. f) alin. (3) art. 2171 CP RM, această normă incluzând sintagma 
„în proporții mari”; cea de-a patra variantă-tip de infracțiune este specificată la 
lit. b) alin. (4) art. 2171 CP RM, această normă conținând sintagma „în proporții 
deosebit de mari”. [14] 

În sprijunul acestei opinii sunt prezentate următoarele argumente: literal-
mente, o circumstanță este o împrejurare (particulară) care însoțește o întâm-
plare, un fapt, o acțiune sau un fenomen. Pe cale de consecință, o circumstanță 
atenuantă sau agravantă prevăzută de legea penală îndeplinește rolul de apen-
dice, de adaos, de supliment, de anexă la componența de bază a infracțiunii. 
Ceea, ce este prevăzut la alin. (1) și (2) art. 217, lit. b) alin. (4) art. 217, alin. 
(1) și (2) art. 2171, lit. f) alin. (3) art. 2171 și lit. b) alin. (4) art. 2171 CP RM, nu 
corespunde acestei condiții. Explicația faptului că art. 2171 CP RM stabilește 
răspunderea pentru patru infracțiuni de sine stătătoare, constă în următoa-
rele: acest articol nu prevede o variantă-tip de infracțiune: 1) al cărei obiect 
material nu ar presupune anume proporții și 2) pe care s-ar grefa în calitate de 
circumstanțe atenuante sau agravante: a) proporțiile mici; b) proporțiile mari; 
c) proporțiile deosebit de mari. Iată de ce săvârșirea infracțiunii, de exemplu, 
în proporții deosebit de mari nu poate fi privită ca circumstanță agravantă pen-
tru infracțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau lit. f) alin. (3) art. 2171 CP RM CP 
RM, infracțiuni al căror obiect material deja se caracterizează prin proporții 
mari sau, respectiv, prin proporții mici. Or, proporțiile deosebit de mari nu pot 
fi privite ca apendice, ca adaos, ca supliment, ca anexă la proporțiile mari sau 
la proporțiile mici. [15]
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Aceste argumente par a fi judicioase. Nu este posibil ca o substanță, privită ca 
obiect material al unei infracțiuni concrete, să se caracterizeze concomitent prin 
proporții mici, prin proporții mari și prin proporții deosebit de mari. O substanță, 
privită ca obiect material al unei infracțiuni concrete, se caracterizează fie prin 
proporții mici, fie prin proporții mari, fie prin proporții deosebit de mari. Noțiunile 
„proporții mici”, „proporții mari”, „proporții deosebit de mari” se referă la ipoteze 
distincte, care nu se suprapun. Nu este posibilă săvârșirea, în aceeași împrejurare, 
a unei singure acțiuni care să aibă ca obiect material substanțe caracterizate prin 
proporții mici, substanțe caracterizate prin proporții mari și substanțe caracteri-
zate prin proporții deosebit de mari. O asemenea infracțiune simplă, ca formă a 
unității naturale de infracțiune, este exclusă. Or, proporțiile diferite ale substanței, 
privite ca obiect material al unei infracțiuni concrete, sunt contrare unității infrac-
țiunii, atestând prezența concursului de infracțini.

Înlocuitorii de droguri – obiect material al infracțiunilor legate de traficul 
de droguri

Ponderea înlocuitorilor de droguri sporește constant, datorită faptului 
că producerea și fabricarea de înlocuitori de droguri poate fi desfășurată 
aproape oriunde, produsul final având un cost redus și o rentabilitate sporită 
pe piață. Producerea și fabricarea de înlocuitori de droguri nu necesită mari 
resurse. Acest proces nu implică recurgerea la echipamente și utilaje costisi-
toare sau la crearea de condiții climatice speciale. Cererea constantă pe piață 
a substanțelor a căror formulă chimică nu intră sub control internațional 
sau cel național, a impus statele să elaboreze măsuri juridice îndreptate spre 
prevenirea și combaterea acestui fenomen.

În Republica Moldova, printre astfel de măsuri se numără operarea cu 
conceptul de „analog”.

În corespundere cu alin. (6) art. 1341 CP RM, „[p]rin analog al substanței 
stupefiante sau psihotrope se înțelege orice substanță sau asociere de substan-
țe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, 
ciupercă, ori părți ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psiho-
active și care, indiferent de conținutul său, denumirea sa, modul său de admi-
nistrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită 
în locul unei substanțe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect 
psihotrop sau în locul unei plante ori substanțe aflate sub control național și/
sau internațional”. Înainte de intrarea în vigoare a Legii Republicii Moldova nr. 
193 din 28.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative[16], 
alin. (2) art. 1341 CP RM conținea o altă definiție a noțiunii de „analog”: „Prin 
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analog al substanței narcotice sau psihotrope se înțelege substanța care, con-
form componenței sale și efectului pe care îl produce, se asimilează cu substan-
ța narcotică sau psihotropă”.

Se poate menționa că stabilirea răspunderii penale pentru traficul de analogi 
reprezintă propria inițiativă a autorităților Republicii Moldova, nefiind recoman-
dată expres de convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Criticând vulnerabilitățile de care suferă definiția noțiunii de „analog”, V. 
Stati opinează: „Definiția din alin. (6) art. 1341 CP RM nu este clară, previzibilă 
și lipsită de echivoc. Destinatarii legii penale nu pot avea o reprezentare clară 
asupra art. 217 și 2171 CP RM (în partea ce se referă la analogi), astfel încât 
să-și adapteze conduita și să prevadă consecințele ce decurg din nerespecta-
rea acestor norme. [...] În alin. (6) art. 1341 CP RM nu sunt stabiliți indicatorii 
ce caracterizează similaritatea unui analog cu o substanță stupefiantă sau cu o 
substanță psihotropă. În aceste condiții, expertul este cel care conferă conținut 
conceptului de similaritate utilizat în alin. (6) art. 1341 CP RM. În alți termeni, 
expertul este cel care stabilește limitele de aplicare a acestei norme penale. Însă, 
calificarea oficială de către un expert a unei infracțiuni reprezintă nu altceva de-
cât depășirea atribuțiilor de serviciu, intrând sub incidența art. 328 CP RM sau 
a art. 313 din Codul contravențional. [...] În concluzie, stabilirea de către expert 
a cantității de analogi reprezintă un act de ilegalitate”. [17]

Totuși, în Decizia CC RM nr. 43 din 14.05.2018 de inadmisibilitate a sesi-
zării nr. 54g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi 
din articolele 1341, 217 și 2171 din Codul penal (analog al substanței stupefi-
ante sau psihotrope), se constată: „[...] 26. Curtea observă că autorul excepției 
susține că prevederile contestate sunt imprevizibile, pentru că nu există o listă 
care ar enumera analogii substanțelor stupefiante sau psihotrope. 27. Totuși, 
Curtea Europeană a reținut în jurisprudența sa că formularea legilor nu poa-
te prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile standard de reglementare 
constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. 
[...] [P]entru a stabili dacă o substanță sau un amestec de substanțe are propri-
etatea de a produce efecte psihotrope similare unor substanțe psihotrope sau 
stupefiante trebuie dispusă efectuarea unei expertize. [...] 29. Având în vedere că 
piața analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope se află într-o evoluție 
continuă, Curtea consideră că autoritățile statului sunt mai bine plasate pentru 
a aprecia, în baza unor criterii obiective, dacă este posibilă stabilirea acestora 
într-o listă exhaustivă”. [18]

Mai semnalăm un aspect care denotă lipsa de claritate și de previzibilitate 
a noțiunii de „analog” utilizate în legea penală moldavă. Astfel, în alin. (2), lit. 
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c) alin. (3) și alin. (5) art. 217, art. 2172, alin. (1) art. 2173, alin. (1) art. 2175 
și alin. (1) art. 2176 CP RM se utilizează sintagma „droguri, etnobotanice sau 
analogii acestora” ori derivatele acesteia. În afară de aceasta, în alin. (21) art. 
2 din Legea Republicii Moldova nr. 382/1999 se menționează: „Pe teritoriul 
Republicii Moldova se interzice circulația analogilor substanțelor stupefiante și 
psihotrope și a produselor etnobotanice (sublinierea ne aparține – n.a.) în alte 
scopuri decât cele științifice și/sau de expertiză”. Din aceste sintagme ar reieși 
că analogi pot avea nu doar drogurile, ci și etnobotanicele. O asemenea interpre-
tare ar putea genera abuzuri exprimate în aplicarea legii penale în cazurile în 
care această lege nu ar trebui aplicată.

O posibilă soluție alternativă operării în CP RM cu noțiunea de „analog” 
ar fi aplicarea art. 216 CP RM (care prevede răspunderea pentru producerea, 
transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit 
a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viața sau 
sănătatea consumatorilor) sau art. 84 din Codul contravențional al Republicii 
Moldova[19] (în continuare – CCo RM) (care stabilește răspunderea pentru 
producerea, plasarea pe piață și/sau comercializarea de produse și prestarea 
de servicii periculoase pentru viața și sănătatea consumatorului). Or, se poate 
susține că dacă nu ar prezenta un pericol pentru viața sau sănătatea celui care ar 
urma să consume înlocuitorii de droguri, atunci aceștia nu ar trebui interziși.

Totuși, victima faptelor prevăzute la art. 216 CP RM și la art. 84 CCo RM 
este consumatorul. Noțiunea de consumator este una juridică, desemnând 
o persoană care acționează în câmpul legalității. Conform art. 1 din Legea 
Republicii Moldova nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, 
consumator este „orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să 
procure ori care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru ne-
cesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională”. [20] În ca-
zul faptelor prevăzute la art. 216 CP RM și la art. 84 CCo RM, situația premisă 
constă în desfășurarea unui raport juridic între consumator și acel agent eco-
nomic care îi vinde consumatorului produse sau îi prestează acestuia servicii. 
Însă, în acord cu art. 1 din Legea Republicii Moldova nr. 105 din 13.03.2003 
privind protecția consumatorilor, „vânzător” este „orice persoană juridică sau 
fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care desfășoară activitate 
comercială în relațiile cu consumatorii”; „prestator” este „orice persoană ju-
ridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care prestează 
servicii”. 

Așadar, dacă agentul economic vânzător sau prestator nu este autorizat 
pentru activitate de întreprinzător (așa cum, deseori, se poate întâmpla în ca-
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zul traficului de noi substanțe psihoactive), art. 216 CP RM și art. 84 din Codul 
contravențional nu pot fi aplicate. Aceasat întrucât persoanele participante la 
astfel de relații nu pot fi desemnate prin noțiunle de „consumator”, „vânzător” 
și „prestator” în sensul Legii Republicii Moldova nr. 105 din 13.03.2003 privind 
protecția consumatorilor.

Din aceste considerente, aplicarea art. 216 CP RM sau a art. 84 din Codul 
contravențional în cazul traficului de înlocuitori de droguri nu ar avea eficiența 
scontată.

În altă ordine de idei, noțiunea de „produse etnobotanice (etnobotanice)” 
desemnează un alt înlocuitor de droguri în legislația Republicii Moldova.

Definiția legislativă a noțiunii de „produse etnobotanice (etnobotanice)” 
este formulată în alin. (5) art. 1341 CP RM: „Prin produse etnobotanice (etno-
botanice) se înțeleg amestecurile de prafuri și/sau plante sau amestecurile de 
ierburi și diverse părți de plante stropite cu substanțe chimice, care produc 
schimbări ce induc efecte fiziologice și/sau mentale, halucinogene și/sau acți-
uni psihoactive”. 

Noțiunea de „produse etnobotanice (etnobotanice)” în sensul alin. (5) art. 
1341 CP RM nu este reușită din mai multe considerente. Cea mai gravă carență 
o constituie faptul că această noțiune poate sugera ideea că nu doar substanțele 
ce induc efecte fiziologice și/sau mentale, halucinogene și/sau acțiuni psihoac-
tive, ci și eventualele adaosuri ce nu induc astfel de efecte (tămâie, vanilie, mie-
re, esență de trandafir etc.), trebuie luate în considerare la stabilirea cantităților 
produselor etnobotanice.

În alt registru, atât noțiunea de „analog” în accepțiunea alin. (6) art. 1341 CP 
RM, cât și noțiunea de „produse etnobotanice (etnobotanice)” în accepțiunea alin. 
(5) art. 1341 CP RM, se caracterizează prin lipsă de claritate și de previzibilitate.

În corespundere cu alin. (11) art. 7 din Legea Republicii Moldova nr. 
382/1999, „[d]eterminarea substanțelor stupefiante, psihotrope, a precursori-
lor și analogilor acestora, precum și a produselor etnobotanice (sublinierea ne 
aparține – n.a.), se efectuează în laboratorul desemnat de Ministerul Sănătății.” Pe 
lângă aceasta, dispoziția de la lit. e) alin. (2) art. 7 din Legea Republicii Moldova 
nr. 382/1999 stabilește: „CPCD [...] determină în laborator natura substanței 
stupefiante ori psihotrope [...] ori analogului acesteia, sau a produsului etno-
botanic. Până la determinarea de către CPCD a naturii substanței examinate, 
circulația acesteia se suspendă (sublinierea ne aparține – n.a.)”.

Așadar, prevederile de la alin. (11) art. 7 și lit. e) alin. (2) art. 7 din Legea 
Republicii Moldova nr. 382/1999 sunt prea sumare și neclare, putând genera 
abuzuri la aplicarea legii penale. Nu sunt stabilite nici termenele, nici mecanis-
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mul de suspendare a circulației analogului substanței stupefiante sau psiho-
trope, ori a produsului etnobotanic. De asemenea, nu sunt prevăzute efectele 
determinării de către CPCD a naturii substanței examinate. De exemplu, nu este 
clar dacă statutul de „analog” și cel de „produs etnobotanic” are un caracter 
permanent sau provizoriu. Nu este clar nici ce înseamnă „determinarea în la-
borator a naturii analogului substanței stupefiante sau psihotrope, ori a pro-
dusului etnobotanic”. Odată ce s-a stabilit că substanțele respective îndeplinesc 
condițiile stabilite în alin. (5) și (6) art. 1341 CP RM, ele continuă să aibă statutul 
de „analog” sau de „produs etnobotanic” ori obțin statutul de „drog”? Această 
întrebare nu are o semnificație pur teoretică, dacă luăm în considerare că, de 
exemplu, în alin. (2) art. 2171 CP RM se folosesc noțiunile „drog” și „analog”, însă 
nu se folosește noțiunea „produs etnobotanic”. 

Dacă însă în urma evaluării se constată că produsul pentru care se solicită 
autorizarea nu este substitut, atunci se permite desfășurarea de operațiuni cu 
un asemenea produs. Din momentul obținerii autorizației, acesta se consideră 
produs autorizat susceptibil de a avea efecte psihoactive. Bineînțeles, un aseme-
nea produs autorizat nu poate reprezenta obiectul material al unei infracțiuni. 
În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 16 și 17 din Legea nr. 194/2011, substi-
tutul este cel care reprezintă obiectul material.

Esențial este că substitut constituie produsul susceptibil de a avea efecte 
psihoactive, care nu este autorizat, care este în afara legii, care este interzis. În 
alți termeni, substitutul reprezintă ipostaza ilegală a produsului susceptibil de 
a avea efecte psihoactive. Pentru analiza noastră ulterioară comportă interes 
doar această ipostază.

Propunem ca termenul de „droguri” să fie substituit cu sintagma de 
„substanțe psihoactive interzise cu statut permanent” la formele gramaticale 
corespunzătoare în: 1) art. 13412, 217, 2171-2176, 218, 219 și 322 CP RM; 2) tot 
cuprinsul Legii Republicii Moldova nr. 382/1999.

În scopul asigurării constanței și uniformității terminologiei legii penale, 
propunem ca, în alin. (1) art. 209 CP RM, sintagma „substanțe stupefiante, psi-
hotrope și/sau alte substanțe cu efecte similare” să fie substituită prin sintagma 
„substanțe psihoactive cu statut permanent sau cu statut provizoriu”.

 Nu în ultimul rând, recomandăm ca, în Legea Republicii Moldova nr. 
713/2001, termenul de „droguri” să fie înlocuit cu sintagma „substanțe psiho-
active interzise cu statut permanent” la formele gramaticale corespunzătoare; 
sintagmele „alte substanțe psihotrope care dezvoltă dependență, declanșează 
dereglări ale sănătății fizice și psihice ce se manifestă prin diferite acțiuni și 
comportamente antisociale, generează probleme pentru persoana bolnavului, 
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pentru familia lui și pentru societate”, „alte substanțe psihotrope” și „alte sub-
stanțe psihotrope (toxice)” să fie substituite cu sintagma „substanțe psihoactive 
interzise cu statut provizoriu” la formele gramaticale corespunzătoare.
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The object of this study is the analysis of the criminal legislation of several states on the 
regulation of forced labor. As a conclusion, there is no consensus on the regulation of forced 
labor in various criminal laws. In some legislation there are incriminating norms of nomen 
iuris type regarding forced labor (Criminal Code of the Republic of Moldova, Criminal Code 
of France, Criminal Code of Romania, Criminal Code of Azerbaijan, etc.). In other laws forced 
labor describes the objective side of rules that criminalize human exploitation (Criminal Code 
of Sweden, Criminal Code of Lithuania), or implicitly emerges from the content of norms set in 
sections dedicated to the protection of workers’ rights (Criminal Code of Spain). At the same 
time, it is found that not all states have provided criminal liability for forced labor, although 
in most laws, is criminalized human trafficking (trafficking in human beings / trafficking in 
children) for the purpose of exploitation through forced labor. At the same time, all states 
enshrine the right to work and prohibit forced labor through extra-criminal rules.

Keywords: comparative study; forced labor; criminal liability; crime; exploitation.

Dreptul la muncă și, implicit, dreptul la libertatea muncii, ca drepturi fun-
damentale ale omului, sunt consfințite într-un șir de acte internaționale. În acest 
sens, Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 [1], în art.23 pct.1, pre-
vede că orice persoană are dreptul la muncă, la condiții echitabile și satisfăcătoa-
re de prestare a muncii. Deopotrivă, Pactul internațional cu privire la drepturile 
economice, sociale și culturale din 1966 [2], în art.6 pct.1, stipulează că dreptul la 
muncă cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a-și afirma existența prin-
tr-o muncă liber aleasă sau acceptată. Într-un sens similar, dreptul la muncă este 
consacrat și în Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față 
de femei din 1979 (art.11) [3].

La nivel european, în Cartea Socială Europeană din 1996 [4] sunt consfințite, 
inter alia: dreptul la muncă (art.1), dreptul la condiții de muncă echitabile (art.2), 
dreptul la securitatea și igiena muncii (art.3), dreptul la salarizare echitabilă (art.4) 
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etc. De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din 2007 
[5] consacră la art.15 libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă.

Reglementări explicite privind interzicerea muncii forțate se regăsesc în: 
Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind abolirea muncii forțate din 
1957 (art.1-2) [6]; Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind inter-
zicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea 
eliminării lor din 1999 (art.1, art.3) [7], Convenția Europeană pentru apărarea 
Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 1950 (art.4) [8].

Luând în considerare angajamentele asumate în baza documentelor 
internaționale (și regionale) ratificate, majoritatea statelor interzic munca forțată 
prin acte normative interne. 

Preliminar, consemnăm că în Republica Moldova răspunderea pentru munca 
forțată este prevăzută la art.168 Cod penal (în continuare – CP RM) din Capitolul 
III al Părții Speciale „Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei”, 
într-o variantă tip și două variante agravante. 

În varianta tip, munca forțată este incriminată la alin.(1) art.168 CP RM: 
obținerea muncii de la o persoană împotriva voinței ei, prin constrângere sau 
înșelăciune, dacă această acțiune nu întrunește elementele traficului de ființe uma-
ne sau ale traficului de copii. 

În prima sa variantă agravată munca forțată este incriminată la alin.(2) art.168 
CP RM, presupunând că infracțiunea prevăzută la alineatul (1) este săvârșită: a) 
asupra a două sau mai multor persoane; b) asupra unui copil cu capacitate de mun-
că sau a unei femei gravide; c) de două sau mai multe persoane; d) de o persoană 
publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demni-
tate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional.

A doua variantă agravată este specificată la alin.(3) art.168 CP RM, presupu-
nând că acțiunile descrise la alineatele (1) sau (2): a) sunt săvârșite de un grup cri-
minal organizat sau de o organizație criminală; b) se soldează cu vătămarea gravă 
a integrității corporale sau a sănătății ori cu decesul victimei.

Incursiunea în legislațiile penale a mai multor state ne demonstrează lip-
sa unui consens în ce privește reglementarea muncii forțate. Bunăoară, în unele 
legislații penale, ca și în Republica Moldova, se regăsesc norme de tip nomen iuris 
vizând această faptă (Cod penal al Franței, Cod penal al României, Cod penal al 
Azerbaidjan ș.a.). În alte legislații, munca forțată caracterizează latura obiectivă a 
unor norme ce incriminează exploatarea umană (Cod penal al Suediei, Cod penal 
al Lituaniei), fie se desprinde implicit din conținutul unor norme amplasate în 
secțiuni dedicate protecției drepturilor muncitorilor (Cod penal al Spaniei). Nu 
toate statele au prevăzut răspunderea penală pentru munca forțată, deși în majo-
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ritatea legislațiilor, este incriminat traficul de persoane (traficul de ființe umane/
traficul de copii) în scop de exploatare prin muncă forțată1. În același timp, cvasi-
unanim statele consacră dreptul la muncă (și libertatea muncii) și interzic munca 
forțată prin intermediul normelor de sorginte extrapenală2. 

În particular, investigația noastră comparativă va fi axată pe analiza regle-
mentărilor din legislațiile penale ale unor state ce se raportează la prima și a doua 
categorie. 

Studiul propriu-zis urmează a fi inițiat cu legea penală a Azerbaidjan [9] care 
conține o normă de incriminare cu aceeași denumire precum a faptei înscrise la 
art.168 CP RM. In concreto, la art.144-2 Cod penal al Azerbaidjan (în continuare 
– CP Azer.), în Capitolul 19 „Infracțiuni împotriva libertății și demnității individu-
ale” a Părții Speciale, este prevăzută răspunderea pentru munca forțată. În acest 
sens, potrivit art.144-2.1 CP Azer. constituie infracțiune „forțarea unei persoane 
să îndeplinească anumite lucrări (servicii) prin amenințare, constrângere sau prin 
amenințarea cu aplicarea constrângerii, precum și prin restricționarea libertății 
unei persoane, pe lângă cazurile speciale prevăzute de lege”. Concomitent, la 
art.144-2.2 CP Azer. sunt prevăzute circumstanțele care determină agravarea răs-
punderii dacă acțiunile indicate în norma anterioară sunt comise: 1. împotriva 
a două sau mai multe persoane; 2. în mod repetat; 3. împotriva unei persoane 
minore; 4. împotriva unei femei însărcinate a cărei sarcină era evidentă pentru 
inculpat; 5. prin folosirea autorității oficiale; 6. de un grup de persoane organizat 
în prealabil, de un grup criminal organizat sau de o organizație (asociație) crimi-
nală. Suplimentar, la art.144-2.3 CP Azer. se prevede agravarea răspunderii pen-
tru acțiunile descrise în articolele 144-2.1 și art.144-2.2 CP Azer. care au provocat 
decesul unei persoane sau au provocat alte rezultate grave din imprudență.

Cea mai vizibilă asemănare dintre normele penale supuse comparației este 
dictată de tehnica legislativă utilizată; or atât norma prevăzută la art.168 CP RM, 
cât și cea specificată la art.144.2 CP Azer. sunt construite dintr-o variantă tip și 
două variante agravante. Semnalăm că normele enunțate sunt tangențiale și sub 
aspectul unor metode de săvârșire a faptelor infracționale (amenințarea, con-
strângerea). În același timp, remarcăm că „restricționarea libertății unei persoa-
ne” nu este indicată în dispoziția normei prevăzute la art.168 CP RM.

În altă ordine de idei, apreciem a fi pozitivă concretizarea în conținutul 
circumstanței agravante prevăzute la art.144.2.4 CP Azer. despre faptul cunoașterii 
de către făptuitor că femeia asupra căreia realizează fapta infracțională este gravi-

1A se vedea, de pildă: lit.e) alin.(1) art.168 și lit.e) alin.(2) art.168 Cod penal al Cehiei; alin.(1) 
art.113 Cod penal al Sloveniei; alin.(1) art.233 Cod penal al Germaniei etc.

2 De exemplu: art.4 Codul muncii al Federației Ruse; art.7 Codul muncii al Kazahstan; art.10 Codul 
muncii al Kârgâzstan; art.7 Codul muncii al Uzbekistan etc.
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dă. O atare exegeză legislativă credem că poate constitui sursă de inspirație pen-
tru legiuitorul Republicii Moldova3.

În alt registru, în Codul penal al României [10] (în continuare – CP Rom.) 
răspunderea pentru munca forțată este reglementată în cadrul Capitolului VII 
„Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile” din Titlul I „Infracțiuni contra 
persoanei” a Părții Speciale. Legiuitorul român incriminează la art.212 Cod pe-
nal „Supunerea la munca forțată sau obligatorie”, în următorii termeni: „Fapta 
de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, 
la prestarea unei munci împotriva voinței sale sau la o muncă obligatorie”. Este 
lesne de remarcat că, comparativ cu legea penală a Republicii Moldova (dar și 
cu cea a Azerbaidjanului), în cea română, infracțiunea examinată este prevăzută 
într-o singură variantă tip. În același timp, observăm că, în planul caracterizării 
elementului material, legiuitorul român a preluat aproape identic terminologia cu 
care se operează în Convenția OIM nr.105 din 17.01.1957 privind abolirea mun-
cii forțate4 delimitând două modalități normative alternative: munca împotriva 
voinței (munca forțată) și munca obligatorie. În literatura de specialitate română 
se arată că „în prima ipostază, persoana este determinată prin constrângere să 
îndeplinească o muncă pe care din propria inițiativă și voință nu ar îndeplini-o, 
iar în cea de-a doua, persoana este pusă în situația de a presta o muncă la care nu 
era obligată, ca și când ar fi avut îndatorirea de a o efectua” [11, p.135]. Așadar, 
dincolo de diferențele conceptuale ce caracterizează modalitățile de comitere a 
faptelor prejudiciabile supuse comparației, potrivit legii penale a României și cea 
a Republicii Moldova, înțelegem că în toate ipotezele are loc vicierea asentimen-
tului victimei. În plus, din conținutul art.212 CP Rom. se desprinde în calitate de 
cerință esențială a elementului material al infracțiunii „ca să nu existe o dispoziție 
legală sau judiciară, care să justifice, potrivit legii, impunerea muncii forțate sau 
obligatorii” [11, p.135]. O atare precizare nu o regăsim în dispoziția art.168 CP 
RM. Totuși, situațiile de excepție de la aplicarea art.168 CP RM le identificăm fără 
dificultate în actele normative extrapenale. Bunăoară, potrivit alin.(2) art.44 din 
Constituția Republicii Moldova [12], nu constituie muncă forțată: a) serviciul cu 
caracter militar sau activitățile desfășurate în locul acestuia de cei care, potrivit 
legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu; b) munca unei persoane condamna-
te, prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiți-

3 Unele raționamente privind necesitatea includerii mențiunii „cu bună știință” în conținutul 
circumstanței agravante specificate la lit.b) alin.(2) art.168 CP RM, le-am formulat în segmentul de 
analiză a legislației penale a Suediei.

4 Bunăoară, Convenția OIM nr.105 din 17.01.1957 prevede: „Fiecare membru al Organizaţiei Interna-
ţionale a Muncii care ratifică prezenta Convenţie se angajează să abolească munca forţată sau obligatorie şi 
să nu recurgă la ea sub nici o formă...”. O terminologie similară se reține și în Convenția Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (art.4).
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onată; c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, pre-
cum și cele care fac parte din obligațiile civile normale, stabilite de lege. Prevederi 
similare sunt instituite și în alin. (5) art.7 din Codul Muncii al Republicii Moldova 
[13].

Nu poate trece neobservată nici următoarea mențiune, specificată în 
dispoziția art.168 CP RM: „[...] dacă această acțiune nu întrunește elementele trafi-
cului de ființe umane sau ale traficului de copii”. O atare precizare nu se regăsește 
în prevederea de la art.212 CP. Rom. 

Trebuie de notat că sintagma respectivă a fost inserată la art.168 CP RM5 
prin Legea nr.270 din 07.11.2013 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative [14]. Raționamentele includerii acesteia în dispoziția normei exami-
nate le găsim în Nota informativă la proiectul care a stat la baza legii în cauză 
[15]: „Structura ambiguă a art.165, 168, 206 din Codul penal și existența riscului 
de calificare eronată, a faptelor penale, precum și faptul că infracțiunea prevăzută 
de art.168 Cod penal este pedepsită mai blând decât traficul de ființe umane, chiar 
dacă reprezintă realizarea scopului de exploatare care intră în definiția traficului 
de ființe umane a generat necesitatea de delimitare a acțiunilor acestor infracți-
uni. În prezent, delimitarea respectivă este foarte anevoioasă, lăsând un teren extins 
pentru abuzuri din partea persoanelor împuternicite la încadrarea juridică a acți-
unilor făptuitorului. Delimitarea clasică a acestor două infracțiuni nu este descrisă 
clar și convingător nici în doctrină. Mai mult decât atât, Hotărârea Plenului CSJ nr. 
37 din 22.11.2004 nu face nici o referință la delimitarea acestor infracțiuni [...]. Din 
considerentele expuse, se impune necesitatea completării art.168 CP RM cu sintag-
ma „dacă fapta nu întrunește elementele traficului de ființe umane sau ale traficului 
de copii”. 

În continuare, ne vom focusa atenția asupra modelului incriminator oferit de 
legiuitorul francez. În Codul penal al Franței [16] (în continuare – CP Fr.), preve-
deri menite să incrimineze munca forțată sunt stabilite în Secțiunea „Condiții de 
muncă și acomodare contrare demnității persoanei, munca forțată și deținerea în 
servitute (art.225-13 – art.225-16)” din Capitolul V „Atingeri asupra demnității 
persoanei” a Titlului II „Atingeri asupra persoanei”, Cartea II „Crime și delicte 
contra persoanei”. Astfel, potrivit art.255-13 CP Fr., constituie infracțiune „fap-
ta de a obține de la o persoană, a cărei vulnerabilitate sau stare de dependență 
este aparentă sau cunoscută făptuitorului, prestarea de servicii neremunerate 
sau în schimbul unei remunerații nesemnificative în coraport cu munca presta-

5 Până la această modificare norma prevăzută la art.168 CP RM avea următorul conținut: „Forţarea 
unei persoane să presteze o muncă împotriva dorinţei sale, ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea 
unei datorii, obţinerea muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrângere, violenţă sau ameninţare cu 
violenţă”.
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tă”. În același timp, la art.225-14 CP Fr. este stabilită răspunderea pentru „fap-
ta de a supune o persoană, a cărei vulnerabilitate sau stare de dependență este 
aparentă sau cunoscută de făptuitor, la condiții de muncă sau de adăpostire in-
compatibile cu demnitatea umană”. In concreto, munca forțată este incriminată 
la art.225-14-1 CP Fr.: „Munca forțată este fapta de a constrânge o persoană, prin 
violență sau amenințare, să presteze o muncă fără remunerație sau în schimbul 
unei remunerații evident nesemnificative în coraport cu munca efectuată”.

Trebuie de remarcat că incriminările supra citate sunt amplasate în legea pe-
nală franceză în ordinea gravității, astfel încât munca forțată (art.225-14-1 CP Fr.) 
prezintă o gravitate mai sporită în coraport cu faptele indicate la art.225-13 și 
art.225-14 CP Fr. De o gravitate mai pronunțată în coraport cu munca forțată este 
fapta de „reducere la servitute”, care potrivit art.225-14-2 CP Fr., constă în „supu-
nerea, în mod obișnuit, la munca forțată a unei persoane a cărei vulnerabilitate 
sau stare de dependență este aparentă sau cunoscută făptuitorului”.

Concomitent, la art.225-15 CP Fr. sunt înscrise circumstanțele care determi-
nă agravarea răspunderii în ipoteza săvârșirii infracțiunilor prevăzute la art.225-
13-art.225-14-1: împotriva mai multor persoane; împotriva unui minor; împotri-
va mai multor persoane, printre care figurează unul sau mulți minori.

În sensul art.225-13-art.225-14-2, minorii sau persoanele care au fost victi-
me ale faptelor descrise de aceste articole la sosirea lor pe teritoriul francez sunt 
considerați persoane vulnerabile sau aflate în situație de dependență (art.225-
15-1 CP Fr.). 

Cu titlu de novație, în coraport cu norma corespondentă din legea penală 
a Republicii Moldova (art.168), la art.225-16 CP Fr. sunt prevăzute sancțiunile 
aplicabile persoanei juridice în cazul comiterii faptelor definite la art.225-13 - 
art.225-15.

Remarcăm că, din punct de vedere al tehnicii legislative, legiuitorul francez 
a disjuns acțiunile de obținere a muncii (serviciilor) fără remunerare ori cu o re-
munerare necorespunzătoare prin profitarea de starea de dependență ori de vul-
nerabilitatea victimei de săvârșirea acelorași acțiuni prin constrângere. Totodată, 
constatăm că înșelăciunea nu se găsește printre metodele de comitere a muncii 
forțate, în sensul art.225-14-1 CP Fr. În ce ne privește, nu putem susține o atare 
viziune legislativă; or, nu este exclusă, ba chiar este destul de frecvent întâlnită 
în practica judiciară a Republicii Moldova ipoteza realizării muncii forțate prin 
înșelăciune [17], [18].

Într-un mod absolut unic, legiuitorul francez specifică caracterul „neretribuit 
al muncii (serviciilor), fie retribuirea necorespunzătoare a muncii prestate” pen-
tru a caracteriza faptele înscrise la art.225-13, art.225-14-1 și art.225-14-2 CP 
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Fr. Per a contrario, atare cerințe lipsesc în norma ce incriminează munca forțată 
instituită în legea penală a Republicii Moldova, dar și din cea a României, precum 
și din cea a Azerbaidjanului. Prin urmare, în literatura de specialitate română s-a 
arătat, cu drept cuvânt, că: în ipoteza muncii forțate nu are importanță dacă vic-
tima este retribuită corespunzător ori nu primește nimic pentru munca prestată 
forțat sau obligatoriu [12, p.135].

În același perimetru de cercetare, atenția noastră va fi îndreptată spre exa-
minarea reglementărilor în materie din legea penală a Suediei [19] (în continu-
are – CP Su.). În respectivul Cod, la Secțiunea 1b din Capitolul 4 „Cu privire la 
infracțiunile împotriva libertății și păcii” din Partea Specială este prevăzută răs-
punderea pentru exploatarea umană. Potrivit normei în cauză „o persoană care, în 
alte cazuri decât cele prevăzute în Secțiunea 1 (răpirea) sau Secțiunea 1a (traficul 
de persoane), prin constrângere, înșelăciune sau utilizând poziția de dependență, 
imposibilitatea de a se apăra sau situația dificilă a altei persoane, exploatează 
o altă persoană prin muncă forțată, muncă în condiții evident nerezonabile sau 
cerșetorie, este vinovată de exploatare umană”. Suplimentar, în termenii paragra-
fului 2 al aceluiași articol se stabilește că „în cazul săvârșirii faptei prevăzute la 
paragraful 1 asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 18 ani, subiectul va 
răspunde chiar dacă nu a făcut uz de constrângere, înșelăciune sau de poziția de 
dependență, imposibilitatea de a se apăra sau de situația dificilă. Aceeași situație 
se aplică și în cazul în care subiectul, deși nu știa că victima nu a împlinit vârsta 
de 18 ani, a manifestat o atitudine neglijentă în privința acestei circumstanțe”. La 
paragraful 3 este prevăzută răspunderea pentru exploatarea umană gravă. Potri-
vit, normei enunțate, în planul evaluării gravității exploatării, se acordă o atenție 
deosebită dacă fapta a vizat acțiuni la scară largă, a dus la câștiguri considerabile 
sau a implicat, în special, exploatarea nemiloasă a altei persoane.

Observăm că sub aspect tehnico-legislativ, legiuitorul suedez a reunit trei 
modalități faptice într-o singură normă pentru a desemna exploatarea umană și 
anume: exploatarea prin muncă forțată, exploatarea prin muncă în condiții ne-
rezonabile și exploatarea cerșetoriei. Concomitent, norma examinată din legea pe-
nală suedeză prevede următoarele metode (alternative) de săvârșire a faptelor de 
exploatare: constrângerea, înșelăciunea și utilizarea poziției de dependență, imposi-
bilitatea de a se apăra sau situației dificile a altei persoane. O perspectivă novatorie 
în coraport cu prevederile legislațiilor examinate anterior se desprinde din para-
graful 2; or, legiuitorul suedez a decis să nu ia în calcul atitudinea psihică a făptui-
torului vis-a-vis de vârsta victimei. Prin urmare, chiar și atunci când făptuitorul nu 
cunoaște că victima nu a atins vârsta de 18 ani, manifestând o atitudine neglijentă 
față de vârsta acesteia, va fi pe deplin justificată intervenția legii penale suedeze. 
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Pentru comparație, precizăm că la lit.b) alin.(2) art.168 CP RM este prevă-
zută circumstanța agravantă „asupra unui copil cu capacitate de muncă”6. Deși, în 
general, este salutară diferențierea răspunderii penale în sensul agravării pentru 
faptele săvârșite asupra minorilor, nu putem să nu ne întrebăm de ce legiuitorul 
Republicii Moldova a decis să includă în conținutul agravantei de la lit.b) alin.(2) 
art.168 CP RM o cerință suplimentară față de copilul-victimă și anume: „deținerea 
capacității de muncă”? Totodată ne întrebăm dacă legiuitorul a omis intenționat 
ori din neglijență să gradueze răspunderea în sensul agravării, în conținutul 
art.168 CP RM, în ipoteza săvârșirii muncii forțate asupra unui copil fără capaci-
tate de muncă?

De lege lata, în cazul în care făptuitorul va obține munca de la un copil fără 
capacitate de muncă, împotriva voinței lui, prin înșelăciune ori constrângere, dacă 
respectiva faptă nu întrunește elementele traficului de copii, devine aplicabil alin.
(2) art.55 Cod Contravențional al Republicii Moldova care stabilește, printre alte-
le, răspunderea pentru încălcarea legislației muncii săvârșite asupra minorului. 
Bineînțeles, dacă în privința minorului se exercită constrângerea, suplimentar 
poate fi aplicat art.152 sau 155 CP RM ori art.78 Cod contravențional.

Deopotrivă, remarcăm că în prevederea de la lit.b) alin.(2) art.168 CP RM, 
lipsește cerința ca făptuitorul să cunoască cu bună știință că săvârșește fapta 
infracțională „asupra unui copil cu capacitate de muncă”. Prin urmare, simpla ad-
mitere de către subiectul infracțiunii (din analiza împrejurărilor obiective) că vic-
tima acțiunilor sale este un copil cu capacitate de muncă, cade sub incidența agra-
vantei examinate. Totuși, nu putem să nu remarcăm că există riscul de a se aprecia 
eronat că circumstanța agravantă va fi aplicabilă chiar și atunci când făptuitorul 
nu cunoaște faptul că săvârșește infracțiunea „asupra unui copil cu capacitate de 
muncă” – apreciere ce vine în contradicție cu principiile răspunderii penale su-
biective (nulla poena sine culpa).

În viziunea noastră, neindicarea sintagmei „cu bună știință” în textul 
circumstanței agravante specificate la lit.b) alin.(2) art.168 CP RM constituie o 
omisiune a legiuitorului, care face posibilă interpretarea extensivă defavorabilă 
a legii penale. Or, făptuitorului i se poate agrava nejustificat situația pentru une-
le circumstanțe despre care el nu cunoștea. În orice caz, în virtutea principiului 
exprimat sub forma adagiului latinesc in dubio pro reo cele comise urmează a fi 
interpretate în favoarea făptuitorului.

6 Precizăm că de lege lata în condițiile prevăzute la lit.b) alin.(2) art.168 CP RM răspunderea se agra-
vează dacă fapta înscrisă la alin(1) se săvârșește „asupra unui copil cu capacitate de muncă sau a unei femei 
gravide”. Pentru a asigura consecvența ideilor, în acest perimetru de cercetare, ne vom referi numai la prima 
parte a circumstanței agravante nominalizate și anume: „asupra unui copil cu capacitate de muncă”.
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În mod regretabil, omisiunile pe care le-am consemnat anterior determină 
erori de calificare în practica judiciară. Pentru a fi convingători, aducem ca exem-
plu speța următoare [20]:

„M. S. a fost condamnat în baza lit.b) alin.(2) art.168 CP RM. În fapt, începând 
cu luna aprilie 2019, abuzând de poziția de vulnerabilitate a minorului B.D., care 
era determinată de lipsa surselor de existență pentru supraviețuire socială (starea 
socială, materială și familiară grea, lipsa surselor financiare de întreținere), profi-
tând de faptul că acesta nu a atins vârsta de 14 ani și că nu are capacitate de deli-
berare, folosind metoda înșelăciunii prin promisiunea remunerării pentru munca 
prestată, a obținut, prin înșelăciune, muncă forțată, prestată sub forma diferitor 
servicii de îngrijire a oilor la stâna pe care acesta o gestiona, acțiuni prin care a 
cauzat victimei prejudicii materiale”.

Reiterăm că prevederea de la lit.b) alin.(2) art.168 CP RM este aplicabilă în 
ipoteza în care copilul deține capacitate de muncă; or, aceasta rezultă expressis 
verbis din conținutul circumstanței agravante nominalizate. Așa cum se desprin-
de din speță, făptuitorul a obținut munca, împotriva voinței, prin înșelăciune de 
la un copil fără capacitate de muncă. Astfel, potrivit alin.(2) și (3) art.46 Codul 
muncii al Republicii Moldova: persoana fizică dobândește capacitate de muncă la 
împlinirea vârstei de 16 ani. Persoana fizică poate încheia un contract individual 
de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al 
reprezentanților legali, dacă, în consecință, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dez-
voltarea, instruirea și pregătirea profesională.

Având în vedere cel constatate, cu titlu de lege ferenda, propunem inserarea 
în conținutul circumstanței agravante specificate la lit.b) alin.(2) art.168 CP RM 
a mențiunii „cu bună știință”. În același timp, propunem graduarea răspunde-
rii penale în sensul agravării în ipoteza în care infracțiunea înscrisă la alin.(1) 
art.168 CP RM este săvârșită asupra unui minor fără capacitate de muncă, prin 
inserarea unei circumstanțe agravante suplimentare – cu bună știință asupra 
unui copil fără capacitate de muncă. Reiterăm în context că în mai multe state se 
atestă agravarea răspunderii penale atunci când fapta examinată este săvârșită 
asupra unui minor (de exemplu, în Codul penal al Franței, în Codul penal al 
Azerbaidjan, în Codul penal al Suediei).

Merită atenție și analiza legislației penale a Lituaniei. Potrivit art.1471 „Ex-
ploatarea pentru muncă forțată sau servicii”, normă amplasată de legiuitor în 
Capitolul XX „Infracțiuni contra libertății umane” Cod penal al Lituaniei (în conti-
nuare – CP Lit.) [21], constituie infracțiune: „Fapta persoanei care, prin utilizarea 
violenței fizice, a amenințărilor, a înșelăciunii sau a altor mijloace enumerate la 
articolul 147 (traficul de persoane), forțează în mod ilegal o altă persoană să în-
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deplinească anumite lucrări sau să furnizeze anumite servicii, inclusiv cerșetoria”. 
Răspunderea se agravează dacă fapta indicată la alin.(1) este săvârșită prin 
forțarea altei persoane să presteze o muncă sau să presteze servicii în condițiile 
sclaviei sau în alte condiții inumane [alin.(2) art.1471 CP Lit.]. 

În același timp, la art.1472 CP Lit. „Folosirea muncii forțate a sau servici-
ilor unei persoane” este prevăzută răspunderea pentru „fapta persoanei care 
folosește munca sau serviciile altei persoane, inclusiv prostituția, în timp ce 
cunoștea sau trebuia și putea să cunoască faptul că persoana respectivă reali-
zează această muncă sau oferă aceste servicii, ca urmare a utilizării împotriva 
acesteia, în scopuri de exploatare, violența fizică, amenințarea, înșelăciunea 
sau alte mijloace enumerate la articolul 147 (traficul de persoane)”. La alin.
(2) al aceluiași articol este prevăzută o circumstanță specială de liberare de 
răspundere penală. In concreto: „Persoana care a săvârșit o faptă prevăzută în 
prezentul articol este liberată de răspundere dacă, înainte de recunoașterea 
sa în calitate de bănuit, notifică în mod voluntar o instituție de aplicare a le-
gii și cooperează activ pentru identificarea victimei traficului de persoane 
(art.147) ori a cumpărării sau vânzării unui copil (art.157), precum și pentru 
identificarea oricărei dintre aceste fapte penale”. 

Pentru început menționăm că, similar legii penale franceze, în Codul penal li-
tuanian este prevăzută răspunderea persoanei juridice pentru săvârșirea faptelor 
înscrise la art.1471 și art.1472 CP Lit. 

În altă privință, observăm că legiuitorul lituanian, la fel ca cel suedez, a lăr-
git aria de aplicare a faptei indicate la art.1471 Cod penal. În acest fel, a plasat 
sub incidența normei respective, pe lângă munca forțată, și „serviciile” – prin 
care se înțeleg inclusiv cerșetoria (dar și prostituția – așa cum se desprinde din 
analiza în sistem a normelor specificate la art.1471 și art.1472 CP Lit.). În același 
timp, prin raportare la norma prevăzută la art.1472 CP Lit., concretizăm că, în 
Codul penal al Republicii Moldova, la art.1651 este incriminată „Utilizarea re-
zultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de 
ființe umane”. Totuși, norma sus-enunțată comportă deosebiri de esență în ra-
port cu norma analogică din legea penală a Lituaniei (art.1472 CP Lit.). Bunăoa-
ră, săvârșirea infracțiunii specificate la art.1651 CP RM este precedată de fiecare 
dată de: săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.165 sau 206 CP RM, 
care, la rândul ei, este urmată de exploatarea victimei traficate [22, p.539]. De-
opotrivă, Codul penal moldav prevede la alin.(2) art.1651 CP RM o circumstanță 
specială de liberare de răspundere penală. Astfel, persoana care a săvârșit fapta 
prevăzută la alin.(1) este liberată de răspundere penală în cazul în care a decla-
rat benevol despre comiterea de către alte persoane a infracțiunilor de trafic de 
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ființe umane sau trafic de copii, a ajutat la descoperirea infracțiunilor respective 
sau a contribuit activ la cercetarea acestor cazuri.

În altă ordine de idei, precizăm că Codul penal al Spaniei [23] (în continuare 
– CP Sp.), nu conține o normă dedicată în principal incriminării muncii forțate. 
Și totuși, drepturile și libertățile fundamentale ale muncitorilor se află sub ocro-
tire juridico-penală. În particular, norme menite să protejeze dreptul la muncă 
se regăsesc în Titlul XV „Infracțiuni împotriva drepturilor muncitorilor” CP Sp. 
Concomitent, elemente ale muncii forțate pot fi desprinse din conținutul alin.(1) 
art.311 CP Sp. Potrivit dispoziției normei enunțate, reprezintă infracțiune „fapta 
persoanei care, prin înșelăciune sau abuzând de o situație de necesitate, impu-
ne angajaților, condiții de muncă sau de securitate socială care dăunează, supri-
mă sau restricționează drepturile care le sunt recunoscute prin dispoziții legale, 
convenții colective sau prin contractul individual de muncă”. La alin.(2) al artico-
lului nominalizat este stabilită răspunderea pentru „fapta persoanei care angajea-
ză simultan mai mulți lucrători fără a comunica înregistrarea lor în regimul cores-
punzător de securitate socială sau, după caz, fără a obține autorizația de muncă 
corespunzătoare, cu condiția ca numărul lucrătorilor afectați să fie cel puțin: a) 
25/100 în companii sau centre de muncă care angajează mai mult de 100 de lu-
crători; b) 50/100 în companii sau centre de muncă care angajează mai mult de 
10 lucrători și nu mai mult de o sută sau c) majoritatea, în companii sau centre de 
muncă care angajează mai mult de 5 și nu mai mult de 10 lucrători”. În condițiile 
alin.(3) art.311 CP Sp. este stabilită răspunderea pentru „fapta persoanei care, în 
cazul transferului de afacere (companiei), fiind în cunoștință cu faptele descrise 
anterior, menține aceleași condiții față de angajați”. Potrivit alin.(4) art.311 CP Sp. 
răspunderea se agravează „dacă comportamentele înscrise în secțiunile anterioa-
re se desfășoară cu aplicarea violenței sau prin intimidare”.

Comparativ cu legislațiile penale anterior examinate, în cea spaniolă s-a re-
curs la expunerea în dispoziția incriminatorie (a faptei supuse analizei) a unui 
conținut de ordin general. Înțelegem, că o asemenea reglementare are ca scop 
ocrotirea drepturilor muncitorilor de orice influență negativă ce poate fi adusă 
din partea angajatorilor. În calitate de metode de realizare a faptei prejudiciabile 
înscrise la alin.(1) art.311 CP Sp., se rețin „înșelăciunea” și „abuzul de necesitate”. 
În același timp, în condițiile aplicării „violenței” sau „intimidării” pentru realiza-
rea comportamentelor infracționale descrise la alin.(1)-alin.(3) art.311 CP Sp. 
răspunderea penală se agravează. 

În contexte distincte, legiuitorul spaniol a incriminat, la art.312 CP Sp. „fap-
ta celui care recrutează persoane sau îi determină să renunțe la locul de muncă 
deținut oferind condiții de muncă înșelătoare sau false, precum și a celui care an-
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gajează subiecți străini fără permis de muncă în condiții care lezează, suprimă sau 
restricționează drepturile lor recunoscute prin prevederi legale, convenții colecti-
ve sau contracte individuale de muncă”.
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SINTEZA PROBLEMATICII INCRIMINĂRII INFRACŢIUNII 
DE PROXENETISM
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In the current period, as though it would seem that sexuality is a normality and everyo-
ne has access to have a stable life partner, sexual offenses are still a thing in the so called 
criminal catalog of Republic of Moldova. 

In this sense, we can say with certainty that prostitution as an element of society has 
existed, exists and will continue to exist. This activity, which is widely criticized, is a compo-
nent part of our society, which, depending on the level of culture and the level of acceptance 
of those around it has different perspectives to it.

Whether we talk about prostitution, pimping or trafficking of human beings, the dig-
nity and future of each victim has major importance.

Keywords: Pimping, incrimination, prostitution, human trafficking, victim.

Potrivit Dicționarului Explicativ al limbii române, termenul de incriminare 
este definit ca: „Acuzarea de săvârșire a unei crime. Învinovățire. Stabilirea prin 
lege că o anumită categorie de fapte constituie infracțiune și se sancționează ca 
atare. Determinarea condițiilor pentru existența unei infracțiuni”. [1]

În această ordine de idei, putem spune cu certitudine că, prostituția ca ele-
ment al societății a existat, există și va exista în continuare. Această activitate 
ce este pe larg criticată de moraliști, apreciată de libertini este o parte compo-
nentă a societății, care în dependență de nivelul de cultură, nivelul de acceptare 
a celor din jur, blamează sau de ce nu creează posibilități de dezvoltare și de 
o bună desfășurare a activității date. Mulți dintre exponenții societății își pun 
întrebarea – Ce este prostituția? 

Prostituția este un efect combinat al dorinței trupești/sexuale și al faptului 
că iubirea între două ființe nu este totdeauna disponibilă. Clienții prostituatelor 
sunt oameni care fac parte din diferite categorii sociale și care au dificultăți la 
capitolul disponibilității unor relații sexuale, or care își doresc să aibă careva 
experiențe specifice cu o persoană plătită. Fapt care s-ar fi conturat prin con-
ceptul de „cerere”, ceea ce la rândul său este urmat de „ofertă”.
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 Prin urmare, caracterul comercial al relației dintre client și prostituată, 
generează un climat infracțional de proxenetism.

În studiul noțiunilor de „determinare” și „îndemn” în contextul infracțiunii 
de proxenetism se deduce necesitatea delimitării acestei fapte prejudicia-
bile de alte infracțiuni similare. Examinarea acestei paralele se impune fără 
ambiguități, dat fiind faptul că sunt întâlnite neconcordanțe esențiale între ca-
drul doctrinar și practica judiciară la capitolul calificării corecte a infracțiunii 
de proxenetism. Astfel în prim plan se evidențiază deosebirea infracțiunii 
de Trafic de persoane prevăzute de art.165 CP RM de fapta prejudiciabilă 
enunțată de art.220 CP RM.

 Distincția dintre infracțiunea de proxenetism și trafic de persoane se ates-
tă primordial prin vicierea consimțământului victimei. Însăși din norma de 
la art.220 CP RM este clar că făptuitorul „îndeamnă” și „determină” persoana 
spre practicarea prostituției, lăsând la latitudinea acesteia luarea deciziei de a 
îmbrățișa această îndeletnicire sau nu. 

În cazul infracțiunii de trafic de ființe umane în scopul exploatării sexuale este 
vorba de consimțământul viciat, or norma de la art. 165 CP RM stipulează clar per-
soana este traficată cu sau fără consemțămîntul acesteia săvârșită prin amenințare 
sau aplicarea violenței fizice sau psihice nepericuloase, înșelăciune sau abuz de 
poziție de vulnerabilitate sau abuz de putere. Astfel, la prima vedere se poate con-
stata că în ambele cazuri se atestă consimțământul la practicarea prostituției.

 În urma analizei a diverse situații de genul dat ce au avut deja loc constatăm 
că , infractorii cunoscând că victimele erau într-o situație financiară șubredă, au 
creat astfel de condiții în care aceasta să își dea acordul la plecarea peste hotare, 
și prestarea serviciilor sexuale.

 Deși transportarea victimelor s-ar putea cataloga inclusiv și ca infracțiune 
de proxenetism, șederea lor pe teritoriul stat străin, ar fi impusă de făptuitori 
prin deposedarea de acte, ceea ce implică abuzul de poziția de vulnerabilita-
te, chiar dacă acestea ar avea un venit din activitate, acestea nu erau libere în 
circulația lor fiind nevoite să practice prostituția.

La cele expuse supra putem menționa că înlesnirea la practicarea prostituții 
prin punerea la dispoziție a locului unde persoanele puteau practica această 
activitate. Prin urmare aceste persoane cunoșteau cu ce urmează să se ocupe, 
activau fără careva rezerve, consimțământul acestora nu era viciat și primeau 
un anumit venit din această îndeletnicire.

Anume despre constrângere la prostituție, și nu despre determinare la 
prostituție, se menționează în definiția noțiunii „exploatare sexuală comercială” 
din pct.4.1 al Hotărârii Plenului nr.37/2004. În mod similar, la lit. c) pct.3) art.2 
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al Legii Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea traficului de ființe 
umane, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 20.10.2005, ca exemplu 
de exploatare a persoanei este indicată „obligarea la practicarea prostituției”. 

Cu alte cuvinte, nu pot fi considerate compatibile noțiunile „determinarea 
prostituție” (utilizată la art.220 CP RM) și „constrângere la prostituție” (care se 
are în vedere în art.165 CP RM). 

Nu este posibil concursul ideal dintre determinarea la prostituție și con-
strângerea la prostituție: în cazul constrângerii la prostituție, victima nu poa-
te să-și dirijeze acțiunile, fiind nevoită să urmeze voința făptuitorului; în cazul 
determinării la prostituție, victima are o alternativă, având de ales între a urma 
voința făptuitorului și a nu se conforma acesteia. 

O altă deosebire dintre traficul de ființe umane și proxenetism constă în 
finalitatea sau, altfel spus, în scopul final urmărit de făptuitor.[2, p.229]

În acest sens, în doctrina penală se susține că, în cazul proxenetismului, 
făptuitorul trage foloase, dar și victima își însușește o parte substanțială din 
beneficii; în cazul traficului de ființe umane, și a traficului de copii întreaga ac-
tivitate are loc în scopul exclusiv al exploatării victimei, adică folosul obținut 
este însușit în întregime sau într-o proporție ce semnifică exploatarea de că-
tre traficanți.[3, p.39]

Subiectul infracțiunii prevăzute atât la art.220 CP RM (proxenetismul),cât 
și la art. 165 CP RM (traficul ființe umane), este persoana fizică, responsabilă, 
care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

 Plecând de la această generalizare este posibilă conturarea problemei, po-
trivit căreia o persoană care cunoaște pe cineva care practică prostituția și o 
recomandă cuiva care are nevoie de aceste servicii. 

Formal acesta îndeplinește calitatea de subiect al infracțiunii, însă acesta 
nu urmărește scopul de avea careva beneficii pe urma acestei conexiuni. 

 După prezentarea tuturor diferențelor specifice dintre infracțiunile pre-
văzute la art.165 și 220 CP RM este necesar a menționa că tocmai datorită aces-
tor incompatibilități considerabile nu este posibil ca infracțiunea de trafic de 
ființe umane să absoarbă infracțiunea de proxenetism, sau viceversa. În sensul 
art.118 CP RM, nu poate exista o relație de concurență dintre o parte și un întreg 
în cazul art.165 și 220 CP RM.

În schimb, este posibil concursul real dintre traficul de ființe umane și 
proxenetism. Menționat că în legătură cu cele expuse supra Hotărârii Plenului 
nr.37/2004l a lit. e) și f) pct.151 prevede că : proxenetismul se poate manifesta 
separat. El poate să se transforme în trafic de ființe umane ori să existe în con-
curs cu ultimul. 
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În cazul când acțiunile subiectului încep ca proxenetism, iar ulterior acesta 
acționează asupra aceleiași persoane prin factorii de influențare specificați la lit. 
a)-c) alin.(1) sau la lit. f), g) alin.(2) art.165 CP RM, se va constata săvârșirea atât a 
infracțiunii prevăzute la art.165 CP RM, cât și a infracțiunii prevăzute la art.220 CP 
RM. Cu privire la aceste explicații, sunt necesare anumite precizări: nu poate fi con-
siderată posibilă transformarea proxenetismului în trafic de ființe umane. Datorită 
numeroaselor incompatibilități dintre cele două infracțiuni, nu este cu putință 
ca persoana care execută intenția inițială de săvârșire a proxenetismului, până la 
consumarea acestei infracțiuni, să-și redirecționeze atitudinea psihică, astfel încât 
intenția supra venită să fie cea de săvârșire a traficului de ființe umane. 

Oricum, chiar dacă ar putea fi admisă ideia precum că este posibilă o ase-
menea transformare de intenție, cele săvârșite s-ar califica numai conform 
art.165 CP RM. 

Nu s-ar face calificarea conform regulilor concursului de infracțiuni, așa 
cum se recomandă în Hotărârea Plenului nr.37/2004. 

În realitate, făptuitorul, odată ce începe executarea infracțiunii de proxe-
netism, duce această executare până la capăt. După care începe executarea unei 
alte infracțiuni, a celei de trafic de ființe umane. În aceste condiții, așa cum afir-
mă just M.A. Hotca și M.Dobrinoiu, va exista un concurs real dintre cele două 
infracțiuni.[4, p.56-57]

O altă problemă relevantă cu care se ciocnește atât doctrina dreptului pe-
nal cit și practica judiciară este calificarea corectă a acțiunilor de organizare de 
prestare a serviciilor sexuale contra plată în regim online, așa numitele video-
chaturile.

Această problemă s-a conturat din motivul lipsei în legislația Republicii 
Moldova a unei explicații plauzibile a noțiunii de „prostituție” și „servicii sexuale”. 

În acest context am putea defini noțiunea de „prostituție” ca o activitate 
îndreptată spre prestarea serviciilor sexuale care constau în satisfacerea plăce-
rilor de ordin trupesc contra plată. 

Totodată, observăm că este întâlnită sintagma „servicii sexuale”, care de 
asemenea nu este cumvabine delimitată, fapt care îngreunează determinarea 
naturii acțiunilor efectuate în regim online. 

Dacă vorbim de prostituția clasică, atunci aici se constată contactul fizic al 
clientului cu prostituata, ceea ce nu se realizează în regim online. Cadrul juridic 
național nu prevede o reglementare expresă în acest sens, iar organele de drept abi-
litate cu aplicarea legii, interpretează extensiv norma penală, ceea ce este greșit. 

Este necesar de abordat segmentul prostituției în mediul online. Ori era 
„serviciilor sexuale în regim online” iau amploare. Perversitate, desfrâul dar 
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și dorința de a experimenta mai mult în viața intimă duce la acestă explozie a 
diverselor platforme cu astfel de servicii. Așa numitele camere de video-chat 
sunt din ce în ce mai populare și utilizate de către proprietarii unui soft fie 
acesta telefon mobil, fie notebook sau o banală planșetă, pentru a-și satisface 
fanteziile sexuale de la distanță cu o persoană care este plătită pentru a-i juca 
jocul solicitantului. 

Așa zisele victime pot să danseze lasciv în fața camerei ce face o trans-
misiune live, aceasta poate să socializeze cu solicitantul printr-un chat, să îl 
provoace la a mai transmite bani pentru a contiua video conferința.

În acest caz este dificil să înțelegem cine este victima de fapt. O fi 
domnișoara ce se atinge suav pentru bani, sau barbatul/femeia ce achită pen-
tru acest favor. Acestă activitate încă nu a reușit să fie cumva reglementată în 
mod legal/juridic, și reprezintă o controversă a societății actuale. Iar trăirile 
și emoțiile persoanelor ce prestează aceste „servicii” în continuare rămân a fi 
neprotejate, blamate și judecate.

Este de menționat că, activitatea de prestare în regim online a așa numi-
telor servicii sexuale este sancționată în Republica Moldova prin intermediul 
analogiei, ceea ce de fapt este inadmisibil în material dreptului penal. 

În aparență fapta după toate principiile se pare că ar întruni elementele 
infracțiunii de proxenetism, dar în esență aceste fapte nu se materializează, 
conținutul lor fiind efemer. 

 În esență această acțiune prejudiciabilă are mai mult un caracter porno-
grafic decât o alură de prostituție. 
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SUBIECTUL INFRACŢIUNII DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR 
DE PROTECŢIE A MUNCII 

Jalbă Tudor,
doctorand USM anul III

In the present work will be described the general and special qualities that the person 
must meet in order to evolve as a subject of the crime of violation of labor protection rules. 
We will highlight the problems that prosecution may face in practice when establishing the 
grounds for assigning the status of subject of the crime provided by art.183 of the Criminal 
Code, offering solutions for not admitting an erroneous legal qualification.

Keywords: subject, person in charge, special capacity, criminal liability.

Dispoziția alin.(1) al art.183 din Codul penal, prevede răspunderea penală 
pentru încălcarea de către o persoană cu funcție de răspundere ori de către o 
persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă orga-
nizație nestatală a tehnicii securității, a igienei industriale sau a altor reguli de 
protecție a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau 
alte urmări grave.[1]

Pentru ca o persoană să poată fi subiect al infracțiunii aceasta trebuie să 
întrunească două condiții imperative: vârsta și responsabilitatea.

Potrivit alin.(1) art.21 din Codul penal, sunt pasibile de răspundere penală 
persoanele fizice responsabile care în momentul săvârșirii infracțiunii au împli-
nit vârsta de 16 ani. Persoanele fizice care au vârsta între 14 și 16 ani sunt pa-
sibile de răspundere penală numai pentru categoriile de infracțiuni indicate în 
alin.(2) art.21 din Codul penal, din care art.183 din Codul penal nu face parte.

Prin urmare, subiect al infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a 
muncii, poate fi persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii infrac-
țiunii a împlinit vârsta de 16 ani.

Responsabilitatea constituie starea psihologică a persoanei care are capa-
citatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum și capacitatea de 
a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile. Mai simplu, prin responsabilitate 
înțelegem capacitatea individului de a înțelege corect împrejurările de fapt și, 
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în legătură cu acestea, de a aprecia însemnătatea faptelor sale, a le putea dirija 
conștient. [2, p.211-212] 

Legiuitorul la stabilirea vinovăției și tragerii la răspundere penală a subiec-
tului în conformitate cu art.183 din Codul penal, în afară de calitățile generale 
supra indicate a condiționat calitatea specială a subiectului, oferindu-i statut de 
persoană cu funcție de răspundere ori persoană care gestionează o organizație 
comercială, obștească sau altă organizație nestatală, în ale cărei atribuții intră 
asigurarea respectării regulilor de protecție a muncii în cadrul unității respec-
tive. 

În cele din urmă, vom descrie explicit calitățile speciale care trebuie să 
le întrunească persoana pentru ca să poată evolua în calitate de subiect al 
infracțiunii în cauză.

Pentru a defini noțiunile calităților speciale, vom recurge la citarea preve-
derilor art.123 și 124 din Codul penal, după cum urmează:

Prin persoană cu funcție de răspundere se înțelege persoana căreia, într-o 
întreprindere, instituție, organizație de stat sau a administrației publice locale 
ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipula-
rea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi 
și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor 
administrative de dispoziție ori organizatorico-economice.  

În opinia noastră, persoană cu funcție de răspundere trebuie să fie recu-
noscut acel subiect care are dreptul să emită în numele unui organ sau al unei 
instituții, a autorității publice centrale sau locale, acte oficiale care confirmă un 
fapt juridic, precum și să dispună executarea acestui act față de persoanele asu-
pra cărora acest act are putere juridică.

Prin persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau 
altă organizație nestatală se înțelege persoana căreia, în organizația indicată 
sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin 
numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații 
în vederea exercitării funcțiilor sau acțiunilor administrative de dispoziție ori 
organizatorico-economice.

Legiuitorul nu a stabilit prin lege care acțiuni ale persoanei, care gestio-
nează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală, pot fi 
considerate acțiuni administrative de dispoziție ori funcții sau acțiuni organiza-
torico-economice.

În opinia autorului Ruslan Popov, persoana căreia, în organizația comerci-
ală, obștească sau altă organizație nestatală ori într-o subdiviziune a acesteia, i 
se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau în virtutea unei 
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însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor sau ac-
țiunilor administrative de dispoziție este persoana care are atribuții legate, în 
special, de dirijarea nemijlocită a oamenilor sau de administrarea unui sector 
de muncă în cadrul unei organizații comerciale, obștești sau al unei alte organi-
zații nestatale, ori în cadrul unei subdiviziuni a acestora; persoană căreia, în or-
ganizația comercială, obștească sau altă organizație nestatală ori într-o subdivi-
ziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau 
în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării 
funcțiilor sau acțiunilor organizatorico-economice este persoana având atribu-
ții legate, în special, de dispunerea și administrarea patrimoniului aparținând 
unei organizații comerciale, obștești sau unei alte organizații nestatale, ori unei 
subdiviziuni a acestora.

Totodată, pe bună dreptate autorul Ruslan Popov, menționează că indife-
rent de caracterul definit sau nedefinit al duratei acordării drepturilor și obli-
gațiilor persoanei care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă 
organizație nestatală, contează ca, la momentul săvârșirii infracțiunii, persoana 
care gestionează organizația comercială, obștească sau altă organizație nestata-
lă să fie titulară a acelor drepturi sau obligații. Astfel, nu se poate vorbi despre o 
persoană care gestionează organizația comercială, obștească sau altă organiza-
ție nestatală, dacă infracțiunea a fost comisă: a) înainte de momentul acordării 
acesteia a drepturilor și obligațiilor într-o organizație comercială, obștească sau 
altă organizație nestatală; 2) după momentul în care această persoană își pier-
duse prerogativa de a fi titulară a drepturilor și obligațiilor într-o organizație 
comercială, obștească sau altă organizație nestatală. [3, p.167-168]

Deci, rezultă că atât persoanei cu funcție de răspundere care activează în-
tr-o întreprindere, instituție, organizație de stat sau a administrației publice lo-
cale cât și persoanei care gestionează o organizație comercială, obștească sau 
altă organizație nestatală, le-au fost acordate anumite drepturi și obligațiuni 
contractuale în vederea exercitării atribuțiilor de asigurare a respectării reguli-
lor de protecție a muncii în cadrul unității respective.

Prin urmare, subiect al infracțiunii prevăzute de art.183 din Codul penal, 
poate fi persoana cu funcție de răspundere ori persoană care gestionează o orga-
nizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală, în ale cărei atribuții 
intră asigurarea respectării regulilor de protecție a muncii în cadrul unității re-
spective, care la acel moment este titulară a drepturilor și obligațiilor.

Persoana cu funcție de răspundere sau persoana care gestionează o orga-
nizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală, este conducătorul 
unității care deseori este și angajatorul entității.
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În sensul Legii privind securitatea și sănătatea în muncă, prin angajator 
înțelegem orice persoană fizică sau juridică care este titularul unui raport de 
muncă cu lucrătorul și care poartă răspundere pentru unitatea respectivă.[4]

Potrivit art.9 alin.(1) din Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, 
angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate 
aspectele ce țin de activitatea desfășurată.

Conform art.10 din aceeași lege, în cadrul responsabilităților sale, angajato-
rul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecția securității și sănătății lu-
crătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea informă-
rii și instruirii, precum și pentru asigurarea organizării și a mijloacelor necesare. 

Angajatorul în cadrul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu este obligat să 
țină cont de următoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscu-
rilor profesionale; b) evaluarea riscurilor profesionale ce nu pot fi evitate; c) 
combaterea riscurilor profesionale la sursă; d) adaptarea locului de muncă 
în funcție de necesitățile persoanei, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități, 
în special în ceea ce privește adaptarea rezonabilă a locului de muncă, alege-
rea echipamentelor de lucru, a metodelor de producție și de lucru, în vederea 
atenuării muncii monotone și a muncii normate și reducerii efectelor acesto-
ra asupra sănătății; e) adaptarea la progresul tehnic; f) înlocuirea aspectelor 
periculoase prin aspecte nepericuloase sau mai puțin periculoase; g) dezvol-
tarea unei politici de prevenire ample și coerente, care să includă tehnologia, 
organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factori-
lor legați de mediul de lucru; h) acordarea priorității măsurilor de protec-
ție colectivă față de măsurile de protecție individuală, cu excepția cazurilor 
când acestea se referă la persoanele cu dizabilități; i) asigurarea lucrătorilor 
cu instrucțiunile corespunzătoare privind securitatea și sănătatea în muncă; 
j) furnizarea de noi tehnologii și dispozitive de asistență, de instrumente și 
echipamente care să permită persoanelor cu dizabilități menținerea locului 
de muncă; k) crearea și menținerea unor condiții igienice pentru viață și mun-
că; l) propagarea odihnei active în rândul salariaților.

Ținând seama de natura activităților din unitate, angajatorul este obligat: 
a) să evalueze riscurile profesionale, în special la alegerea echipamentelor de 
lucru, a substanțelor sau a preparatelor chimice utilizate, precum și la amena-
jarea locurilor de muncă; b) să asigure, ulterior evaluării prevăzute la lit.a) și 
în funcție de necesități, aplicarea de către angajator a măsurilor de prevenire, 
precum și a metodelor de producție și de lucru care să ducă la îmbunătățirea ni-
velului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și să fie integrate în toate 
activitățile unității respective și la toate nivelurile ierarhice; c) să ia în conside-
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rare capacitatea lucrătorilor în ceea ce privește sănătatea și securitatea aces-
tora ori de câte ori le încredințează o sarcină; d) să se asigure că planificarea 
și introducerea de noi tehnologii fac obiectul consultării lucrătorilor și/sau a 
reprezentanților lor în ceea ce privește consecințele alegerii echipamentului, 
condițiilor de lucru și mediului de lucru asupra securității și sănătății lucrători-
lor; e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de risc grav și specific 
să poată avea acces numai salariații care au primit instrucțiuni adecvate privind 
securitatea și sănătatea în muncă.

În conformitate cu art.11 alin.(10) din Legea privind securitatea și sănăta-
tea în muncă, conducătorul unității poate să-și asume atribuțiile de asigurare 
a regulilor de protecție, în cazul unităților în care se desfășoară activități fără 
pericole de accidentare sau de îmbolnăvire profesională dacă acesta a absolvit 
cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. Astfel, cali-
tatea specială a subiectului infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a 
muncii o poate avea însuși conducătorul unității.

În acest context, apare întrebarea care sunt criteriile prin care se stabilește 
prezența sau lipsa pericolului de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, 
pentru ca conducătorul unității să-și asume atribuțiile lucrătorului desemnat în 
domeniul securității și sănătății în muncă.

Răspunsul la această întrebare se regăsește în art.13 din Legea privind se-
curitatea și sănătatea în muncă, normă care impune obligația angajatorului să 
fie în posesia unei evaluări a riscurilor profesionale, inclusiv a celor referitoare 
la grupurile sensibile la riscuri specifice. 

Respectiv, ajungem la concluzia că angajatorul de sine stătător poate 
să aprecieze și să evalueze riscurile profesionale care pot surveni, luând în 
considerație condițiile și specificul activității desfășurate de către lucrători în 
cadrul unității. Precizăm că în acest caz, totuși conducătorul unității poate să-și 
asume atribuțiile lucrătorului desemnat doar dacă a absolvit cursurile de in-
struire în domeniul securității și sănătății în muncă.

Prin lucrător desemnat, înțelegem orice lucrător desemnat de angajator 
pentru a se ocupa de activitățile de protecție și prevenire a riscurilor profesio-
nale din unitate.

Potrivit art.11 din Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, angaja-
torul desemnează unul sau mai mulți lucrători care să se ocupe de activitățile de 
protecție și prevenire a riscurilor profesionale în unitate. Lucrătorii desemnați 
nu trebuie să fie dezavantajați ca urmare a desfășurării activităților de protecție 
și prevenire a riscurilor profesionale și trebuie să dispună de timpul necesar 
pentru a-și putea îndeplini obligațiile ce rezultă din prezenta lege. Lucrătorii de-
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semnați vor avea, în special, atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă 
și, cel mult, atribuții complementare.

Totodată, în cazul în care resursele unității nu sunt suficiente pentru orga-
nizarea activităților de protecție din lipsa personalului specializat, angajatorul 
este obligat să recurgă la servicii externe de protecție și prevenire acreditate în 
modul prevăzut de lege. 

Prin serviciu extern de protecție și prevenire, înțelegem orice unitate care 
prestează altor unități, în bază de contract, servicii de protecție și de prevenire 
a riscurilor profesionale. În cazul în care angajatorul recurge la serviciile exter-
ne de protecție și prevenire, acestea vor fi informate de către angajator asupra 
factorilor cunoscuți sau suspectați ca având efecte asupra securității și sănătății 
lucrătorilor. 

Precizăm că în toate cazurile:
- lucrătorii desemnați trebuie să aibă absolvite cursurile de instruire în do-

meniul securității și sănătății în muncă și să dispună de mijloacele necesare;
- serviciile externe de protecție și prevenire consultate trebuie să aibă ca-

pacitățile și mijloacele personale și profesionale necesare;
- lucrătorii desemnați și serviciile externe de protecție și prevenire consulta-

te trebuie să fie în număr suficient pentru a putea asigura organizarea măsurilor 
de protecție și prevenire, ținînd cont de mărimea unității și/sau de riscurile la 
care sînt expuși lucrătorii, precum și de distribuția acestora în cadrul unității.

Totodată, menționăm că în cazul în care angajatorul apelează la servicii ex-
terne de protecție și prevenire, el nu este exonerat de responsabilitățile sale în 
domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru a clarifica conținutul acestei 
expresii, vom indica care sunt responsabilitățile angajatorului în domeniul se-
curității și sănătății în muncă.

Prin responsabilități ale angajatorului în domeniul securității și sănătății în 
muncă înțelegem asigurarea lucrătorilor cu echipamentul de protecție necesar, 
adoptarea soluțiilor conforme cerințelor de securitate și sănătate în muncă, a 
căror aplicare va avea ca efect eliminarea sau diminuarea riscurilor profesio-
nale, întocmirea, în cazul când natura și gradul de risc profesional o necesită, 
un plan anual de protecție și prevenire care să includă măsuri tehnice, sanita-
re, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, 
care să fie aplicat corespunzător condițiilor de lucru specifice unității, stabilirea 
pentru lucrători a atribuțiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în 
muncă, corespunzător posturilor de lucru sau funcțiilor exercitate, elaborarea 
instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particula-
ritățile activităților și ale locurilor de muncă din unitate, asigurarea unității cu 
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materialele necesare informării și instruirii lucrătorilor cu privire la securitatea 
și sănătatea în muncă etc., informarea fiecărei persoane, anterior angajării în 
muncă, asupra riscurilor profesionale la care aceasta ar putea fi expusă la locul 
de muncă, precum și asupra măsurilor de protecție și prevenire necesare, asigu-
rarea funcționării permanente și corespunzătoare a sistemelor și dispozitivelor 
de protecție, a aparaturii de măsurare și de control, precum și a instalațiilor de 
captare, de reținere și de neutralizare a substanțelor nocive degajate în timpul 
proceselor tehnologice, asigurarea lucrătorilor cu echipamente de lucru nepri-
mejdioase, acordarea gratuită a lucrătorilor cu echipament individual de pro-
tecție, precum și alte responsabilități.

Astfel, accentuăm că în cazul în care a fost desemnat lucrătorul cu atribuții 
de asigurare a regulilor de protecție a muncii, și în urma neexecutării sau execu-
tării necorespunzătoare a obligațiunilor sale salariații au suferit urmările pre-
judiciabile prevăzute la art.183 din Codul penal, în acest caz va fi atras la răs-
pundere penală lucrătorul desemnat care se ocupă de activitățile de protecție și 
prevenire a riscurilor profesionale în unitate dar nu angajatorul.

De asemenea, protecția și prevenirea riscurilor profesionale pot fi asigu-
rate de unul sau de mai mulți lucrători desemnați, de unul sau de mai multe 
servicii distincte, indiferent dacă sunt din interiorul sau din exteriorul unită-
ții. În cazul în care au fost desemnați unul sau mai mulți lucrători, unul sau 
mai multe servicii distincte, indiferent dacă sunt din interiorul sau din exte-
riorul unității, fiecare va răspunde penal în măsura încălcării atribuțiilor sale 
de serviciu.

O altă întrebare cu referire la subiectul responsabil de asigurare a regulilor 
de protecție a muncii în unitate ar apărea în cazul în care, spre exemplu: (a fost 
încheiat contract de prestare a serviciilor între entitate X (beneficiar) cu entitatea 
Y (prestator), și în rezultatul prestării serviciilor contractuale pe teritoriul unității 
beneficiarului, prestatorul a avut de suferit urmările prejudiciabile prevăzute la 
art.183 din Codul penal.

Pentru a oferi răspuns la această întrebare vom consulta prevederile alin.
(1) art.1378 din Codul civil, care stipulează că beneficiarul în cazul în care este 
răspunzător, trebuie să amenajeze și să întrețină astfel spațiile, echipamentele 
sau aparatele pe care trebuie să le procure pentru prestarea serviciilor și să 
reglementeze astfel prestarea serviciilor care trebuie efectuate sub conducerea 
și în conformitate cu dispozițiile sale, încât prestatorul să fie protejat contra 
riscurilor pentru viață și sănătate în măsura în care natura serviciului prestat 
o permite. Alin.(2), stipulează că obligațiile care revin beneficiarului conform 
alin.(1) nu pot fi excluse sau limitate în prealabil printr-un contract.
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Deci, rezultă că angajatorul (beneficiar) trebuie să ia măsurile corespun-
zătoare pentru ca angajato rii lucrătorilor din orice unitate externă încadrați 
în muncă în unitatea sa să primească informații adec vate cu privire la riscurile 
profesionale, să întreprindă măsurile de protecție și prevenire atât la nive-
lul unității, în general, cât și la nivelul fiecărui tip de post de lucru și/sau de 
funcție, în particular, să pună la dispoziție lucrătorilor în cauză echipamentul 
adecvat mărimii și/sau riscurilor profesionale specifice unității, în caz con-
trar, beneficiarul va purta răspundere conform art.183 din Codul penal, dacă 
au survenit urmările prejudiciabile sub formă de vătămări medii, grave sau 
decesul persoanei.

În cazul în care în aceeași încăpere sau pe același teritoriu își desfășoară 
activitatea două entități separate, angajatorii acestora sunt obligați să coope-
reze în vederea aplicării dispozițiilor privind securitatea, sănătatea și igiena în 
muncă, luând în considerare natura activităților, să își coordoneze acțiunile de 
protecție și prevenire a riscurilor profesionale, să se informeze reciproc despre 
riscurile profesionale, să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora 
despre riscurile profesionale. În acest caz fiecare conducător al entității va pur-
ta răspundere penală în partea sa ce ține de încălcarea dispozițiilor privind se-
curitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților 
desfășurate de entitatea pe care o conduce.

Subiecți ai infracțiunii în cauză pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, 
cetățeni străini precum și apatrizi. Aplicarea răspunderii conform art.183 din 
Codul penal, exclude calificarea suplimentară în baza art.329 din Codul penal, 
întrucât vom fi în prezența concurenței dintre norma specială și norma genera-
lă. [5, p.757] 

Nu se va aplica art.183 din Codul penal, în cazul în care urmările survenite, 
se află în legătură cauzală nu cu fapta persoanei care are calitatea specială, dar 
cu fapta persoanei accidentate.

În concluzie, reiterăm că în calitate de subiecți ai infracțiunii prevăzute de 
art.183 din Codul penal, pot evolua doar acele persoane care pe lângă condițiile 
generale, întrunesc condițiile speciale, după cum urmează:

- conducătorul unității, care a absolvit cursurile de instruire în domeniul 
securității și sănătății în muncă;

- lucrătorii desemnați de angajatorul entității care au absolvit cursurile de 
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și dispun de mijloacele 
necesare;

- reprezentanții serviciilor externe de protecție și prevenire care au capaci-
tățile și mijloacele personale și profesionale necesare.
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Accentuăm că nu este suficient doar ca persoana să fi obținut calitatea de 
persoană cu funcție de răspundere ori persoană care gestionează o organizație 
comercială, obștească sau altă organizație nestatală, deoarece acesteia urmează 
să-i fie atribuite de către angajator obligațiuni de asigurare a tehnicii securității, 
a igienei industriale sau a altor reguli de protecție a muncii în cadrul unității.

Așadar, în calitate de subiect special al infracțiunii în cauză evoluează acea 
persoană care în virtutea funcției fiind direct obligată să asigure respectarea 
regulilor de protecție a muncii în unitate, nu a întreprins măsurile necesare 
pentru a asigura normele de protecție a muncii, sau a adoptat instrucțiuni care 
contravin regulilor de securitate în muncă, fapt care a dus la survenirea urmări-
lor prejudiciabile prevăzute în art.183 din Codul penal.
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RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU HĂRŢUIREA SEXUALĂ 
A SALARIAŢILOR

Macovei Tatiana,
Doctor în drept, conferențiar universitar, USM.
Avocat în cadrul Casei de Avocatură MACOVEI ENACHI

Sexual harassment represents threat, coercion, and intimidation, humiliation, exerci-
sed by one person against another. These behaviors are sexual and can be verbal, non-verbal 
or physical. Usually, the person who harasses, abuses his/her work position, in order to 
obtain certain benefits from the person who is being sexually harassed. The effects of such 
behaviors are negative and affect both the harassed person and the organization where he/
she works, especially because the individual performance decreases and the negotiation of 
aspects regarding promotion, training, payment, etc. are no longer objective processes, but 
are affected/influenced by negative behaviors of the harassed person.

Keywords: harassment, labor relationship, criminal liability.

Datele statistice arată că, actualmente, fiecare a cincea femeie angajată din 
Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire sexuală la locul 
de muncă (priviri nepotrivite, îmbrățișări fără permisiune, glume/ limbaj cu 
conotație sexuală), iar patru din o sută de femei se confruntă cu forme grave de 
hărțuire (cerința de a întreține relații sexuale pentru recompensă, folosirea forței 
sau amenințărilor pentru a avea relații sexuale etc.). În pofida incidenței mari a 
cazurilor de hărțuire sexuală, doar 15% dintre femei au avut curajul și au anunțat 
despre asemenea cazuri. Nivelul redus de raportare este determinat de sentimen-
tul de autoculpabilizare, gradul redus de încredere în organele de control, dar și 
de atitudinea populației – 60,5% consideră persoanele hărțuite a fi vinovate de 
aceste experiențe. Hărțuirea sexuală reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 
omului. Da, drepturi: la integritate sexuală, siguranță mentală și fizică și spațiu 
personal. Studiile arată că hărțuirea sexuală influențează sănătatea fizică și psiho-
emoțională, dar și mediul profesional. Acest fenomen influențează calitatea lucru-
lui efectuat și are efect negativ asupra performanței salariaților. 

Codul muncii [1] al Republicii Moldova definește în art. 1 hărțuirea sexuală  
drept orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexu-

special atunci când se creează un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 

ofensator se sancționează ... 
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TRANSPUNEREA DREPTULUI PRIVIND INTERZICEREA MUNCII FORȚATE DIN 
CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ÎN CODUL PENAL AL 

REPUBLICII MOLDOVA 
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Doctor în drept, conferențiar universitar, USM 
Avocat, Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI 

 
 
Labor freedom is guaranteed by the European Convention of Human Rights. Everyone shall have 

the right to free choice of an occupation or type of work. No one, during the life, can be forced to work or 
not to work in a particular job or a certain profession, whatever they may be. Forced labour shall mean all 
work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said 
person has not offered himself voluntarily. Forced labour is universally condemned; the ILO recently 
estimated that at least 12.3 million people are victims of forced labour worldwide. For many governments 
around the world the elimination of forced labour remains an important challenge for the 21st century. 
Not only is forced labour a serious violation of a fundamental human right, it is a leading cause of poverty 
and a hindrance to economic development. ILO standards on forced labour, in combination with targeted 
technical assistance, are the primary international tools for combating this scourge.  

Keywords: labour, freedom, labour freedom, forced labour. 
 

Dreptul la muncă face parte din categoria drepturilor fundamentale ale omului. În 

procesul unei evoluții istorice, dreptul la muncă, ca drept fundamental al omului, și-a găsit locul 
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ală, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, osti-
lă, degradantă, umilitoare sau insultătoare. Un alt act normative și anume Legea 
nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse dintre femei și bărbați [2] 
definește hărțuire sexuală drept orice manifestare a unui comportament fizic, 
verbal sau nonverbal care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă 
neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare în scopul de a determi-
na o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, 
săvârșite prin amenințare, constrângere, șantaj. Iar Codul penal [3] al Republicii 
Moldova incriminează fapta de hărțuire sexuală, în următoarea redacție: mani-
festarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea 
persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, dis-
criminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi 
sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin amenințare, 
constrângere, șantaj se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 850 unități 
convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 240 
de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

Legislația muncii instituie în seama angajatorului (art. 10 Codul muncii) 
obligația de a întreprinde măsuri de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de mun-
că, precum și măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul com-
petent a plângerilor privind discriminarea; precum și introducerea în regulamen-
tul intern al unității dispoziții privind interzicerea discriminărilor după oricare 
criteriu și a hărțuirii sexuale. În același timp art. 199 Codul muncii al Republicii 
Moldova prevede că în conținutul regulamentului intern al unității trebuie sa se 
regăsească prevederi care se referă la respectarea principiului nediscriminării, 
eliminarea hărțuirii sexuale și a oricărei forme de lezare a demnității în muncă;

Dar cum cum se manifestă hărțuirea sexuală a salariaților la locul de muncă? 
În practică hărțuirea sexuală a salariaților la locul de muncă se clasifică în funcție 
de diferite criterii. 

În funcție de gravitate:
§	formă ușoară – se manifestă prin priviri, atingeri, gesturi, limbaj cu cono-

tație sexuală;
§	formă medie – se manifestă prin solicitarea de relații sexuale prin pro-

misiuni: invitații la întâlniri amoroase însoțite de promisiuni de angaja-
re sau de avansare în serviciu, cererea de relații sexuale cu promisiunea 
unei recompense;

§	formă gravă – amenințări și forțarea victimei: sărutări fără permisiune, 
solicitări la relații sexuale prin amenințări, încercarea de a avea relații 
sexuale cu aplicarea forței.
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În funcție de forma pe care o îmbracă: 
§	forme fizice – atingeri, săruturi, blocarea trecerii, atingerea/frecarea apa-

rent accidentală a anumitor părți ale corpului, agresiune fizică etc.
§	forme verbale – comentarii despre viața privată, propuneri și avansuri 

sexuale directe, insinuări, expresii sau glume cu conotație sexuală, disca-
uții explicit sexuale etc.

§	forme nonverbale – gesturi sexuale sugestive, curtoazie exagerată, falsă, 
studierea ostentativă a corpului unei persoane, expunerea indecentă a 
anumitor părți ale corpului etc.

§	forme scrise sau grafice – fotografii cu tentă sexuală, scrisori, mesaje sms-
uri, afișarea diferitelor poze cu tentă sexuală etc.

§	forme psihoemoționale – amenințări, constrângeri, abuz de autoritate 
prin condiționarea obținerii unor beneficii în plan profesional de accep-
tarea comportamentelor de hărțuire, obligarea angajaților să poarte îm-
brăcăminte sumară la locul de muncă.

Pentru a fi mai clar cum are loc hărțuirea sexuală a salariaților la locul de mun-
că în continuare vom expune câteva exemple cele mai des întâlnite în practică:

§	șeful întreabă salariata dacă ar fi dispusă să presteze ore suplimentare, 
atingând-o în treacăt pe umăr și zâmbindu-i cu subînțeles;

§	conducătorul unității îi atrage atenția că s-ar putea să nu treacă de peri-
oada de probă, inclusă în contractul individual de muncă, dacă nu-și pune 
o fustiță mai scurtă, așa cum îi stă bine unei domnișoare/doamne care 
lucrează în relații cu publicul;

§	o mărire la salariu, o avansare în serviciu etc. tot pot fi condiționate de 
întâlniri târzii în oraș, de o relație „mai intimă”, de un schimb prezentat ca 
„reciproc avantajos” atât salariatei, cât și hărțuitorului (în acest caz, fiind 
vorba de conducătorul de unitate sau de o altă persoană căreia îi revin 
atribuții de manager în cadrul unității).

Din păcate în societate deseori se percepe faptul că există anumite catego-
rii de persoane care ar fi mai predispuse spre hărțuire sexuală, însă în viziunea 
noastră nu putem afirma că ar exista anumite categorii de persoane care sunt pre-
dispuse hărțuirii. Cu toate acestea recunoaștem că cel mai des victimele hărțuirii 
sexuale la locul de muncă sunt femeile. mai adesea sunt femeile. În continuare 
vom încerca să conturăm un anumit profil al victimelor hărțuirii sexuale. Astfel:

§	victimă a hărțuirii sexuale poate fi orice persoană de sex feminin sau 
masculin;

§	pentru existența infracțiunii de hărțuire sexuală nu contează vârsta vic-
timei, dar dacă să ne raportăm la legislația muncii, atunci vârsta minimă 
este de 15 ani;
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§	nu contează modul în care persoana se îmbracă;
§	nu contează dacă se cunoaște că victima în viața privată practică 

prostituția, oferă servicii de masaj erotic, participă în reprezentări de 
streaptise;

§	subiectul și victima pot avea aceiași apartenență sexuală sau poate fi di-
ferită etc.

Toate aceste caracteristici nu fac altceva decât să evidențieze faptul că profi-
lul victimei hărțuirii sexuale este unul foarte divers, motiv pentru care victima nu 
poartă nici o vină, iar unicul vinovat este hărțuitorul.

Deseori însă în practică apare necesitatea de a diferenția hărțuirea sexu-
ală de flirt, ori acestea poartă anumite asemănări și este important pentru a le 
diferenția, ori răspunderea penală se aplică doar pentru cazurile de hărțuire se-
xuală și nu pentru cele de flirt.

Flirtul reprezintă un joc, la care spre deosebire de hărțuirea sexuală, își aduc 
aportul două persoane. Și ambele o fac cu plăcere. Per a contrario, în cazul flir-
tului sau seducției, victima trăiește sentimente pozitive, este flatată, încrezută în 
propria persoană; în acest caz, ambele părți dețin situația sub control. De cele mai 
multe ori, flirtul (sau alte acte de seducție, curtare) este mutual, în contrast hărțu-
irea sexuală de fiecare dată se manifestă unilateral și abuziv.

Dificultatea delimitării hărțuirii sexuale de unele acte de seducție, curtare, 
flirt, poate să apară mai ales atunci când făptuitorul subestimează caracterul 
acțiunilor sale sau victima supraevaluează comportamentul făptuitorului. Cu 
drept cuvânt se arată în doctrină că atunci când făptuitorul nu apreciază pe deplin 
situația așa cum este percepută de către victimă poate fi surprins sau confuz de 
reacția aparent exagerată a victimei și interpretarea greșită a acesteia [4].

 Pentru stabilirea limitei care desparte comportamentul flirtant de compor-
tamentul caracteristic hărțuirii sexuale, este necesar să răspundem la următoa-
rele întrebări: lezează oare comportamentul făptuitorului demnitatea victimei? 
creează oare comportamentul făptuitorului o atmosferă neplăcută, ostilă, degra-
dantă, umilitoare sau insultătoare pentru victimă? Numai în ipoteza unui răspuns 
afirmativ la oricare din aceste două întrebări, se poate invoca temeiul aplicăii 
art.173 CP RM.

Analizând practica, cât și legislația în vigoare am ajuns la concluzia că nu 
toate acțiunile de hărțuire sexuală la locul de muncă sunt pedepsite penal. Astfel 
ne punem întrebarea care anume acțiuni de hărțuire sexuală sunt pedepsite pe-
nal? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să elucidăm diferențele de 
reglementare dintre hărțuirea sexuală reglementată de Codul muncii în raport cu 
reglementările Codului penal. Astfel potrivit art. 1 al Codului muncii al Republicii 
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Moldova hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament fizic, verbal 
sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei ori creează 
o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare. Iar art. 173 
Codul penal prevede: hărțuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament 
fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmo-
sferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu 
scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu carac-
ter sexual nedorite, săvârșite prin amenințare, constrângere, șantaj. Astfel vedem 
că ambele articole au conținut relativ diferit, iar răspunderii penale vor fi supuse 
doar acele acțiuni care întrunesc elementele componenței de infracțiune prevăzu-
te la art. 173 Cod penal. Astfel pentru ca acțiunea hărțuitorului să fie sancționată 
penal este necesar să fie întrunite toate cele patru elemente ale componenței de 
înfracțiune incriminate de art. 173 Cod penal.

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute de art. 173 Cod penal are ca-
racter complex. Respectiv obiectul juridic principal îl reprezintă relațiile sociale 
cu privire la inviolabilitatea sexuală sau libertatea sexuală a persoanei. Obiectul 
juridic secundar îl reprezintp relațiile sociale cu privire la libertatea psihică, inte-
gritatea corporală sau sănătatea persoanei. Și există și obiectul material în cazul 
în care acțiunea principală din cadrul faptei prejudiciabile se realizează în formă 
fizică (ex. mângâieri, îmbrățișări sau săruturi forțate etc. În context, este util să 
reproducem părerea exprimată de către Gh.Mateuț, conform acesteia, hărțuirea 
sexuală „nu este o infracțiune de natură corporală, fiind de natură să cauzeze doar 
un prejudiciu de natură morală, apropiindu-se din acest punct de vedere doar de 
infracțiunea de corupție sexuală” [5, p.6].

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 173 Cod penal se caracterizează 
prin două acțiuni. Acțiunea principală constă în comportament fizic, verbal sau non 
verbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, osti-
lă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare. Iar acțiunea adiacentă 
(expunere exhaustivă)se manifestă prin amenințare, constrângere sau șantaj.

După cum rezultă din dispoziția art.173 CP RM, comportamentul caracteris-
tic hărțuirii sexuale poate nu numai să lezeze demnitatea victimei, dar și să creeze 
o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare pentru vic-
timă. În acest sens, comportamentul în cauză trebuie să producă în detrimentul 
victimei oricare din următoarele efecte de natură psihologică: depresie, anxietate, 
șoc, negare, stres, tulburări ale somnului; furie, teamă, frustrare, iritare, instabili-
tate emoțională; nesiguranță, jenă, rușine; confuzie, neputință, tulburări de con-
centrare, atacuri de panică; stimă de sine scăzută, neîncredere în capacitățile pro-
prii, hipersensibilitate; izolare, autoblamare etc. 
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Un moment important de reținut este că nu poate fi aplicat art. 173 Cod pe-
nal în ipoteza în care manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, 
care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degra-
dantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a o determina la 
raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, nu este însoțită de 
amenințate, constrângere sau șantaj. Pentru cazurile în care lipsește acțiunea adi-
acentă a hărțuitorului manifestată prin amenințare, constrângere sau șantaj răs-
punderea penală este inaplicabilă, la îndemână rămâne a fi aplicarea sancțiunilor 
disciplinare în cazul în care aceasta este săvârșită de către colegii de muncă.

Continuînd interpretarea prin analogie, menționăm că aplicarea art. 173 din 
Codul penal nu este condiționată de repetarea actelor de hărțuire sexuală, conți-
nutul infracțiunii în cauză putînd fi realizat și printr-un singur act (de exemplu, 
directorul întreprinderii pretinde favoruri sexuale unei salariate, sugerîndu-i că 
altminteri nu o va promova la evaluarea profesională). Tocmai de aceea, infracți-
unea se consumă în momentul săvârșirii primului act de solicitare sau propunere 
vizînd obținerea de favoruri sexuale.

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 173 Cod penal se manifestă 
pri vinovăție, sub formă de intenție directă. Motivul cel mai des este dorința făptu-
itorului de a-și satisface necesitățile sexuale. Iar scopul este unul special și anume 
de a determina victima la raporturi sexuale sau alte acțiuni cu caracter sexual 
nedorite. Dacă scopul nu are natură sexuală, atunci se aplică prevederile art. 542 
alin. (2) [6] Cod contravențional – răspunderea pentru hărțuirea non-sexuală. De 
asemenea trebuie de menționat faptul că refuzul victimei trebuie să fie categoric, 
în caz contrar nu putem aplica art. 173 Cod penal.

Subiectul infracțiunii prevăzute de art. 173 Cod penal este persoana fizică res-
ponsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Deși nu 
este necesar ca subiectul să aibă o calitate specială, totuși dacă vorbim de rapor-
turile juridice de muncă subiectul, de regulă, are un statut care îi conferă o auto-
ritate sau influență asupra victimei (ex. director, șef de secțeie sau departament). 
Cu toate acestea este posibil ca subiectul și victima să aibă aceiași poziție la locul 
de muncă sau chiar o persoană aflată în relații de subordonare ierarhică.

Revenind la latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 173 Codul penal 
ne întrebăm care este temeiul răspunderii juridice dacă acțiunea de hărțuire se-
xuală a salariatului nu este însoțită de amenințare, constrângere sau șantaj? 

O primă idee ar fi aplicarea art. 176 Cod penal care se referă la încălcarea 
egalității în drepturi a cetățenilor. Potrivit articolului citat infracțiunea respectivă 
se manifestă prin orice deosebire, excludere, restricție sau preferință în drepturi 
și în libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susținere a com-
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portamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală și în 
alte sfere ale vieții, bazată pe criteriu de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 
religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe 
orice alt criteriu săvîrșită de o persoană cu funcție de răspundere, care a cauzat 
daune în proporții mari; săvârșită prin amplasarea de mesaje și simboluri dis-
criminatorii în locurile publice; săvârșită în baza a două sau mai multe criterii; 
săvârșită de două sau de mai multe personae.

Analizând această componență de infracțiune ajungem la concluzia că ea nu 
este aplicabilă deoarece acțiunile laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 
176 Cod Penal nu au caracter sexual. Ori această componență de infracțiune este 
aplicabilă în cazul acțiunilor discriminatorii care îmbracă caracter penal.

De asemenea la prima vedere aplicabilă ar putea părea infracțiunea prevă-
zută de art. 329 Cod penal – neglijența în serviciu. Astfel potrivit acestui articol 
reprezintă de neglijența în serviciu reprezintă neîndeplinirea sau îndeplinirea ne-
corespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat 
al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, dacă aceasta a cauzat 
daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocroti-
te de lege ale persoanelor fizice sau juridice. Pentru a putea fi aplicabilă această 
nprmă penală este necesar ca subiectul infracțiunii să dețină statut de persoană 
publică, care potrivit art. 123 alin. (2) Cod penal reprezintă funcționarul public, 
inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diploma-
tic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publi-
ce, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților 
publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, 
al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu 
funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze 
în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes pu-
blic. Teoretic această normă penală ar fi aplicabilă în cazul în care conducătorul 
unităților din sectorul public, sau al întreprinderilor de stat sau municipale nu 
și-a executat obligațiile de muncă, ce constau în întreprinderea măsurilor eficien-
te de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de muncă ori potrivit art. 10 alin. (2) lit 
f/3 Codul muncii, deoarece angajatorul este obligat să întreprindă măsuri de pre-
venire a hărțuirii sexuale la locul de muncă. Plus o condiție obligatorie a acestei 
componențe de infracțiune este ca daunele cauzate să fie în proporții mari.

Un alt articol care ne întrebăm dacă ar fi aplicabil speței noastre vizează art. 
542 alin.(2) din Codul contravențional, potrivit căruia hărțuirea reprezintă manifes-
tarea de către angajator a oricărui comportament, bazat pe criteriu de rasă, nați-
onalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opi-
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nie, apartenență politică sau pe orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru 
intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă. Analizînd 
această contravenție ajungem la concluzia ca ea nu poate fi aplicată, deoarece toate 
aceste acțiuni nu au caracter sexual. Iar un alt impediment este ca faptele respecti-
ve sancționate contravențional pot fi săvârșite doar de către angajator, fiind astfel 
excluse așa gen de contravenții în cazul în care ar fi săvârșite de către salariați.

Un alt articol din Codul contravențional este 542 - Încălcarea egalității în do-
meniul muncii, care reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, 
bazată pe criteriu de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convin-
geri, sex, vîrstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe 
orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalității de șanse sau 
de tratament la angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită și în formarea 
profesională, săvîrșită prin: plasarea de anunțuri de angajare cu indicarea condi-
țiilor și criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane; refuzul neînte-
meiat de angajare a persoanei; refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane 
la cursurile de calificare profesională; remunerarea diferențiată pentru același tip 
și/sau volum de muncă; distribuirea diferențiată și neîntemeiată a sarcinilor de 
lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puțin favorabil unor persoane. 
Dar nici această contravenție nu este aplicabilă, deoarece aceste acțiune nu au 
caracter sexual, facând parte din categoria acțiunilor discriminatorii. Suplimentar 
trebuie de menționat că aceste acțiuni pot fi săvârșite doar de către angajator, fie 
la etapa de angajare în câmpul muncii, fie la etapa de concediere.

Astfel analizând toate normele anunțate mai sus ajungem al concluzia că 
în cazul în care acțiunea de hărțuire sexuală nu este săvârșită prin constrân-
gere, amenințare sau șantaj, și dacă autorul faptei este un salariat este posibi-
lă sancționarea disciplinară a acestuia, deoarece în acest caz salariații încalcă 
obligațiile prevăzute la art. 10 alin. (2) Cod muncii potrivit căruia salariații au 
obligația să respecte cerințele regulamentului intern al unității și să poarte în 
permanență asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat de 
angajator; să respecte disciplina muncii; să manifeste un comportament nedis-
criminatoriu în raport cu ceilalți salariați și cu angajatorul; să respecte dreptul la 
demnitate în muncă al celorlalți salariați.

Concluzii:
§	actualmente, nu avem un cadru normativ național comprehensiv și clar 

ce ar reglementa un mecanism de protecție împotriva hărțuirii sexuale a 
salariaților;

§	reglementările ce se referă la domeniul prevenirii hărțuirii sexuale sunt 
fragmentare și confuze, fiind incluse doar unele sintagme generale în di-
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verse planuri anuale, strategii, dar nu există un document complex de 
politici axat pe prevenirea hărțuirii sexuale; 

§	definiția hărțuirii sexuale așa cum este prevăzută în Codul muncii nu im-
plică elementele acțiunii adiacente a infracțiunii prevăzute de art. 173 
Cod penal (amenințare, constrângere sau șantaj), respectiv nu poate fi 
aplicat art. 173 Cod penal;

§	legislația nu prevede o sancționare graduală a acțiunilor de hărțuire sexuală 
a salariaților, penal fiind sancționată doar forma gravă a hărțuirii sexuale;

§	În acest context venim cu o propunere de lege ferenda și anume: com-
pletarea Codului contravențional cu art. 701, intitulat Hărțuirea, care la 
alin. (1) ar prevedea răspunderea pentru acțiuni de hărțuire morală, iar 
alin. (2) al prevedea răspunderea pentru acțiunile de hărțuire sexuală, cu 
gravitate redusă comparativ cu cele penale. Respectiv art. 70/1 alin. (2) al 
codului contravențional al Republicii Moldova ar urma să aibă următorul 
conținut: orice comportament verbal, nonverbal sau fizic cu conotație se-
xuală, care are ca scop sau efect lezarea demnității unei persoane, în spe-
cial atunci când se creează un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor 
sau ofensator se sancționează ...
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Labor freedom is guaranteed by the European Convention of Human Rights. Everyone 
shall have the right to free choice of an occupation or type of work. No one, during the life, 
can be forced to work or not to work in a particular job or a certain profession, whatever 
they may be. Forced labour shall mean all work or service which is exacted from any person 
under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself vo-
luntarily. Forced labour is universally condemned; the ILO recently estimated that at least 
12.3 million people are victims of forced labour worldwide. For many governments aro-
und the world the elimination of forced labour remains an important challenge for the 21st 
century. Not only is forced labour a serious violation of a fundamental human right, it is a 
leading cause of poverty and a hindrance to economic development. ILO standards on for-
ced labour, in combination with targeted technical assistance, are the primary international 
tools for combating this scourge. 
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Dreptul la muncă face parte din categoria drepturilor fundamentale ale 
omului. În procesul unei evoluții istorice, dreptul la muncă, ca drept fundamen-
tal al omului, și-a găsit locul printre drepturile din a doua generație, fiind atri-
buit categoriei drepturilor social-economice și culturale [1].

Libertatea muncii, din punct de vedere juridic, presupune dreptul persoa-
nei de a alege singură și liber profesia, dacă muncește sau nu, unde, pentru cine 
și în ce condiții. Ea se manifestă prin caracterul contractual al tuturor formelor 
raportului juridic de muncă sau după caz alte forme de accedere în muncă în 
cazul raporturilor juridice de muncă atipice. Libertatea muncii se manifestă, de 
asemenea, prin exprimarea liberă a voinței persoanei de a încheia un contract 
individual de muncă, de a-l modifica, suspenda sau înceta respectând prevede-
rile legale.

special atunci când se creează un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 

ofensator se sancționează ... 
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Dreptul la muncă face parte din categoria drepturilor fundamentale ale omului. În 

procesul unei evoluții istorice, dreptul la muncă, ca drept fundamental al omului, și-a găsit locul 
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Dreptul la muncă, fiind, sub un anumit aspect, o expresie a libertății umane, 
în complexitatea dimensiunilor sale juridice, este firesc ca o persoană să nu poată 
fi obligată să desfășoare o muncă ori să muncească într-un anumit loc de muncă.

 Libertatea muncii exclude munca forțată, iar în temeiul art.44 al Constituției 
Republicii Moldova munca forțată este interzisă. În consens cu prevederile 
constituționale și cele internaționale, unul din principiile prevăzute de Codul 
muncii al Republicii Moldova în art. 5 lit. b) este interzicerea muncii forțate 
(obligatorii). Munca forțată este definită în Codul muncii drept orice muncă sau 
serviciu impus unei persoane sub amenințare sau fără consimțământul aceste-
ia. Cu alte cuvinte, munca forțată pune în pericol libertatea contractuală a indi-
vidului în sfera raporturilor juridice de muncă [1. P. 54].

Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr.29/1930 privind munca 
forțată sau obligatorie [2] definește „munca forțată sau obligatorie” drept orice 
muncă sau serviciu pretins unui individ sub amenințarea unei pedepse oare-
care, și pentru care numitul individ nu s-a oferit de bună voie. Totuși, termenul 
„munca forțată sau obligatorie” nu va cuprinde, în sensul prezentei convenții: 

a) orice muncă sau serviciu pretins în virtutea legilor privind serviciul mi-
litar obligatoriu și destinat unor lu- crări cu caracter pur militar;

b) orice muncă sau serviciu făcând parte din obligațiile civice normale ale 
cetățenilor unei țări pe deplin independentă;

 c) orice muncă sau serviciu pretins unui individ ca urmare a unei condam-
nări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească, cu condiția că această muncă 
sau serviciu să fie executat sub supravegherea și controlul autorităților publice 
și ca numitul individ să nu fie cedat sau pus la dispoziția unor particulari, socie-
tăți sau unor persoane morale private; 

d) orice muncă sau serviciu pretins în cazurile de forță majoră, adică în caz 
de război, catastrofe sau pericol de catastrofe ca: incendii, inundații, foamete, 
cutremure de pământ, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale, de in-
secte sau de paraziți vegetali dăunători și, în general, orice împrejurări care pun 
în pericol sau riscă să pună în pericol viața și condițiile normale de existență a 
întregii populații sau a unei părți din populație; 

e) muncile mărunte de la sat, adică muncile executate direct în interesul 
colectivității de către membrii acesteia, munci care pot fi considerate ca obli-
gații civice normale ce revin membrilor colectivității, cu condiția ca populația 
însăși sau reprezentanții săi direcți să aibă dreptul să se pronunțe asupra juste-
ței acestor munci. 

Prevederi similare se regăsesc și în Codul muncii al Republicii Moldova [3] , 
care în art. 7 alin. (5) prevede: nu se consideră muncă forțată (obligatorie): 
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a) serviciul militar sau activitățile desfășurate în locul acestuia de cei care, 
potrivit legii, nu îndeplinesc serviciul militar obligatoriu; 

b) munca unei persoane condamnate prestată în condiții normale în pe-
rioada de detenție sau de liberare condiționată de pedeapsă înainte de ter-
men; 

c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, pre-
cum și cele care fac parte din obligațiile civile normale stabilite de lege.

În privința ultimului caz, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost 
sesizată în câteva cazuri, printre care: cauza Van der Muselle contra Belgiei 
(1983) și cauza Iversen contra Norvegiei (1963). Cauza Van der Muselle con-
tra Belgiei se referă la situația reclamantului, care deținând calitatea de avocat 
stagiar a acordat asistență juridică din oficiu dlui Njie Embrima, iar pentru 
aceste servicii el nu a fost remunerat. Reclamantul a calificat această situație 
drept muncă forțată. Curtea însă a stabilit că având în vedere absența con-
strângerilor fizice sau morale, serviciile îndeplinite de Van der Mussele nu ar 
putea fi analizate ca o muncă forțată în sensul art.4 din Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului. 

Într-o altă cauză, Iversen contra Norvegiei (1963), CEDO nu a calificat 
drept muncă forțată obligația impusă în sarcina unor medici stomatologi de a 
lucra în decursul unui an în nordul Norvegiei. Aceasta se explică prin aceea că în 
acea perioadă era o lipsă acută de medici voluntari în zona respectivă, iar lipsa 
acestora crea un pericol real pentru asigurarea sănătății oamenilor din zona 
respectivă [4, p. 75].

În jurisprudența comunitară, s-a stabilit că nu constituie cazuri de muncă 
forțată următoarele situații [5, p. 264]: 

a) suspendarea beneficiului alocației de șomaj, cauzată de refuzul persoa-
nei vizate de a accepta un loc de muncă;

 b) activitățile juridice prestate de un avocat, în cadrul programului de asis-
tență juridică civilă din oficiu;

 c) obligația de reducere a onorariilor notariale, în cazuri expres determi-
nate prin lege, pentru anumite categorii de persoane;

 d) obligația impusă unor judecători de a îndeplini, fără remunerație, înda-
toririle de serviciu ale unor colegi absenți de la serviciu, în vederea desfășurării 
normale a actului de justiție etc. 

În consens cu art. 1 al Convenției Organizației Internaționale a Muncii 
nr.105 din 25.06.1957 privind abolirea muncii forțate (6), art. 7 alin. (3) Codul 
muncii al RM stabilește interdicția folosirii sub orice formă a muncii forțate 
(obligatorii), și anume: 
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a) ca mijloc de influență politică sau educațională ori în calitate de pedeap-
să pentru susținerea sau exprimarea unor opinii politice ori convingeri contrare 
sistemului politic, social sau economic existent; 

b) ca metodă de mobilizare și utilizare a forței de muncă în scopuri econo-
mice; 

c) ca mijloc de menținere a disciplinei de muncă;
 d) ca mijloc de pedeapsă pentru participare la grevă;
 e) ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenență socială, națională, 

religioasă sau rasială. 
Codul muncii stabilește că la munca forțată (obligatorie) se atribuie: 
a) încălcarea termenelor stabilite de plată a salariului sau achitarea parți-

ală a acestuia; 
b) cerința angajatorului față de salariat de a-și îndeplini obligațiile de mun-

că în lipsa unor sisteme de protecție colectivă sau individuală, ori în cazul în 
care îndeplinirea lucrării cerute poate pune în pericol viața sau sănătatea sala-
riatului. 

Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale (7) în art. 4 alin. (1) stabilește: Nimeni nu poate fi ținut în sclavie 
sau servitute. Iar alin. (2) prevede: nimeni nu poate fi supus muncii forțate sau 
obligatorii. După cum putem constata, Convenția tratează diferit două situații, 
una referindu-se la sclavie și servitute, iar cealaltă se referă la interzicerea mun-
cii forțate sau obligatorii. Sclavia și servitutea se referă la situațiile când persoa-
na, practic, este sechestrată. Pe când în cazul muncii forțate se pune accent pe 
caracterul involuntar al muncii ce trebuie prestată. De asemenea, în cazul scla-
viei și a servituții, victima apare ca aservită în totalitate, pe când în cazul muncii 
forțate aservirea se referă la condițiile în care munca forțată este realizată. Tot 
aici trebuie indicat faptul că robia este o formă particulară a sclaviei, deoarece 
pe lângă caracterul aservirii muncii, în cazul robiei, persoana nu are dreptul de 
a se deplasa, fiind obligată să locuiască pe teritoriul stăpânului său, aducându-
se astfel și o limitare dreptului la libera circulație.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Siliadin contra Franței 
[8], a fost sesizată în privința constatării a trei temeiuri: munca forțată, sta-
rea de servitute și sclavie. În cazul dat, reclamanta era resortisantă din Tago 
și locuia în Franța. La vârsta de 16 ani a fost obligată să muncească în calitate 
de menajeră în casă, precum și să aibă grijă de copiii soților B., fără a fi remu-
nerată. Aflându-se ilegal pe teritoriul francez, pașaportul său fiind confiscat, 
neavând resurse materiale, reclamanta a fost obligată să se ocupe de creșterea 
celor patru copii ai soților B., în fiecare zi între orele 7 și 22. Reclamanta a 
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fost în această postură timp de câțiva ani, timp în care soții B. i-au promis că 
situația ei se va îmbunătăți. Într-un final, comitetul contra sclaviei moderne, 
fiind alertat de un vecin al soților B., a sesizat parchetul (organ penal). Cauza 
penală s-a finalizat cu neînceperea urmăririi penale, însă în baza acțiunii civile 
soții B. au fost obligați la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul moral su-
portat de către reclamantă. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a expus cu privire la cele trei capete 
de cerere. Privitor la munca forțată, instanța de judecată a stabilit că reclamanta a 
muncit timp de mai mulți ani, fără consimțământul său și, de asemenea, nu a fost 
remunerată pentru munca prestată. Dat fiind faptul că reclamanta era minoră la 
acel moment și se afla ilegal pe teritoriul unui stat, aceasta era mereu într-o stare 
de frică, situație de care au profitat soții B. Din aceste motive, instanța a stabilit că 
reclamanta a fost supusă la muncă forțată în sensul art. 4 al CEDO. 

În privința sclaviei, Curtea a constatat că cu toate că petiționara a fost pri-
vată de liberul său arbitru, nu rezultă din dosar că ar fi fost ținută în sclavie în 
sens propriu, cu alte cuvinte că soții B. ar fi exercitat asupra ei un veritabil drept 
de proprietate, reducând-o la o stare de obiect. Nu se poate considera deci că 
dra Siliadin a fost ținută în sclavie în sensul „clasic” al acestei noțiuni (9). 

Cât privește servitutea, aceasta se traduce printr-o obligație de a-și presta 
serviciile sub imperiul constrân-gerii, ceea ce o face să fie pusă în legătură cu 
noțiunea de „sclavie”. În legătură cu aceasta, CEDO a relevat faptul că munca 
forțată la care a fost constrânsă petiționara se efectua șapte zile din șapte, timp 
de aproape cincispre- zece ore pe zi. Ea se afla în întregime la dispoziția so- ților 
B., de vreme ce actele îi fuseseră confiscate și i se promisese că situația sa va fi 
reglementată, ceea ce nu s-a făcut niciodată. În plus, dra Siliadin, care se temea 
să nu fie arestată de poliție, nu dispunea de nici o libertate de mișcare și de nici 
un timp liber. În aceste condiții, Curtea consideră că dra Siliadin a fost ținută în 
stare de servitute [9].

Legislația penală incriminează ca infracțiune munca forțată, iar persoanele 
care atrag la muncă forțată sunt pasibile de răspundere penală. Potrivit art. 168 
Cod penal [10] alin.;

(1) utilizarea muncii forțate a unei persoane prin constrângere sau 
înșelăciune, dacă acest act nu conține semne de trafic de persoane sau trafic 
de copii se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani.

(2) Aceeași acțiune comisă: a ) în raport cu două sau mai multe persoane; 
b ) în legătură cu un copil capabil sau cu o femeie însărcinată; c ) de două sau 
mai multe persoane; d ) o persoană publică, un funcționar, o persoană care 
deține o funcție publică responsabilă, o persoană publică străină sau un anga-



Drept penal. Partea specială     Pagina  445

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

jat internațional se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a se angaja în anumite activități pen-
tru un termen de la 2 la 5 ani, iar în cazul unei persoane juridice - cu amendă 
în suma de la 2.000 la 3.500 de unități convenționale, cu privarea de dreptul 
de a desfășura anumite activități sau cu lichidarea unei persoane juridice.

(3) Acțiunile prevăzute la alineatele (1) sau (2): a ) comise de un grup 
criminal organizat sau de o organizație criminală; b ) a implicat vătămarea 
corporală gravă sau alte vătămări corporale grave sau moartea victimei se 
pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar în cazul unei persoane juridi-
ce - cu o amendă de la 2.500 la 4.000 de unități convenționale, cu lichidarea 
persoanei juridice.

Astfel pentru a fi întrunite elementele componenței de infracțiune prevă-
zute de art. 168 al Codului penal al Republicii Moldova se cer întrunite urmă-
toarele elemente ale componenței de infracțiune:

Obiectul juridic special al infracțiunii privind munca forțată în reprezintă 
relațiile sociale cu privire al libertatea persoanei de ași alege munca pe care 
dorește să o presteze fără imixtiunea altor persoane în exercitarea acestei 
libertăți. De asemenea nu este exclus ca în cazul unor modalități ale infracțiu-
nii examinate să fie vătămate, adiacent, relațiile sociale cu privire la integrita-
tea corporală, sănătatea sau libertatea psihică a persoanei. La general obiectul 
material lipsește în cazul infracțiunii privind munca forțată, dar în ipostaza în 
aplicării violenței față de victimă este necesar să recunoaștem că corpul victi-
mei va fi obiectul material al acestei infracțiuni.

Latura obiectivă a muncii forțate se exprimă în fapta prejudiciabilă con-
stând în obținerea muncii de la o persoană împotriva voinței ei, prin constrîn-
gere sau înșelăciune, dacă această acțiune nu întrunește elementele traficului 
de ființe umane sau ale traficului de copii. Pentru întregirea laturii obiective 
este necesar ca munca să fie prestată în alte cazuri decât cele prevăzute de dis-
pozițiile legale. Astfel așa cum a fost reiterat supra conform alin. (2) din art. 44 
al Constituției (11) Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 29.07.1994, nu constituie muncă forțată: a) serviciul cu caracter 
militar sau activitățile desfășurate în locul acestuia de cei care, potrivit legii, 
nu satisfac serviciul militar obligatoriu; b) munca unei persoane condamnate, 
prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiți-
onată; c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, 
precum și cele care fac parte din obligațiile civile normale, stabilite de lege. 
Evident, în nici unul dintre aceste cazuri, dispoziția de la art. 168 al Codului 
penal al RM nu este susceptibilă de aplicare. 
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De asemenea trebuie de menționat că infracțiunea de muncă forțată este 
o infracțiune formală. Ea se consideră consumată din momentul în care victi-
ma a fost lipsită de libertate în ce privește prestarea muncii. 

Latura subiectivă a infracțiunii privind munca forțată se exprimă, în pri-
mul rând, în vinovăție sub formă de intenție directă. De regulă, motivul infrac-
țiunii constă în interesul material. 

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul 
comiterii infracțiunii a împlinit vârsta de 16 ani.

Concluzii. Milioane de oameni din întreaga lume sunt siliți la muncă for-
țată, conform statisticilor anuale ale Organizației Internaționale a muncii. 
Organizația Internațională a Muncii consolidează ca drul juridic internațional 
prin elaborarea de noi obligații pen tru prevenirea muncii forțate, protejarea 
victimelor și accesul acestora la astfel de căi de atac cum ar fi compensarea 
pentru daunele materiale și fizice.

Un prim pas important pentru desființarea muncii forțate ar fi promulga-
rea unor reguli mai clare, care să înlesnească partenerilor sociali o mai bună 
înțelegere a muncii forțate. Respectarea legilor trebuie să fie făcută în totalita-
te, pentru ca acestea să se impună, iar cazurile depistate de muncă forțată tre-
buie sancționate dur, astfel încât să se descurajeze asemenea practici ilegale.

Statele trebuie încurajate să dezvolte programe care se desfășoară la ni-
vel național și prin încurajarea inteprinderilor de a respecta regulile pentru ca 
ele să nu practice munca la negru plătită slab și lipsită de asigurări sociale și 
medicale. De asemenea trebuie să se lucreze cu guvernele pentru a consolida 
legislația, politica și punerea în aplicare a prevederilor legale, cu angajatorii 
– pentru a consolida lupta împotriva muncii forțate, inclusiv în lanțurile de 
aprovizionare, totodată și cu sindicatele pentru a spori capacitatea de repre-
zentare a celor supuși diverselor riscuri.
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RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE ÎN DREPTUL 
ROMÂN PENTRU INFRACŢIUNEA DE EVAZIUNE FISCALĂ

Mareș Mihai* ,
Avocat, doctor

This article analyzed the particularities of the criminal liability of the legal person for 
the crime of tax evasion. The analysis was carried out through the prism of the Romanian 
criminal legislation. It was shown that there are also specific crimes or frequently encounte-
red in the case of legal persons. These include the crime of tax evasion. Finally, it was found 
that the criminal liability of the legal person does not exclude the criminal liability of the 
natural person who contributed to the commission of the crime.

Keywords: tax evasion, criminal liability, legal person, punishment.

I. Aspecte generale privind răspunderea penală a persoanei juridice
Comparativ cu alte instituții de drept penal, răspunderea penală a persoa-

nei juridice este o instituție relativ nouă, fiind introdusă, sub imperiul Codului 
penal anterior prin Legea nr. 278/20061[1] 

Legiuitorul român a dedicat răspunderii penale a persoanei juridice un 
întreg capitol în Partea generală a Codului penal, consacrând prin acest ca-
drul legal un sistem al răspunderii penale generale[2]. Acest sistem presupu-
ne posibilitatea angajării răspunderii penale a persoanei juridice pentru ori-
ce infracțiune. Cu toate acestea, în mod evident, anumite infracțiuni nu sunt 
susceptibile a fi săvârșite de persoanele juridice datorită specificului lor ori 
a calității cerute subiectului activ, calitate ce poate fi avută doar de către o 
persoană fizică.

Potrivit art. 135 C. pen. răspund penal toate persoanele juridice, cu excepția 
statului și a autorităților publice, pentru infracțiunile săvârșite în realizarea 
obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. În ceea 
ce privește persoanele juridice de drept privat, răspunderea penală poate fi an-
gajată indiferent de tipul acesteia. O categorie aparte de persoane juridice este 

* E-mail: mihai.mares@mares.ro 
1 F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014, 

p. 273.



Drept penal. Partea specială     Pagina  449

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

cea a regiilor autonome. În literatura de specialitate s-a arătat că în ciuda naturii 
juridice mixte, atât de drept public, cât și de drept privat, acestea nu pot fi asi-
milate autorităților publice, astfel încât poate fi angajată răspunderea penală a 
acestora [3].

Esențial în această privință este că răspunderea penală a persoanei juridice 
nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la comiterea 
infracțiunii[4]. Acest principiu presupune că și persoanele fizice aflate în con-
ducerea persoanei juridice, prepușii acesteia, precum și alte persoane care au 
o relație de fapt sau de drept cu persoana juridică pot răspunde penal pentru 
infracțiunea săvârșită în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în 
numele persoanei juridice, fără a exista însă o condiționarea între răspunderea 
penală a persoanei juridice și cea a persoanei fizice[5].

Pedeapsa principală în cazul săvârșirii unei infracțiuni de către o persoana 
juridică este amenda, al cărei cuantum va fi stabilit de instanța de judecată prin 
sistemul zilelor-amendă, acesta putând varia între 3000 de lei și 3.000.000 de 
lei. Pe lângă pedeapsa amenzii, persoanei juridice îi pot fi aplicate și pedepse 
complementare, precum: dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activității 
sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani, 
închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 
3 ani, interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată 
de la unu la 3 ani, plasarea sub supraveghere judiciară, afișarea sau publicarea 
hotărârii de condamnare.

După cum am precizat anterior, conform Codului penal, persoanele juri-
dice pot răspunde penal pentru orice infracțiune. Cu toate acestea, există și 
infracțiuni specifice ori întâlnite frecvent și în cazul persoanelor juridice.

Conform ultimului raport de activitate al Ministerului Public publicat, în 
2019 au fost 1013 suspecți și inculpați persoane juridice în cauzele soluționate, 
dintre care numărul inculpaților persoane juridice trimiși în judecată a fost de 
239, dintre care 15 pentru infracțiuni contra patrimoniului, 4 pentru infracțiuni 
de corupție sau de serviciu și 177 dintre aceștia pentru infracțiuni prevăzute de 
legile speciale [6]. 

Din datele furnizate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție pentru un amplu studiu dedicat răspunderii persoanei juridice, pe pri-
mul loc în ceea ce privește infracțiunile pentru care sunt cercetate persoanele 
juridice se află infracțiunea de evaziune fiscală, urmată în top de infracțiunile 
de înșelăciune, spălare de bani, constituire de grup infracțional organizat, 
infracțiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, infracțiuni 
contra intereselor financiare ale Uniunii Europene etc. [7]
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Prin urmare, ca o consecință logică a modului în care a fost reglementată 
răspunderea penală a persoanei juridice, deși teoretic persoanele juridice au 
aptitudinea de a săvârși oricare dintre infracțiunile prevăzute de Codul penal 
ori de legile speciale, cel mai frecvent persoanele juridice săvârșesc infracțiuni 
economice ori în strânsă legătură cu o componentă patrimonială.

II. Săvârșirea infracțiunii de evaziunea fiscală de către persoana juridică
Evaziunea fiscală a fost definită în literatura de specialitate drept activi-

tatea de încălcare de către contribuabil, cu bună știință, a dispozițiilor legale 
în vederea sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul de 
stat [8]. Această definiție, prin gradul său de generalitate, permite subsumarea 
modalităților de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală, întrucât diversita-
tea acestora ar face dificilă formularea unei definiții cu un grad mai mare de 
specificitate.

Infracțiunea de evaziune fiscală este prevăzută de art. 9 din Legea nr. 
241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, putând fi săvârșită 
în una sau mai multe dintre modalitățile prevăzute de norma de incriminare. 
Având în vedere complexitatea fenomenului infracțional al evaziunii fiscale, 
prezentul articol se va rezuma la a reliefa o serie de aspecte pe care le apreciem 
ca fiind relevante în raport de specificul dat de situația în care subiectul activ 
este o persoană juridică.

Prima modalitate de săvârșire descrisă de norma de incriminare constă în 
„a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile”.

Elementul material este unul foarte general, astfel că în concret infracțiunea 
poate fi săvârșită în numeroase variante. Spre exemplu, atunci când contri-
buabilul are obligația de a declara veniturile ori bunurile supuse impozitării, 
nedeclararea acestora reprezintă o formă de ascundere a bunului ori a sursei 
impozabile/taxabile[9]. De asemenea, în situația în care contribuabilul este 
obligat să consemneze în documente justificative anumite operațiuni econo-
mice ori să le înregistreze în documentele de evidență contabilă operațiunile 
economice desfășurate, neîntocmirea documentelor ori neevidențierea tuturor 
operațiunilor reprezintă o formă de ascundere a bunului ori a sursei impozabi-
le/taxabile. [10]

Într-o decizie a Tribunalului Constanța[11], instanța a stabilit că „omisiunea 
plății TVA-ului nu poate fi asimilată infracțiunii de evaziune fiscală în lipsa unui 
element fraudulos din care să rezulte intenția de a ascunde bunul sau sursa impo-
zabilă.” Practic, simpla neîndeplinire a obligației de plată a unei taxe legal datorate 
nu constituie infracțiunea de evaziune fiscală, dacă bunul sau sursa impozabilă 
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nu au fost ascunse. Acest aspect prezintă o deosebită importanță întrucât adesea 
există și o „zonă gri”, unde linia de demarcație între ilicit penal și o simplă conduită 
necorespunzătoare este dificil de stabilit. Este deosebit de important ca organele 
judiciare să stabilească dincolo de orice dubiu rezonabil că intenția contribuabi-
lului a fost de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

De asemenea, art. 9 din Legea nr. 241/2005 prevede la litera b) că „omisi-
unea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente 
legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”.

Pentru a identifica care sunt persoanele care răspund pentru evaziunea 
fiscală săvârșită în această modalitate, trebuie să ne aplecăm atenția asupra 
dispozițiilor legale care reglementează domeniul contabil. Astfel, conform art. 
10 alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, răspunderea pentru organizarea 
și conducerea contabilității la societățile comerciale și alte persoane juridice 
„revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are 
obligația gestionării entității respective”. 

Aceeași lege prevede și că „răspunderea pentru aplicarea necorespunză-
toare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef 
sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună 
cu personalul din subordine”. Pentru ipoteza în care societatea a încheiat un 
contract de prestări servicii cu un contabil ori cu o societate de contabilitate, 
autorizați potrivit legii, care sunt membrii ai Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România, aceeași dispoziție legală prevede că „răs-
punderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și pre-
vederilor contractuale”. 

În ceea ce privește documentele justificative care stau la baza înregistră-
rilor în contabilitate, legea contabilității stabilește în art. 6 alin. 2 că acestea 
angajează răspunderea atât a celor care le-au întocmit, vizat și aprobat, cât și a 
celor care le-au înregistrat în contabilitate.

Prin urmare, în stabilirea responsabilității pentru eventuale nereguli ce 
pot apărea în cadrul societăților comerciale, stabilirea răspunderii cu privire 
la aspectele anterior menționate se va face prin raportare și la aceste prevederi 
legale.

Cea de a treia modalitate de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală este 
prevăzută la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 și constă în „evidențierea, 
în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază 
operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive”. 

Această modalitate de săvârșire a infracțiunii reprezintă una dintre cele 
mai des întâlnite forme de evaziune fiscală. În mod concret, operațiunea fictivă 
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poate fi înregistrată numai în evidențele contabile, fără a exista documente jus-
tificative, fie să fie consemnată mai întâi în documente justificative și ulterior 
în evidențele contabile. Documentele justificative sunt, conform art. 6 alin. 1 
din Legea contabilității nr. 82/1991, acele documente în care sunt consemnate 
operațiunile economico-financiare efectuate și care stau la baza înregistrării în 
contabilitate a acestora.

Într-o decizie de speță, ÎCCJ a arătat că „operațiunea fictivă poate să con-
stea, printre altele, și în cheltuieli care nu au existat în realitate sau care sunt 
mai mari decât cele reale ori cheltuieli pentru care nu există documente justifi-
cative, dar care sunt înregistrate în documentele legale.” [12]

De asemenea, în cadrul aceleiași decizii, Înalta Curte statuează și că su-
biect activ al infracțiunii de evaziune fiscală poate fi și administratorul de fapt 
al societății, nu doar administratorul de drept. Prin urmare, simplul fapt că 
persoana care controlează în fapt societatea nu figurează și în actul constitu-
tiv al societății nu presupune excluderea acestuia din sfera subiecților activi ai 
infracțiunii.

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr. 21/2017, admițând 
un recurs în interesul legii, prin care a stabilit că „fapta de evidențiere în actele 
contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni 
reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, prin folosirea de facturi și chitanțe 
fiscale falsificate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, con-
stituie infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”.[13]

Astfel, instanța supremă a pus capăt practicii neunitare, în cadrul căreia 
unele instanțe apreciau că fapta de a înregistra în evidențele contabile operațiuni 
comerciale fictive în baza unor facturi fiscale și chitanțe de plată întocmite în fals 
în numele unor societăți comerciale care nu recunosc tranzacțiile sau care au 
avut comportamentul fiscal asemănător societăților comerciale tip “fantomă”, 
în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, întrunește elemente-
le constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. 
c) din Legea nr. 241/2005 și ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură 
privată/uz de fals, prevăzute de art. 322 și art. 323 din Codul penal, aflate în 
concurs real, iar alte instanțe apreciau că în această situație se va reține numai 
infracțiunea complexă de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 241/2005.

Acest recurs în interesul legii prin care instanța supremă a oferit o inter-
pretare unitară a dispozițiilor legale care vizau la încadrarea juridică a fapte-
lor descrise are o importanță practică deosebită, deoarece în ipoteza reținerii 
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unui concurs de infracțiuni și pedeapsa stabilită de instanță va fi într-un cuan-
tum mai mare, având în vedere aplicarea sporului obligatoriu și fix prevăzut de 
Codul penal în cazul concursului de infracțiuni. 

Infracțiunea de evaziune fiscală poate fi săvârșită și prin modalitatea pre-
văzută de art. 9 alin.1 lit. d) din Legea nr. 241/2005, constând în „alterarea, 
distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori 
de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor”.

Dacă în ceea ce privește acțiunile de distrugere și ascundere, conduita su-
biectului activ este facil de intuit, referitor la acțiunea de alterare facem pre-
cizarea că aceasta poate consta fie în modificarea datelor deja înregistrate de 
aparatele de marcat sau taxat, fie în modificarea aparatului, astfel încât acesta 
să nu mai înregistreze sau să înregistreze mai puțin[14].

Practica oferă numeroase exemple de modalități în care făptuitorii desfășoară 
activitățile descrise de norma de incriminare, variind de la metode simple până 
la variante mai sofisticate de săvârșire. Realizarea elementului material al aces-
tei infracțiuni, constând în modalitatea ascunderii ori distrugerii, are loc, spre 
exemplu, în situația în care o societate comercială are datorii la bugetul general 
consolidat iar, din dorința de a nu plăti obligațiile fiscale, administratorul vinde 
activele societății (e.g. terenuri, utilaje) și își însușește sumele de bani, cesionând 
părțile sociale apoi către un „om de paie”, care devine noul administrator, fără 
însă ca acesta să primească efectiv documentele contabile, acestea fiind ascunse 
sau distruse de vechiul administrator. În momentul în care organele fiscale se 
sesizează cu privire la neplata obligațiilor fiscale și solicită lămuriri, vechiul ad-
ministrator va susține că a predat documentele contabile noului administrator 
(existând și un proces-verbal în acest sens), iar noul administrator va susține că 
deși a semnat procesul-verbal, nu a primit niciun document. [15]

Prin urmare, în situația descrisă, operațiunile realizate de administratorul 
inițial al societății fac parte din acțiunea de ascundere a actelor contabile, cu 
scopul de a se sustrage de la plata datoriilor fiscale.

De asemenea, tot infracțiunea de evaziune fiscală o constituie și „executarea 
de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a 
datelor”, astfel cum e prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 241/2005.

Conform art. 108 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are 
obligația de a ține evidențele contabile, potrivit actelor normative în vigoare, în 
vederea stabilirii situației de fapt fiscale și a obligațiilor fiscale datorate. Noțiunea 
de evidențe fiscale beneficiază de o definiție legală în cadrul aceluiași articol 
(art. 108 alin. 3 Codul de procedură fiscală), acestea fiind „registrele, situațiile, 
precum și orice alte înscrisuri care, potrivit legislației fiscale, trebuie întocmite 
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în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale și a creanțelor fisca-
le, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de 
evidență fiscală”. Observăm că definiția cuprinde o enumerare enunțiativă, și nu 
limitativă, astfel că evidențele fiscale ce trebuie ținute de contribuabil trebuie 
raportate la specificul activității economice pe care o desfășoară și la normele 
legale care reglementează domeniile respective.

Evaziunea fiscală săvârșită în această modalitate presupune, spre exemplu, 
ținerea de evidențe contabile neoficiale, pe lângă cele cerute de lege, existând 
neconcordanțe între acestea, în sensul că în evidențele neoficiale sunt incluse 
operațiuni economice suplimentare, contribuabilul urmărind sustragerea de la 
îndeplinirea obligațiilor fiscale [16].

O altă modalitate de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală este descri-
să de art. 9 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 241/2005 și constă în „sustragerea de la 
efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, decla-
rarea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare 
ale persoanelor verificate”.

Obligația de a avea și de a declara un sediu social nu și-ar atinge scopul fără 
existența obligațiilor de a păstra la sediul social declarat documentele justifica-
tive și de evidență contabile și de a fi găsit la sediul social declarat, în vederea 
verificării documentelor menționate. [17] Prin urmare, declararea fictivă a se-
diului social nu înseamnă doar înregistrarea acestuia în baza unor acte false, ci 
și existența unui sediu pur formal, care a fost înregistrat în baza unor acte reale, 
dar unde reprezentanții societății comerciale nu pot fi găsiți niciodată [18].

De asemenea, se va reține infracțiunea de evaziune fiscală și în situația în 
care este declarat un sediu real, însă nu precizează suficiente date de identifica-
re pentru ca acel sediu să poată fi identificat[19]. 

Infracțiunea de evaziune fiscală poate fi comisă și în modalitatea descrisă 
de art. 9 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 241/2005, care constă în „substituirea, de-
gradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunuri-
lor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale 
Codului de procedură penală”.

În mod evident, pentru a fi săvârșită infracțiunea de evaziune fiscală în 
această modalitate, situația premisă constă în existența unor bunuri ce fac 
obiectul sechestrului, instituit fie ca măsură asigurătorie, fie ca o măsură de 
executare silită. 
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III. Noutăți legislative în materia evaziunii fiscale
Relativ recent Curtea Constituțională a respins obiecțiile de 

neconstituționalitate formulate împotriva Legii privind modificarea și comple-
tarea Legii nr. 241/2015 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale[20], 
iar ca urmare a fost promulgată și a intrat în vigoare, începând cu 04 aprilie 
2021, Legea nr. 55/2021, care a modificat Legea nr. 241/2005 privind preveni-
rea și combaterea evaziunii fiscale. Modificările aduse de această nouă lege sunt 
în sensul „relaxării”, într-o anumită măsură, a regimului sancționator. 

Astfel, una dintre modificările importante constă în prevederea pedepsei 
amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii pentru infracțiunea de evaziune fis-
cală prevăzută de art. 9 din Legea nr. 241/2005 și pentru infracțiunile conexe 
prevăzute de art. 8 alin. 1 și 2 din Legea nr. 241/2005. Prin urmare, în cazul con-
damnării pentru una dintre aceste infracțiuni, în etapa individualizării judiciare 
a pedepsei, instanțele de judecată vor avea facultatea de a alege între pedeap-
sa amenzii și cea a închisorii, apreciind întru-un sens sau în altul în funcție de 
circumstanțele concrete ale cauzei, însă având această nouă opțiune. 

Desigur, persoana juridică nu poate fi încarcerată, astfel că și anterior aces-
tei modificări, prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute pentru pedeap-
sa închisorii, instanța stabilea cuantumul amenzii pe care persoana juridică 
inculpată era obligată să o plătească, întrucât aceasta este singura specie de 
pedeapsă pe care persoana juridică o poate executa, după cum am explicat în 
prima parte a acestui articol. Totuși, prin raportare la situațiile în care în care pe 
lângă răspunderea penală a persoanei juridice este antrenată și cea persoanei 
fizice, modificarea prezintă interes pentru inculpatul persoană fizică, care poate 
fi condamnat, dacă instanța optează în acest sens, inclusiv la pedeapsa amnezii, 
care, cel puțin teoretic, este o pedeapsă mai ușoară decât cea a închisorii.

 Mai mult, în ceea ce privește infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de 
art. 8 și 9 din Legea nr. 241/2005, cauza de reducere a pedepsei prevăzută de art. 
10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 a fost eliminată, fiind practic înlocuită cu o cau-
ză specială de aplicare opțională sau obligatorie, după caz, a pedepsei principale 
a amenzii [21], reglementând că dacă „în cursul urmăririi penale sau al judecății, 
prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 
euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă 
prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în 
echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda.”

Din coroborarea textelor art. 8, 9 și 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, și 
în lumina celor reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr. 101 din 17 fe-
bruarie 2021, aplicarea amenzii se va aplica cu titlu facultativ de către instanța 
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de judecată dacă prejudiciul în valoare de până la 100.000 euro a fost acoperit 
integral în termenul prevăzut de lege și, cu titlu obligatoriu în situația în care 
valoarea prejudiciului este de până la 50.000 euro și a fost acoperit în totalitate 
în condițiile prevăzute de lege.

O altă modificare importantă constă în introducerea la art. 10 din Legea nr. 
241/2005 a alineatului 11 care reglementează o cauză de nepedepsire. Astfel, 
nu va fi pedepsit cel care a săvârșit una dintre infracțiunile de evaziune fiscală 
prevăzute de art. 8 și 9 din Legea nr. 241/2005 „dacă în cursul urmăririi penale 
sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definiti-
ve, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, 
la care se adaugă dobânzile și penalitățile este acoperit integral”. 

În justificarea acestei modificări, în expunerea de motive a proiectului 
de lege ce a devenit Legea nr. 55/2021, s-a argumentat că în ceea ce privește 
infracțiunile de evaziune fiscală, cel mai important aspect îl reprezintă recupe-
rarea prejudiciului de către stat, astfel că în situația acoperirii prejudiciului, ne-
executându-se pedeapsa cu închisoarea statul va beneficia atât de recuperarea 
sumelor cu care a fost prejudiciat, cât și de reducerea cheltuielilor cauzate de 
detenția condamnaților, cu atât mai mult cu cât condițiile de detenție și gradul 
de aglomerare din sistemul penitenciar au atras României condamnări în fața 
instanțelor internaționale [22]. 

De asemenea, este de notat că noua variantă a Legii nr. 241/2005 prevede și 
că această cauză de nepedepsire și cauza specială de aplicare a pedepsei princi-
pale a amenzii vor produce efecte in rem, adică se vor aplica tuturor inculpaților, 
chiar dacă nu au contribuit la acoperirea prejudiciului.

IV. Aspecte procedurale privind inspecția fiscală 
IV.1. Scurte observații cu privire a deosebirile dintre inspecția fiscală și 

controlul antifraudă
Un aspect important pentru activitatea societăților comerciale este repre-

zentat de relația acestora cu organele fiscale. În raporturile cu organele fiscale, 
o societate poate fi supusă unor diverse tipuri de controale în vederea verificării 
îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le incumbă. Cu titlu exemplificativ menționăm: 
inspecția fiscală, controlul inopinat, controlul antifraudă.

Conform art. 113 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, „inspecția fisca-
lă reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității 
declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legă-
tură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării 
prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a 
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bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de 
obligații fiscale principale”. Inspecția fiscală se realizează de către organul fiscal 
competent potrivit dispozițiilor legale în materie.

În ceea ce privește controlul antifraudă, acesta este realizat de funcționarii 
din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), o direcție cu atribuții de 
prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală 
și vamală [23]. 

Controlul antifraudă este un tip de control operativ și inopinat, nepresupu-
nând o înștiințare în prealabil a contribuabilului, spre deosebire de procedura 
de inspecție fiscală, în care este obligatoriu ca cel suspus inspecției să primeas-
că un aviz de inspecție fiscală de la organul fiscal competent [24].

Direcția generală antifraudă fiscală poate efectua controale antifraudă și la 
solicitarea unor instituții de drept public sau privat, inclusiv ca urmare a unor 
aspecte semnalate de petiționarii persoane fizice și juridice. De asemenea, în 
ceea ce privește solicitările de verificări formulate de către organele de urmă-
rire penală [25], acestea pot fi solicitate Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală (ANAF) după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, în ca-
zuri temeinic justificate [26].

IV. 2. Actele organelor fiscale - procesele-verbale de sesizare a organelor 
de urmărire penală

Având o sferă largă de atribuții, personalul din cadrul Direcției generale 
antifraudă fiscală (DGAF) poate întocmi diverse acte, precum procese-verba-
le, procese-verbale de ridicare/restituire înscrisuri, procese-verbale de sigila-
re/desigilare, note explicative, procese-verbale de constatare și sancționare a 
contravențiilor, referate. 

În cazul în care ca urmare a controlului efectuat, personalul DGAF constată 
împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în dome-
niul financiar-fiscal sau vamal, întocmesc procese-verbale și acte de control în 
baza cărora sesizează organele de urmărire penală[27].

Prin urmare, procesul-verbal nu reprezintă în sine actul de sesizare al or-
ganelor de urmărire penală, ci în baza acestuia se întocmește separat actul de 
sesizare aferent [28]. Actul de sesizare va fi însoțit de procesul-verbal sau actul 
de control încheiat, documentele ridicate și explicațiile scrise solicitate, precum 
și alte înscrisuri care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal.[29]

În ceea ce privește inspecția fiscală, aceasta se finalizează cu un raport de 
inspecție fiscală în care se prezintă constatările organului de inspecție fiscală 
din punctul de vedere faptic și legal și consecințele lor fiscale [30]. În situația în 
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care inspectorii ANAF fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevă-
zute de legea penală vor întocmi un proces-verbal prin care vor sesiza organele 
de urmărire penală. 

Procesele-verbale care stau la baza sesizării organelor de urmărire penală, 
precum și procesele-verbale încheiate la solicitarea organelor de urmărire pe-
nală, prin care se evaluează prejudiciul nu sunt acte administrativ fiscale în sen-
sul Codului de procedură fiscală[31]. Prin urmare, acestea nu pot fi contestate 
în cadrul procedurii de contencios administrativ, însă pe baza acestora organele 
fiscale organizează evidența fiscală a sumelor reprezentând prejudiciul înscris 
în aceste procese-verbale, distinct de evidența creanțelor fiscale, iar persoana 
interesată poate achita aceste sume, adică pretențiile organului fiscal înscrise în 
documentele prin care s-a constituit parte civilă în procesul penal[32]. 

Până în la începutul anului 2019, procesele-verbale întocmite de ANAF în 
cadrul unei inspecții fiscale, conform art. 2331 alin. 3 și 5 Cod de procedură fis-
cală din 2003 și a art. 350 alin. 1 și 3 din Codul de procedură fiscală din 2015, 
constituiau mijloace de probă. În acest context, calificarea prin lege a constată-
rilor efectuate de ANAF, care are vocație de parte civilă, ca mijloc de probă era 
de natură a încălca dreptul la un proces echitabil, aducând atingere egalității 
părților și principiului obiectivității administrării probelor[33].

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 72 din 29 ianuarie 2019 [34] a fost de-
clarată neconstituțională sintagma „care constituie mijloc de probă” din cadrul 
dispozițiilor legale anterior menționate, astfel încât în prezent procesele-verbale 
realizate de ANAF în urma inspecțiilor fiscale nu mai constituie mijloace de probă 
în procesul penal, ci pot fi catalogate ca acte de sesizare a organelor de urmărire pe-
nală. De asemenea, nu vor mai fi considerate mijloace de probă nici procesele-ver-
bale încheiate ca urmare a controalelor fiscale efectuate la solicitarea organelor de 
urmărire penală, în conformitate cu art. 350 alin. 2 și 3 Cod de procedură fiscală.

Decizia Curții Constituționale corectează o anomalie în materie probatorie. 
Anterior acesteia, procesul-verbal întocmit de organele fiscale deveneau mijloa-
ce de probe transferate dintr-o procedură administrativă în procedura penală, 
fiind încălcată o garanție procedurală importantă, și anume ca acestea să fie 
obținute numai după începerea urmăririi penale. Curtea Constituțională arată 
că între Codul de procedură fiscală și Codul de procedură penală legiuitorul nu 
a realizat corelarea necesară în ceea ce privește sintagma „care constituie mij-
loace de probă”, acest lucru având drept consecință fragilizarea sistemului de 
administrare a probelor în procesul penal [35].

Această decizie produce efecte numai pentru viitor, în sensul că va deter-
mina excluderea proceselor-verbale întocmite de ANAF în urma controalelor 
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fiscale, atât în cauzele viitoare, cât și în cele pendinte la momentul publicării în 
Monitorul Oficial.

V. Concluzii
Cu puține excepții date de specificul infracțiunii, persoana juridică poate 

răspunde penal pentru orice infracțiune, însă, așa cum rezultă din statisticile 
Ministerului Public, deloc surprinzător, predomină infracțiunile cu implicații 
patrimoniale, pe primul loc situându-se infracțiunea de evaziune fiscală.

Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale are 
preponderent un caracter sancționator, însă după cum o demonstrează statisti-
cile și realitatea socială, acest aspect nu a contribuit la o reducere considerabilă 
a fenomenului evaziunii fiscale, astfel că o atenție mai mare ar trebui acordată 
și activităților de prevenție. Noile modificări ale Legii nr. 241/2005 aduc o dimi-
nuare a caracterului punitiv și un transfer al atenției legiuitorului de la represi-
une totală către măsuri mai blânde, centrate pe recuperarea prejudiciului.

În ceea ce privește controalele și inspecțiile fiscale, este de menționat că în 
calitate de contribuabil, persoana juridică, prin reprezentanții săi, are obligația 
de a colabora cu inspectorii fiscali, în sensul de a le pune la dispoziție toate da-
tele, informațiile și documentele necesare pentru buna desfășurare a acesteia, 
în scopul stabilirii stării de fapt fiscale [36]. Pe toată durata exercitării inspecției 
fiscale contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau 
juridică[37].

Având în vedere că răspunderea pentru organizarea și conducerea 
contabilității la societățile comerciale și alte persoane juridice revine adminis-
tratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația ges-
tionării entității respective, este important ca persoanele aflate la conducerea 
societăților comerciale să acorde o atenție corespunzătoare prevenirii faptelor 
de evaziune fiscală, prin asigurarea asistenței de specialitate (juridice, conta-
bile, fiscale etc.) în vederea respectării prevederilor legale privitoare la înde-
plinirea obligațiilor fiscale și identificarea și evaluarea potențialelor riscuri cu 
scopul prevenirii unor activități ce ar putea conduce la antrenarea răspunderii 
penale a societății și, eventual, a persoanelor fizice responsabile.
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NOŢIUNI DEFINITORII ALE DREPTRILOR CETĂŢENILOR 
AFERENTE INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ART.185 CP R
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This scientific article is dedicated to the reconceptualization of the legal-criminal pro-
tection of religious freedom and the inadmissibility of confessional intolerance in the cri-
minal law of the Republic of Moldova. The purpose of this scientific message consists in the 
analysis of the weak points of the content of art. On this occasion, they were subjected to a 
thorough analysis: European legislation on the provision of religious freedom, criminal and 
extra-criminal legislation in the field of protection of religious freedom in the Republic of 
Moldova, as well as contemporary doctrine in recent years.

Following the study, certain legislative gaps were identified that can be easily removed 
by reviewing and reformulating the incriminating framework of criminal acts that affect the 
person’s religious freedom. The conclusions of the law lata and the recommendations of 
lege ferenda created under the rule of the latest legislative trends at European level can be 
taken into account in the legislative process.

Keywords: religious freedom; religious belief; the right to religious belief; cult religi-
os; spiritual worship; violation of religious freedom.

Introducere
În acest demers dorim să distingem noțiunile definitorii ale valorilor socia-

le ce reprezintă obiectul juridic principal al faptelor prevăzute la art.185 CP RM 
care constitui libertatea de religie și inadmisibilitatea prozeletismului abuziv.

Ab inițio, menționăm că convingerile spirituale, religioase și filosofice fac 
parte din viața privată a oricărei persoane și implică totodată dreptul acesteia 
de a le manifesta în conformitate cu propria sa voință și dorință. Este unanim 
recunoscut că viața privată a ființei umane, cât și forul interior al acesteia ur-
mează, a fi protejat de documentele naționale și internaționale.

În Republica Moldova protecția vieții private a credincioșilor se asigură prin 
următoarele prevederi normative: alin.(8) art.15 al Legii privind libertatea de 
conștiință, de gândire și de religie, nr.125 din 11.06.2007 [1] în temeiul căreia 
este nelegitimă orice cerință de indicare în actele oficiale a apartenenței la un 
cult religios; art.3 al Legii Republicii Moldova privind protecția datelor cu carac-
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ter personal, nr.133 din 08.07.2011 [2], ce stipulează că, datele care dezvăluie 
convingerile religioase sau filozofice ale persoanei, constituie categorii speciale 
de date cu caracter personal. 

În accepțiunea Legii Republicii Moldova privind libertatea de conștiință, de 
gândire și de religie, nr.125 din 11.06.2007, convingerile religioase reprezintă un 
complex de idei, principii și învățături de credință sau dogme cu caracter religi-
os în care o persoană crede, pe care le acceptă benevol, le mărturisește și după 
care se conduce în viață (art.3) [1]. În acelaș timp, în calitate de credincios în 
temeiul Legii privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie, nr.125 din 
11.06.2007 se recunoaște persoana care crede în anumite adevăruri religioase 
și care face parte benevol dintr-o comunitate religioasă cu ai cărei membri îm-
părtășește aceleași convingeri, aceeași credință, participă la săvîrșirea acelorași 
activități și practici religioase, fiind supus unei autorități religioase liber alese. 

La nivel internațional, în conformitate cu alin.(1) art.9 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului [3], orice persoană are dreptul la libertatea de 
gândire, de conștiință și de religie; acest drept include libertatea de a-și schimba 
religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau con-
vingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, 
învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor. Potrivit alin.(2) art.9 al actului 
normativ citat, libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile nu poate for-
ma obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie 
măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru siguranța publică, protec-
ția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor și 
libertăților altora.

În conformitate cu Orientările UE privind promovarea și protecția libertății 
de religie sau de convingere, Bruxelles, 24 iunie, 2013 [4], toate persoanele au 
dreptul de a-și manifesta religia sau convingerea, fie individual, fie împreună 
cu alții, atât în public, cât și în privat, prin cult, îndeplinirea riturilor, practici și 
învățătură, fără teama de intimidare, discriminare, violență sau atacuri. 

În alt context, distingem că potrivit unei opinii existente în literatura de 
specialitate obiectul juridic principal al infracțiunilor prevăzute la art. 185 CP 
RM îl formează relațiile sociale cu privire la realizarea libertatății conștiinței. 
În acest sens, prin libertatea conștiinței trebuie de înțeles dreptul la libertatea 
de gândire, de conștiință și de religie[1]. Acest drept trebuie exercitat în spirit 
de toleranță și de respect reciproc și cuprinde libertatea de a aparține sau nu 
unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-și schimba reli-
gia sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile în mod individual sau 
în comun, în public sau în particular, prin învățătură, practici religioase, cult și 
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îndeplinirea riturilor. Altfel zis, fiecare persoană și comunitate religioasă poate 
adera liber la orice cult religios.

Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a 
credinței religioase poate fi restrînsă, în condițiile legii, numai în cazul în care 
această restrângere urmărește un scop legitim și reprezintă, într-o societate de-
mocratică, măsuri necesare pentru siguranța publică, menținerea ordinii publi-
ce, ocrotirea sănătății și a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor și 
libertăților persoanei. 

Prin urmare evidențiem gândul legiutorului precum că infracțiunile incri-
minate la art.185 CP RM atentează asupra drepturilor celorlalți cetățeni în cora-
port cu convingerile personale ce țin de religie.

În alt registru, obiectul juridic special al acestor infracțiuni are un caracter 
complex, fiind format de relațiile sociale cu privire la realizarea, în conformitate 
cu art.31 din Constituție a libertății conștiinței.

Cadrul juridic în domeniul libertății conștiinței gândirii și religiei al, culte-
lor religioase și părților lor componente este descris în tratatul de drept penal 
Partea specială [5]. 

De remarcat că convingerile care susțin sinuciderea asistată sau preferințele 
lingvistice sau eliminarea rămășițelor umane după deces nu sunt incluse în defi-
niția conceptului de convingeri utilizat în cadrul dispoziției art.9 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului [3]. Însă, cum se arată pe bună dreptate în De-
cizia Curții Constituționale a României, nr. 669 din 12 noiembrie 2014, „în niciun 
caz o persoană nu poate fi pusă ab initio în situația de a-și apăra sau proteja liberta-
tea conștiinței, pentru că o asemenea abordare ar contraveni obligației negative a 
statului, care, în virtutea acestei obligații, nu poate impune studierea religiei” [6]. 

Rezultate obținute și discuții:
Ce totuși presupune atentarea la persoană și la drepturile cetățenilor prin 

intermediul religiei? Cît de des aceste drepturi sunt încălcate? Pentru a avea un 
răspuns mai complex la această temă, mai întîi este necesar să cunoaștem totuși 
ce reprezintă religia?

 Termenul religie, în accepțiunea mai multor autori, este folosit în două 
sensuri înrudite, dar distincte: [7, p.17]

1) primul se referă la instituții religioase, grupuri sociale și mișcări al căror 
scop este de a se exprima în problemele ce privesc religia; 

2)  al doilea este cel spiritual (religia oferă modele de comportament social 
și individual). 

În opera sa criminologul A.Jeflea definind noțiunea de religie face referire 
la literatura teologică și reușește să definească religia prin trei elemente indis-
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pensabile: dogmă ce implică adeziunea la un adevăr elevat, orientarea înspre 
o realitate transcendentă sau spre o forță superioară; ritul ce subliniază nece-
sitatea participării la anumite practici cu caracter religios; anumită morală ce 
implică un anumit număr de interdicții și obligații [7, p.178-179; 9, p.6]. 

Abordarea doctrinară citată se încadrează conceptual în spiritul art. 9 al 
Convenției Europene a Drepturilor Omului [3] care face referire la manifesta-
rea religiei prin următoarele forme: cult (serviciile religioase, oricare ar fi aces-
tea, independent de numărul credincioșilor care au aderat la ele); învățământ 
(învățământul religios, încercarea de a convinge aproapele de valabilitatea unor 
idei de origine religioasă); practici și îndeplinirea unor ritualuri (participarea la 
oficii, procesiuni ori alte astfel de aspecte).

Totodată, în Recomandarea 1720 (2005) privind educația și religia, s-a re-
marcat faptul că „religia fiecăruia, inclusiv opțiunea de a nu avea nicio religie, 
este o chestiune strict personală” 

În spiritul acestui act normativ, dreptul de a avea o convingere reprezintă, 
în primul rând, libertatea fiecărei persoane de a avea sau de a adopta o convin-
gere sau o religie la libera sa alegere, fără însă a implica libertatea de a refu-
za valabilitatea unor prevederi legislative imperative, întemeindu-și acțiunile pe 
anumite convingeri religioase. 

În acest context suntem solidari cu recomandările în domeniu în ce privește 
nesiguranța și frica oamenilor în dreptul său de a fi părtaș la un cult religios sau 
de a–l mărturisi deschis.

Convingerile religioase, în opinia autorilor A.-Iu. Coltofeanu și Cr.Ghigheci 
[8], reprezintă acel complex de idei, principii și învățături de credință sau dog-
me cu caracter religios în care o persoană crede, pe care le acceptă benevol, le 
mărturisește și după care se conduce în viață.

 Autorul român A.Jeflea subliniază că „această libertate este restricționată 
prin norme juridico-penale ce sancționează prozelitismul și subminarea ordinii de 
stat... membrii cultelor trebuie să se respecte reciproc, să respecte legile țării, să 
cultive bune relații pentru înaintarea credinței lor și atingerea obiectivelor religi-
os-morale, culturale etc., în așa fel încât să se evite prozelitismul agresiv practicat 
de membrii cultelor de tip extremist și fundamentalist” [9, p.47]. Autorul citat a 
reușit să abordeze aspectul sensibil ce ține de momentul determinării hotarelor 
libertății religioase a unei persoane și depășirii acestora de către alte persoane 
prin comportamentul prozelit [10, p.51]. 

În opinia savantului precitat, la prozeliți apare xenofobia religioasă și o 
psihologie cu tentă de violență. În majoritatea cazurilor adepții lui se izolea-
ză, întâi de toate de familie, de prieteni și apoi de societate. Într-o altă operă 



466  Pagina    Drept penal. Partea specială

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

științifiică autorul constată o rafinare a metodelor de prozelitism sectar, și anu-
me: „Prozeletismul abuziv a devenit o condiție fundamentală în dezvoltarea ex-
tremismului și a terorismului religios...Învățăturile spirituale pure nu constituie 
prozelitism chiar și în cazul în care se vor dezvălui și se vor arăta erorile unor 
altor religii, precum și în cazul ademenirii posibililor ucenici de partea ei, care își 
abandonează religiile originale potrivit propriei lor voințe, pentru că învățătura 
spirituală de fapt se efectuează în mod liber și fără obstacole” [11, p.138]. 

Autorii germani Jürgen Schwabe și Thorsten Geissler argumentează că 
dreptul fundamental al practicării nestingherite a religiei este conținut în însăși 
noțiunea de libertate de conștiință și a credințelor religioase. Într-o altă ordine 
de idei, din perspectiva atitudinii față de religie, libertatea de gândire, de con-
știință și a religiei presupune dreptul la identitate nu doar a credincioșilor și a 
concepției acestora despre viață.

 Acest drept nu este susceptibil de limitări deoarece este imposibil ca statul 
să impună unei persoane un anumit tip de gândire. Totodată, statelor le sunt 
impuse două tipuri de obligații: obligații negative – în conformitate cu acestea, 
statele trebuie să se abțină să aducă orice fel de atingere drepturilor garantate 
prin prevederile articolului în discuție; obligații pozitive – în conformitate cu 
acestea, statele trebuie să ia toate măsurile necesare și utile pentru ca persoa-
nele ce se află sub jurisdicția lor să poată să își exercite drepturile prevăzute în 
art.9 al Convenției Europeane a Drepturilor Omului.

Autorii D.-I.Străisteanu, V.Zaharia și T.Cernomoriț subliniază că dreptul 
la libertatea de cugetare, de conștiință, de religie sau de convingere impli-
că următoarele libertăți: libertatea de a practica un cult și de a ține adunări, 
asocieri referitoare la o religie sau la o convingere și de a stabili și întreține 
temple în aceste scopuri; libertatea de a fonda și de a întreține instituții cari-
tabile sau umanitare adecvate; libertatea de a confecționa, de a dobândi și de 
a utiliza, în cantități adecvate obiectele și materialele cerute de riturile sau tra-
dițiile unei religii sau ale unei convingeri; libertatea de a scrie, de a imprima 
și difuza publicații cu privire la aceste subiecte; libertatea de a învăța o religie 
sau o convingere în locuri adecvate acestui scop; libertatea de a solicita și de a 
primi contribuții voluntare, financiare și de altă natură, de la particulari și de la 
instituții; libertatea de a forma, de a numi, de a alege sau de a însemna prin suc-
cesiune conducătorii adecvați, conform nevoilor și normelor oricărei religii sau 
convingeri; libertatea de a respecta zilele de odihnă și de a celebra sărbătorile și 
ceremoniile în conformitate cu religia sau convingerea sa; libertatea de a stabili 
și de a menține comunicații cu indivizi sau comunități în materie de religie sau 
convingere la nivel național și internațional [12, p.66-67].
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În opinia noastră, pluralismul religios constituie apogeul dreptului de a 
avea o convingere. Prin urmare, după cum arată autorul E. Dumea, pluralismul 
religios presupune stabilirea principiilor care trebuie să guverneze împreuna 
conviețuire a reprezentanților diverselor religii, confesiuni sau culte. 

În acest context, considerăm că este relevant adevărul fundamental întâl-
nit în Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind excepția de 
neconstituționalitate a articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 121 din 25 mai 
2012 cu privire la asigurarea egalității (Sesizarea nr.28g/2016), conform căruia 
„laicitatea nu implică indiferența statului față de religii, ci mai degrabă statul 
garantează protecția libertății religioase într-un regim de pluralism confesional 
și cultural”[13]. Laicitatea, în opinia Curții Constituționale a Republicii Moldova, 
presupune existența pluralismului în sistemul de valori, protecția egală a per-
soanelor religioase și nereligioase și solicită o atitudine neutră din partea statu-
lui față de ambele categorii. 

Libertatea de religie sau de convingere protejează dreptul oricărei ființe 
umane de a crede sau de a avea o convingere ateistă sau non-teistă și de a-și 
schimba religia sau convingerea. A avea sau a nu avea o religie sau o convingere 
este un drept absolut și nu poate fi limitat în nici o împrejurare. 

Cu toate că libertatea religioasă ține de forul interior al persoanei, ea impli-
că în egală măsură dreptul de manifestare a religiei, deoarece actele și cuvin-
tele cu caracter religios se găsesc legate de existența convingerii religioase. În 
plus, manifestarea unei religii implică încercarea de convingere a altuia. 

Activitatea religioasă în sensul Legii Republicii Moldova privind libertatea 
de conștiință, de gândire și de religie, nr.125 din 11.06.2007 [1], constituie o ac-
tivitate orientată spre satisfacerea necesităților spirituale ale credincioșilor (răs-
pândirea învățăturii de credință, educația religioasă, oficierea serviciilor religioase, 
desfășurarea acțiunilor de binecuvîntare și propovăduire, instruirea și perfecționa-
rea deservenților cultelor religioase), precum și altă activitate orientată spre asi-
gurarea organizatorică și materială a practicilor de cult (editarea, desfacerea și 
răspândirea literaturii cu conținut religios, producerea, desfacerea și răspândirea 
obiectelor de cult, confecționarea veșmintelor de cult etc.). O distincție trebuie făcu-
tă între o activitate esențială pentru exprimarea unei religii sau convingeri și una 
care este doar inspirată sau chiar încurajată de aceasta [13, p.154].

După autorii germani Jürgen Schwabe și Thorsten Geissler, noțiunea de 
„practicare a religiei” nu înseamnă doar acțiuni și practici ce țin de cult, res-
pectarea unor cutume religioase, precum serviciul divin, colectele bisericești, 
rugăciunile, împărtășirea tainelor bisericești, procesiuni, expunerea steagurilor 
bisericești, bătaia clopotelor, ci și educația religioasă, sărbătorile nereligioase 
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și atee, precum și alte exprimări ale vieții religioase sau ale concepțiilor despre 
viață [14].

În opinia autorilor de specialitate, faptele infracționale prevăzute la art.185 
CP RM constituie infracțiuni ce implică semne de extremism religios. Dacă în 
cazul atentării la persoană și la drepturile cetățenilor sub formă de propovă-
duire a credințelor religioase și de îndeplinire a riturilor religioase (art.185 
CP RM) suntem în fața infracțiunilor de extremism religios contra drepturilor 
constituționale ale persoanei.

Concluzii:
Atât credincioșii cât și ateicii în egală măsură trebuie să fie protejate și să 

nu fie supuse unui tratament discriminatoriu. Acest drept nu este susceptibil de 
limitări deoarece este imposibil ca statul să impună unei persoane un anumit 
tip de gândire. Statul garantează protecția libertății religioase într-un regim de 
pluralism confesional și cultural.

A avea sau a nu avea o religie sau o convingere este un drept absolut și nu 
poate fi limitat în nici o împrejurare.

În opinia noastră, faptele infracționale prevăzute la art.185 CP RM consti-
tuie infracțiuni ce implică semne de extremism religios, fiindcă în cazul atentă-
rii la persoană și la drepturile cetățenilor sub formă de propovăduire a credin-
țelor religioase și de îndeplinire a riturilor religioase (art.185 CP RM) suntem 
în fața infracțiunilor de extremism religios contra drepturilor constituționale 
ale persoanei.
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The article is dedicated to the analysis of the definition and legal nature of the unity 
and plurality of money laundering offenses. National and foreign legislation in this field are 
approached, using in this sense the comparative, deductive and analogical method.

Various practical examples from national and international jurisprudence were analy-
zed, involving the unity and plurality forms of money laundering offenses.

Finally, the most important recommendations were formulated for elucidating the 
instruments of interpretation and the regulators for the qualification of criminal actions, 
according to the provisions of 243 article of the Criminal Code of the Republic of Moldova, 
which will lead to the guidance of practitioners in the sense of their correct legal classifica-
tion, thus directing the unitary application of the provisions of 243 article of the Criminal 
Code of the Republic of Moldova.

Keywords: money laundering, continuous single offense, prolonged single offense, 
principal offense (predicate), concurrence of offenses, recidivism.

Spălarea banilor este un proces de convertire a banilor „murdari”, obiecti-
vul căruia constă în ascunderea și mascarea existenței surselor și proprietății 
ilegale. Aceasta dă posibilitate de a cheltui banii fără a avea suspiciuni din par-
tea organelor de drept despre activitatea infracțională. Spălarea banilor este un 
proces complicat care parcurge mai multe etape, implicând adesea mai multe 
persoane și/sau instituții.

În cadrul activităților infracționale, numerarul este principalul mijloc de 
schimb. Organizațiile criminale trebuie să convertească numerarul în forme mai 
ușor de mânuit și transferat. Pentru a desăvârși apoi schema de reciclare a ba-
nilor în scopul ascunderii adevăratei proveniențe și a dreptului de proprietate 
asupra profiturilor, veniturile trebuie să fie spălate, fără a lăsa nici o urmă de-
tectabilă. Strategiile de spălare a banilor includ tranzacții care, prin volum, sunt 
foarte profitabile și deci atractive pentru instituțiile financiare legale. Spălarea 
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banilor orientează banii dintr-o economie ilegală și îi plasează în investiții bine-
venite în economia legală [1, p. 64-65].

Dacă ne referim la noțiunile de unitate și pluralitate, menționăm că acestea 
sunt folosite și în limbajul curent: o entitate pe care o evaluăm constituie o uni-
tate dacă, raportând-o la o entitate de bază, conchidem că trăsăturile acesteia 
se regăsesc o singură dată în conținutul unității pe care o evaluăm. Există plura-
litate atunci când ceea ce evaluăm constituie, dimpotrivă, în raport cu baza de 
evaluare, două sau mai multe unități, două sau mai multe entități.

Raționamentul este valabil în parte și în dreptul penal. Dacă trăsăturile 
esențiale ale infracțiunii - ca bază de evaluare - se regăsesc o singură dată în enti-
tatea respectivă, atunci există o unitate de infracțiune. Dacă trăsăturile esențiale 
ale infracțiunii se regăsesc de mai multe ori în entitatea evaluată, atunci există 
o pluralitate de infracțiuni.

Opiniile unor autori reflectă realitatea doar într-o anumită măsură în cazul 
unei fapte penale, deoarece în conceptul de unitate de infracțiune literatura de 
specialitate cuprinde nu doar faptele penale concrete în conținutul cărora se 
regăsesc o singură dată trăsăturile esențiale ale infracțiunii, ci se amplifică mult 
acest concept, apropiindu-se de conceptul pluralității de infracțiuni.

Referindu-ne la unitatea legală de infracțiune, constatăm că, în practica le-
gislativă și în jurisprudență, problematica unității legale de infracțiune ocupă 
un loc important prin consecințele pe care le atrage asupra răspunderii penale 
a subiectului activ, dar și prin diversificarea aspectelor sub care se înfățișează 
[2, p. 123-124].

Cert este faptul, că reieșind din prevederile dispoziției art. 28 al Codului 
penal al Republicii Moldova, rezultă două forme de unitate legală de infracțiune, 
și anume: infracțiunea continuă și infracțiunea prelungită.

Potrivit art. 28 din Codul penal al Republicii Moldova, infracțiunea unică re-
prezintă o acțiune (inacțiune) sau un sistem de acțiuni (inacțiuni) care se califică 
conform dispoziției unei singure norme a legii penale.

Conform prevederilor (1) și (2) art. 29 al Codului penal al RM, se consideră 
infracțiune continuă fapta care se caracterizează prin săvârșirea neîntreruptă, 
timp nedeterminat, a activității infracționale. În cazul infracțiunii continue nu 
există pluralitate de infracțiuni; Infracțiunea continuă se consumă din momentul 
încetării activității infracționale sau datorită survenirii unor evenimente care îm-
piedică această activitate.

 În sensul (1) și (2) art. 30 din Codul penal al RM, se consideră infracțiune 
prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai mul-
te acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu 
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o infracțiune; Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvîrșirii ultimei 
acțiuni sau inacțiuni infracționale [3].

În pofida caracterului continuu și prelungit al spălării banilor, identifi-
cat prin prevederile de mai sus, totodată atestăm și caracterul corelativ al 
infracțiunii de spălare a banilor, care depinde de preexistența alteia (considerată 
infracțiune principală) și care, drept consecință, are o independență relativă sau 
o autonomie limitată (vreme foarte îndelungată, faptele corelative au fost carac-
terizate ca acte de complicitate posterioară; abia la începutul secolului al XX-lea, 
doctrina penală observând că nu poate exista complicitate la o faptă care deja 
s-a consumat și a recunoscut autonomia faptelor respective). Preexistența altei 
infracțiuni reprezintă, deci, situația premisă a infracțiunii de spălare a banilor, 
adică o condiție prealabilă, în lipsa căreia fapta nu mai constituie infracțiune. 
Această condiție nu este prevăzută explicit în dispoziția de incriminare, însă ea 
se poate lesne deduce din cerința, ca bunul care formează obiectul material al 
infracțiunii, să provină dintr-o altă infracțiune.

Pentru existența infracțiunii de spălare a banilor nu interesează nici fap-
tul că autorul infracțiunii principale nu a fost identificat, nici că există o cauză 
care înlătură vinovăția acestuia sau răspunderea penală. Cu alte cuvinte, pentru 
existența infracțiunii de spălare a banilor ar trebui să fie suficient să se dove-
dească faptul că bunurile provin dintr-o faptă prevăzută de legea penală.

Aceasta deoarece, este importantă anume sursa (proveniența) ilicită a bu-
nurilor – dobândite prin comiterea infracțiunii principale (predicat), care drept 
consecință, urmează a fi spălate. 

Prin urmare, în legislația noastră, infracțiunea de spălare a banilor se 
poate reține numai dacă autorul infracțiunii principale a fost identificat și se 
dovedește că a acționat cu vinovăție, iar fapta sa este suficient de gravă pentru 
a justifica aplicarea unei pedepse (nu este necesar ca el să fie tras efectiv la 
răspundere).

Aceasta deoarece, dacă valoarea bunurilor, obținute ilegal prin săvârșirea 
infracțiunii principale, nu atinge pragul minimal prevăzut, rezultă că fapta dată 
nu poate atrage răspunderea penală, conform gradului prejudiciabil comis, ci se 
reține în baza răspunderii contravenționale.

Pentru existența infracțiunii de spălare a banilor este, de asemenea, lipsită 
de relevanță împrejurarea că bunul nu provine direct de la infractor (autor sau 
alt participant la infracțiunea principală), ci i-a fost remis autorului de un alt 
spălător de bani ori chiar de un intermediar de bună credință; infracțiunea de 
spălare a banilor subzistă indiferent prin câte mâini a trecut bunul, dacă autorul 
cunoaște adevărata proveniență a acestuia.
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În sfârșit, pentru ca infracțiunea de spălare a banilor să existe poate fi lipsi-
tă de relevanță și împrejurarea că infracțiunea principală s-a săvârșit în străină-
tate, dacă și în măsura în care, prin convenții internaționale, statul și-a asumat 
obligația să nu țină cont de acest aspect (așa se prevede, de pildă, în art. 6 din 
Convenția de la Strasbourg) [4, p. 111-112].

Având în vedere cele menționate mai sus, continuăm cu analiza ipotezei, 
când săvârșirea a două sau a mai multor acțiuni, ar constitui o infracțiune pre-
lungită. De exemplu, persoana, în scopul legalizării veniturilor obținute pe căi 
ilegale, achiziționează un imobil având intenția de a-l realiza ulterior. În acest 
caz, actul cumpărării cu cel al înstrăinării constituie o singură infracțiune. La 
fel, infracțiune unică va fi și fapta subiectului care schimbă sau divizează o sumă 
mare de bani, obținută pe cale infracțională, în părți sau sume mai mici și o 
spală prin diverse organizații. Aceste fapte vor constitui o unitate infracțională 
sub forma infracțiunii prelungite, adică persoana săvârșește la diferite intervale 
de timp, dar întru realizarea unei rezoluții unice, acțiuni care prezintă, fiecare 
în parte, conținutul spălării banilor, cu atât mai mult că aceste acțiuni nu sunt 
decât niște etape, faze ale infracțiunii finale.

Deci, este dificil a face o deosebire între aceste categorii de infracțiune doar 
după numărul de acte necesare pentru constituirea spălării banilor, fiindcă tre-
buie să se mai țină cont și de modul în care ele s-au succedat în timp, adică de 
intervalele ce le separă, precum și de caracterul, mai mult sau mai puțin siste-
matic [5, p. 154-155].

Trebuie recunoscut faptul, că în funcție de modul în care actul de execu-
tare este îndeplinit, infracțiunea continuă poate fi permanentă sau succesivă. 
Împărțirea infracțiunilor în permanentă și succesivă este importantă, deoare-
ce orice întrerupere în cazul infracțiunilor permanente au valoarea epuizării 
infracțiunii, iar reluarea activității infracționale înseamnă săvârșirea unei noi 
infracțiuni continue.

Infracțiunea continuă este compatibilă cu întreruperile, atâta timp cât aceste 
întreruperi fac parte în mod natural din modul în care este comisă infracțiunea. 
Dacă există o infracțiune continuă, aceasta va continua să îndeplinească cerința 
existenței atâta timp cât întreruperea este firească, iar extinderea activității ne-
cesită intervenția infractorului.

Spre deosebire de infracțiunea continuă succesivă, infracțiunea continuă 
permanentă este incompatibilă cu orice fel de întrerupere. În cazul unei între-
ruperi, există o infracțiune continuă epuizată și, dacă persoana reia activita-
tea, va exista o infracțiune constând în mai multe infracțiuni, aspect continuu. 
Caracteristica dominantă a infracțiunii continue permanente este continuarea 
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activității infracționale, și autorul nu ar trebui să aibă o intervenție directă pen-
tru a extinde activitatea infracțională. De regulă, o infracțiune continuă este 
succesivă atunci când sunt îndeplinite două realități, pe de o parte, există o pre-
lungire necesară în timp, care trebuie să depășească durata unui moment, atâta 
timp cât este suficient pentru infracțiuni simple, de exemplu, și, pe de altă parte, 
succesivitatea nu funcționează automat, dar este necesară intervenția infracto-
rului [6, p. 279-280].

În concluzie conchidem, că sub imperiul aceleiași intenții infracționale, dacă 
cele săvârșite de făptuitor se referă la două sau la mai multe din modalitățile no-
minalizate la alin. (1) art. 243 CP RM, nu suntem în prezența unui concurs de 
infracțiuni, iar unitatea infracțională rămâne neștirbită.

În acest sens, aducem un exemplu de caz, în care nu s-a ținut cont de faptul 
că circumstanța agravantă consemnată la lit. b) alin. (3) art. 243 CP RM este 
atașabilă infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 243 CP RM, presupunând mo-
dalitatea normativă specificată la litera d). Mai exact, trei persoane au fost con-
damnate conform alin. (5) art. 42 și lit. b) alin. (3) art. 243 CP RM. Prin acțiunile 
lor, acestea au comis acordarea de asistență, ajutor în vederea comiterii tăinu-
irii și deghizării informației privind natura, originea, mișcarea și apartenența 
de mijloace bănești în proporții deosebit de mari, provenite din săvârșirea de 
infracțiuni [7, p. 125].

Exemplul identificat mai sus determină excluderea referirii la alin. (5) art. 
42 CP RM la aplicarea prevederii de la lit. d) alin. (1) art. 243 CP RM. Aceasta 
deoarece, vom fi în prezența așa-numitei “complicități calificate”, care se asimi-
lează faptei autorului infracțiunii.

Or, în cazul complicității la infracțiunea de spălare a banilor, caracteriza-
tă prin mai multe modalități normative, respectiv intenția infracțională fiind 
aceeași, nu vom fi în prezența concursului de infracțiuni, ci în prezența unității 
de infracțiune; în cazul dat, prevăzută la lit. b) alin. (3) art. 243 CP RM.

În contextul delimitării concursului de infracțiuni de infracțiunea uni-
că prelungită, în doctrină, pe bună dreptate, se opinează că în cazul unității 
infracționale nu trebuie de aplicat regulile de calificare referitoare la pluralita-
tea de infracțiuni, prin divizarea activității infracționale în episoade și acordarea 
fiecăruia din acestea a unei aprecieri juridice distinct. Nu formează concurs de 
infracțiuni elementele unei infracțiuni unice prelungite. Episoadele ce formează 
infracțiunea prelungită, separat nu au importanță la calificare, deoarece acestea 
constituie doar etape în realizarea intenției unice infracționale a făptuitorului. 
Pentru infracțiunea prelungită este caracteristică prezența la făptuitor a unei 
intenții unice în raport cu toate episoadele infracționale. Din contra, în cazul 
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concursului de infracțiuni, lipsește unitatea intenției infracționale care ar cu-
prinde toate acțiunile infracționale.

În conformitate cu prevederile alin. (1) art. 33 din Codul penal al RM, se 
consideră concurs de infracțiuni săvîrșirea de către o persoană a două sau mai 
multor infracțiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna 
din ele și dacă nu a expirat termenul de prescripție de tragere la răspundere pe-
nală, cu excepția cazurilor cînd săvîrșirea a două sau mai multor infracțiuni este 
prevăzută în articolele părții speciale a prezentului cod în calitate de circumstanță 
care agravează pedeapsa.

În linii generale, la diferențierea unității legale de pluralitatea de infracțiuni, 
urmează a fi evaluată măsura în care norma de incriminare poate sau nu să încorpo-
reze în sine conținutul unei singure componențe de infracțiune. Dacă acțiunea sau 
sistemul de acțiuni cad sub incidența unei singure norme de incriminare, formând 
un singur conținut de infracțiune, vom avea de față o infracțiune unică și viceversa, 
dacă acțiunii sau setului de acțiuni îi sunt incidente două sau mai multe norme de 
incriminare, va putea fi identificată o pluralitate de infracțiuni [8, p. 37, 42].

V. Stati statuează că printre infracțiunile, care presupun săvârșirea în 
prealabil a unei alte infracțiuni, se numără infracțiunile prevăzute la art. 199 
„Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute 
pe cale criminală” și art. 243 „Spălarea banilor” din Codul penal al Republicii 
Moldova.

Astfel, nota distinctivă a infracțiunilor specificate la art. 199 și 243 CP 
RM constă în aceea că ele formează întotdeauna o conexitate cronologică cu 
infracțiunea care a fost săvârșită anterior, urmare a căreia au fost obținute bu-
nurile care reprezintă obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute 
la art. 199 și 243 CP RM. Astfel, deși sunt infracțiuni autonome, infracțiunile 
specificate la art. 199 și 243 CP RM au ca situație-premisă săvârșirea unei alte 
infracțiuni, din care provin bunurile care constituie obiectul material sau imate-
rial al infracțiunilor prevăzute la art. 199 și 243 CP RM. Condiționarea existenței 
acestor infracțiuni de săvârșirea anterioară a unei alte infracțiuni, din care pro-
vin bunurile respective, le caracterizează pe acestea ca fiind infracțiuni core-
lative. Prin aceasta, infracțiunile specificate la art. 199 CP RM se aseamănă cu 
infracțiunile prevăzute la art. 243 CP RM [9, p. 98].

Cu alte cuvinte, se poate atesta foarte frecvent concursul real/ideal de 
infracțiuni în cazul faptei de dobândire sau comercializare a bunurilor despre 
care se știe că au fost obținute pe cale criminală, și respectiv în cazul faptei de 
spălare a banilor, acestea aflându-se într-o permanentă conexitate cronologică 
cu infracțiunea predicat.
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Nu putem nega opinia doctrinarului, după care, corelativitatea și secunda-
ritatea sunt caracteristici atât ale infracțiunilor specificate la art. 199 CP RM, cât 
și ale infracțiunilor prevăzute la art. 243 CP RM.

La fel, și autoarea C. Bogdan opinează vis a vis de existența concursului 
cu infracțiunea de spălare a banilor. Cercetătoarea a abordat și partea practi-
că a cercetării, menționând următoarele motivări ale instanțelor judecătorești: 
“dacă activitățile de spălare sunt săvârșite de terțe persoane, faptele acestora 
vor constitui o infracțiune autonomă (delictum subsequens) corelativă; dacă 
fapta de spălare a banilor va fi comisă chiar de autorul infracțiunii principale, 
această infracțiune va fi reținută în concurs real cu infracțiunea principală, în 
acest caz va exista un concurs subsequens” [10, p. 7].

Suntem în totalitate de acord cu opinia autorului, că în dependență de 
modalitățile normative ale infracțiunii spălării banilor, trebuie să căutăm răs-
punsul la întrebarea dacă în sarcina autorului infracțiunii predicat din care 
provin fondurile ilicite supuse reciclării poate fi reținută, în concurs, fie real - 
context in care ne întrebam oare despre ce conexitate este vorba - fie ideal cu 
infracțiunea de spălare a banilor.

Dacă e să ne referim la altă formă a pluralității de infracțiuni, statuăm că re-
cidiva este o formă a pluralității de infracțiuni care constă în săvârșirea de către 
o persoană a unei infracțiuni după ce a fost condamnată definitiv la o pedeapsă 
privativă de libertate pentru o altă infracțiune și până la reabilitarea sau împli-
nirea termenului de reabilitare.

Mecanismul de sancționare presupune două etape succesive; în prima 
etapă se stabilește pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită din nou, fără a ține 
seama de recidiva postcondamnatorie, iar în a doua etapă pedeapsa stabilită 
pentru noua infracțiune se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la 
restul rămas neexecutat din aceasta, pedeapsa rezultantă putând depăși maxi-
mul general al închisorii, dar nu poate fi mai mare decât totalul pedepselor care 
intră în componența termenilor recidivei.

Pentru ipoteza în care termenul al doilea al recidivei este alcătuit dintr-un 
concurs de infracțiuni, a fost stabilit un algoritm de aplicare a pedepsei diferit 
de cel anterior, aplicându-se mai întâi dispozițiile referitoare la concurs și apoi 
cele incidente în cazul recidivei. Acest tratament este aplicabil chiar dacă nu-
mai una dintre infracțiunile concurente se află în stare de recidivă, restul fiind 
în pluralitate intermediară, deoarece calitatea de recidivist trebuie să atragă 
tratamentul specific acestei forme de pluralitate. În același timp, tratamentul 
sancționator propus este mai puțin sever decât cel care ar rezulta din aplicarea 
mai întâi a dispozițiilor privind recidiva sau pluralitatea intermediară pentru 
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fiecare infracțiune în parte și apoi regulile referitoare la concursul de infracțiuni 
[11, p. 135, 137-138].

În sensul alin. (1) art. 34 al Codului penal al RM, se consideră recidivă comi-
terea cu intenție a uneia sau mai multor infracțiuni de o persoană cu antecedente 
penale pentru o infracțiune săvîrșită cu intenție.

Comparativ, Codul penal român, în dispozițiile art. 37 și 40², „nu definește 
recidiva în general, ci definește diferite forme ale recidivei”. Cum legiuitorul 
Codului penal nu a definit în mod expres recidiva, ci s-a mulțumit doar să pre-
cizeze diferitele ei modalități, i-a revenit doctrinei rolul de a da o definiție re-
cidivei, care să însoțească și să completeze instituția recidivei, reglementată de 
Codul penal și disciplinată ca atare în doctrina dreptului penal.

În urma unui exercițiu de analiză, cercetare și studiu, doctrinara E. G. 
Simionescu a achiesat la următoarea definiție a recidivei, ca fiind „o formă a 
pluralității de infracțiuni, care constă din săvârșirea din nou a unei infracțiuni 
de către o persoană care a fost condamnată definitiv pentru o altă infracțiune” 
[12, p. 184].

În opinia doctrinarilor V. Stati și S. Brînză, în cazul recidivei, se conturează 
următoarele două caracteristici de bază: 1) recidiva este acel tip al pluralității de 
infracțiuni, în a cărui prezență se poate vorbi despre infracționalitatea profesi-
onală; 2) doar recidiva postexecutorie, spre deosebire de recidiva postcondam-
natorie, denotă consecvența orientării antisociale a făptuitorului [13, p. 68].

Așadar, suntem de acord cu autorii, care statuează că recidiva, ca tip al 
pluralității de infracțiuni prevăzut la art. 34 CP RM, este luată în considerație 
de către legiuitor în procesul de prevenire și combatere a infracționalității pro-
fesionale.

Esențială este poziția autoarei D. Vasiloi, care abordează influențele cri-
minogene internaționale, indicând că odată cu declararea independenței 
Republicii Moldova, cu dezvoltarea relațiilor internaționale, transparența ho-
tarelor Republicii Moldova, simplificarea procedurii și posibilității de emigrare 
în țările înalt dezvoltate, criminalitatea a obținut și ea caracter transnațional. 
Au fost create organizații criminale recidiviste, ce includeau cetățeni ai diferitor 
state, au fost împrumutate noi posibilități și metode de comitere a infracțiunilor 
(prin Internet; infracțiuni legate de cardurile bancare; spălarea banilor prin 
transferarea lor peste hotare; traficul de droguri etc.) [14, p. 109].

 În concluzie, conchidem că delimitarea corectă a pluralității de infracțiuni 
de unitatea infracțională are relevanță pentru identificarea instituției infracțiuni 
în limitele normativului penal, fundamentând o încadrare juridică corectă a 
activităților infracționale, mai ales a celor cu caracter complex.
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După cum se afirmă în doctrină, importanța unei diferențieri precise a 
unității de infracțiune de pluralitatea de infracțiuni reiese din faptul că stabili-
rea în mod greșit a trăsăturilor ce caracterizează unitatea de infracțiune poate 
duce la considerarea unei activități infracționale unice drept o pluralitate de 
infracțiuni sau viceversa.

În același timp, trebuie să recunoaștem că delimitarea dintre instituțiile 
menționate este importantă pentru aplicarea corectă și a altor instituții juridice, 
cum ar fi: pedeapsa, aplicarea legii penale mai favorabile, soluționarea conflic-
telor de legi în timp și spațiu, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sau 
răspunderea penală a făptuitorului, curgerea termenului de prescripție.

Așadar, în doctrina penală s-a statuat că principalul criteriu în baza căruia 
poate fi delimitată pluralitatea de unitatea infracțională de formele pluralității 
de infracțiuni este reprezentat de conținutul infracțiunii sau componența de 
infracțiune.
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The article outlines the main connection between principal (predicate) offenses and 
money laundering crimes, relation that is obligatory for the generally existence of money 
laundering.

The different doctrinaires’ opinions are analyzed, which reflect on the character, ob-
ject and subject of the predicate crime, necessary to further achieve the logical purpose of 
the laundering.

The main idea is that predicate crime must be penalized worldwide, the reasons being 
varied, one of these being insufficiency to catch and convict money laundering criminals, 
leaving the illegal provenance and profits untouched, these being both the reason for com-
mitting the money-generating crime and the means by which other crimes are committed.

Keywords: money laundering, principal offense (predicate), advantage, illegal prove-
nance, origin of the property, the object of the crime, criminal character, serious crime.

Este relevant de inițiat, că spălarea banilor este partea financiară de facto a 
tuturor infracțiunilor prin care se obține profit, fiind procesul prin care infractorii 
încearcă să ascundă originea și posesia reală a veniturilor provenind din activitățile 
lor criminale. Cu alte cuvinte, spălarea banilor reprezintă un proces prin care se 
dă aparența legalității unor profituri, care au fost obținute ilegal de către infrac-
tori, care, fără a fi compromiși, ulterior beneficiază de bunurile obținute.

Însăși Convenția de la Varșovia [1], în Capitolul I, art. 1 lit. e) definește in-
fracțiunea predicat, drept orice infracțiune, în urma căreia produsele sunt re-
zultate și susceptibile de a deveni obiectul unei infracțiuni prevăzute la art. 9.

În baza actului menționat, este reglementată infracțiunea de spălare a ba-
nilor, în par. 1 art. 9 lit. a), cu aceeași denumire marginală, în care este prevăzută 
transformarea sau transferul bunurilor, cunoscând că aceste bunuri constituie 
produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea ilicită a acestor bunuri 
ori de a ajuta orice persoană implicată în comiterea unei infracțiuni predicat să 
se sustragă de la consecințele juridice ale faptelor sale.
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Conform par. 4 art. 9 lit. a) a aceleiași Convenții, este stabilită lista in-
fracțiunilor predicat, prevăzută în anexa la prezenta convenție, și anume: a) 
Participarea la un grup criminal organizat; b) Terorismul, inclusiv finanțarea 
terorismului; c) Traficul de persoane si migrația ilegală; d) Exploatarea sexuală, 
inclusiv exploatarea sexuală a minorilor; e) Traficul ilicit de droguri si substan-
țe psihotrope; f) Traficul ilicit cu arme; g) Traficul ilicit cu bunuri furate si alte 
bunuri; h) Corupția si darea de mită; i) Înșelăciunea; j) Contrafacerea de mone-
dă; k) Contrafacerea de produse; l) Infracțiuni împotriva mediului înconjurător; 
m) Omorul, vătămarea corporală gravă; n) Răpirea, reținerea ilegală, luarea da 
ostatici; o) Tîlhăria sau furtul; p) Contrabanda; q) Șantajul; r) Falsificarea: s) 
Pirateria; t) Restricționarea comerțului și manipularea pieței.

În același context, în art. 9 se declară, că paragraful 1 se aplică: doar în mă-
sura în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea predicat este mai 
mare de un an sau pentru acele state care au un minim general pentru infracți-
uni în sistemul juridic propriu, în măsura în care infracțiunea este sancționată 
cu privarea de libertate sau cu un ordin de reținere pentru un minim mai mare 
de 6 luni; și/sau doar în cazul unor infracțiuni predicat precizate; și/sau în cazul 
unei categorii de infracțiuni grave conform legislației naționale a părții la pre-
zenta convenție; Fiecare parte se va asigura că este posibilă condamnarea pen-
tru spălare de bani, conform prezentului articol, acolo unde se dovedește faptul 
că bunurile ce fac obiectul paragrafului 1 subparagraful a) sau b) provin dintr-o 
infracțiune predicat fără a fi necesar să se stabilească exact care infracțiune.

La rândul său, Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității trans-
naționale organizate din 15.11.2000 [2], la art. 2 lit. e), h) definește: expresia 
“produs al crimei”, care se referă la orice bun care provine direct sau indirect 
din săvârșirea unei infracțiuni ori care este obținut direct sau indirect prin să-
vârșirea ei; termenul “infracțiune principală”, ce înseamnă orice infracțiune în 
urma căreia rezultă un produs susceptibil de a deveni obiectul unei infracțiuni 
prevăzute de art. 6 al prezentei convenții.

La parag. 1) art. 6 al aceleiași Convenții, are loc incriminarea spălării pro-
dusului infracțiunii. Potrivit prevederilor art. 6 al actului respectiv, fiecare stat 
parte adoptă, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, mă-
surile legislative și alte măsuri necesare pentru a atribui caracterul de infracți-
une, când actul a fost săvârșit cu intenție: a) (i) schimbării sau transferului de 
bunuri despre care cel care le desfășoară știe că sunt produsul infracțiunii, în 
scopul de a ascunde ori de a deghiza originea ilicită a bunurilor respective sau 
de a ajuta orice persoană care este implicată în săvârșirea infracțiunii principale 
să sustragă consecințelor juridice ale actelor sale; (ii) disimulării sau deghizării 
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naturii veritabile, a originii, a amplasării, a dispunerii, a schimbării ori a pro-
prietății de bunuri sau a altor drepturi referitoare la acestea al căror autor știe 
că sunt produsul infracțiunii; b) și, sub rezerva conceptelor fundamentale ale 
sistemului său juridic: (i) achiziției, deținerii sau utilizării de bunuri despre care 
cel care le achiziționează, le deține ori le utilizează știe, în momentul în care le 
primește, că sunt produsul infracțiunii; (ii) participării la una dintre infracțiu-
nile prevăzute conform prezentului articol sau la orice altă asociere, înțelegere, 
tentativă ori complicitate prin furnizarea de asistență, ajutor sau sfaturi în ve-
derea săvârșirii ei.

Conform parag. 2) art. 6 al Convenției, în scopurile aplicării reglementări-
lor de mai sus ale paragrafului 1 al prezentului articol: a) fiecare stat parte se 
străduiește să aplice paragraful 1 al prezentului articol celei mai largi sfere de 
infracțiuni principale; b) fiecare stat parte include în infracțiunile principale toa-
te infracțiunile grave, cum sunt cele prevăzute la art. 2 al prezentei convenții și 
infracțiunile prevăzute la art. 5, 8 și 23. Fiind vorba de statele părți a căror legis-
lație conține o listă de infracțiuni principale specifice, ele includ în această listă 
minimum o categorie completă de infracțiuni legate de grupurile infracționale 
organizate; c) în scopurile lit. b), infracțiunile principale includ infracțiunile să-
vârșite în interiorul și în exteriorul teritoriului ce ține de competența statului 
parte în cauză. Totuși, o infracțiune săvârșită în exteriorul teritoriului ce ține de 
competența unui stat parte nu constituie o infracțiune principală decât atunci 
când actul corespondent este o infracțiune în baza dreptului intern al statului în 
care el a fost săvârșit și ar constitui o infracțiune în baza dreptului intern al sta-
tului parte care aplică prezentul articol, dacă el a fost săvârșit pe teritoriul său; d) 
fiecare stat parte remite secretarului general al Organizației Națiunilor Unite o 
copie a legilor sale care dau efect prezentului articol, precum și o copie a oricărei 
modificări ulterioare aduse acestor legi sau o descriere a acestor legi și a modifi-
cărilor ulterioare; e) în cazul în care principiile fundamentale ale dreptului intern 
al unui stat parte o cer, se poate dispune ca infracțiunile enumerate la paragraful 
1 al prezentului articol să nu se aplice persoanelor care au săvârșit infracțiunea 
principală; f) cunoașterea, intenția sau motivarea, ca elemente constitutive ale 
unei infracțiuni prevăzute la parag. 1 al prezentului articol, pot fi deduse.

Nu mai puțin importantă este și Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri 
de drept penal a spălării banilor [3], care are ca obiectiv incriminarea spălării 
banilor atunci când aceasta este săvârșită cu intenție și cunoscând că bunurile 
au provenit din activitate infracțională. În acest context, prezenta directivă nu ar 
trebui să distingă între situațiile în care bunurile au provenit în mod direct din-
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tr-o activitate infracțională și situațiile în care au provenit în mod indirect din-
tr-o activitate infracțională, în conformitate cu definiția în sens larg a noțiunii de 
„produse”, astfel cum este prevăzută în Directiva 2014/42/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului.

În fiecare caz, atunci când se analizează dacă bunurile provin dintr-o acti-
vitate infracțională și dacă persoana respectivă știa acest lucru, ar trebui să fie 
luate în considerare circumstanțele specifice ale cauzei, precum faptul că va-
loarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei 
acuzate și că activitatea infracțională și achiziționarea bunurilor au avut loc în 
același interval de timp. Intenția și cunoașterea pot fi deduse din circumstanțe 
faptice obiective. Întrucât prezenta directivă prevede norme minime referitoare 
la definiția infracțiunilor și pedepselor în materia spălării banilor, statele mem-
bre pot adopta sau menține norme de drept penal mai severe în materie. Statele 
membre ar trebui să poată prevedea, de exemplu, că spălarea banilor săvârșită 
din imprudență sau din neglijență gravă constituie infracțiune. Trimiterile din 
prezenta directivă la spălarea banilor săvârșită din neglijență ar trebui înțelese 
ca atare pentru statele membre care incriminează astfel de comportamente.

În altă ordine de idei, suscită atenția următoarele prevederi: „În scopul pu-
nerii în practică sau al aplicării paragrafului 1 se poate prevedea că infracțiunile 
enunțate în acest paragraf nu se aplică persoanelor care au săvârșit infracțiunea 
predicat” (lit. b) parag. 2 art. 9 al Convenției de la Varșovia); „În scopurile apli-
cării paragrafului 1 al prezentului articol, în cazul în care principiile fundamen-
tale ale dreptului intern al unui stat parte o cer, se poate dispune ca infracțiuni-
le enumerate la paragraful 1 al prezentului articol să nu se aplice persoanelor 
care au săvârșit infracțiunea principală” (lit. e) parag. 2 art. 6 al Convenției de 
la Palermo).

Reieșind din cele menționate supra, sântem de acord cu opinia autorului 
V. Stati, conform căruia “art. 243 CP RM nu stabilește că acesta nu poate fi apli-
cat persoanelor care au comis infracțiunea principală. În lipsa unei astfel de 
restricții, nu este exclus ca aceeași persoană să evolueze atât ca subiect al spălă-
rii banilor, cât și ca subiect al infracțiunii principale.”[4, p.71-72].

Mai mult ca atât, examinând alin. (4) art. 243 CP RM, ne aliniem concluzi-
ei doctrinarului V. Stati, după care, această dispoziție a apărut în legea penală 
autohtonă în rezultatul implementării dispoziției parag. 7 art. 9 al Convenției 
de la Varșovia: „Fiecare parte se va asigura că infracțiunile predicat de spăla-
re de bani acoperă și activități desfășurate într-un alt stat și care constituie o 
infracțiune în statul respectiv și ar fi constituit o infracțiune predicat dacă ar 
fi avut loc pe teritoriul statului respectiv. Fiecare parte poate stabili ca singura 
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condiție este ca fapta să fi constituit o infracțiune predicat dacă ar fi avut loc 
pe teritoriul propriului stat”. Prevederi similare se conțin în parag. (4) art. 1 al 
Directivei UE („Se consideră spălare a banilor inclusiv situația în care activitățile 
care au generat bunurile care urmează a fi spălate au fost derulate pe teritoriul 
unui alt stat membru sau al unei țări terțe”), precum și la lit. c) parag. 2 art. 6 al 
Convenției de la Palermo („În scopurile aplicării paragrafului 1 al prezentului 
articol, infracțiunile principale includ infracțiunile săvârșite în interiorul și în 
exteriorul teritoriului ce ține de competența statului parte în cauză. Totuși, o in-
fracțiune săvârșită în exteriorul teritoriului ce ține de competența unui stat par-
te nu constituie o infracțiune principală decât atunci când actul corespondent 
este o infracțiune în baza dreptului intern al statului în care el a fost săvârșit și 
ar constitui o infracțiune în baza dreptului intern al statului parte care aplică 
prezentul articol, dacă el a fost săvârșit pe teritoriul său”).

Pentru ca dispoziția alin. (4) art. 243 CP RM să fie mai explicită, V. Stati vine 
cu propunerea de modificare a acesteia, după cum urmează: „Infracțiune prin-
cipală poate constitui, printre altele, fapta comisă în afara teritoriului Republicii 
Moldova, dacă aceasta: a) conține elementele constitutive ale unei infracțiuni 
în statul în care a fost săvârșită și b) ar putea fi calificată în baza uneia dintre 
normele părții speciale a prezentului Cod”.

V. Stati statuează că printre infracțiunile, care presupun săvârșirea în 
prealabil a unei alte infracțiuni, se numără infracțiunile prevăzute la art. 199 
„Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute 
pe cale criminală” și art. 243 „Spălarea banilor” din Codul penal al Republicii 
Moldova.

Astfel, nota distinctivă a infracțiunilor specificate la art. 199 și 243 CP 
RM constă în aceea că ele formează întotdeauna o conexitate cronologică cu 
infracțiunea care a fost săvârșită anterior, urmare a căreia au fost obținute bu-
nurile care reprezintă obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute 
la art. 199 și 243 CP RM. Astfel, deși sunt infracțiuni autonome, infracțiunile 
specificate la art. 199 și 243 CP RM au ca situație-premisă săvârșirea unei alte 
infracțiuni, din care provin bunurile care constituie obiectul material sau imate-
rial al infracțiunilor prevăzute la art. 199 și 243 CP RM. Condiționarea existenței 
acestor infracțiuni de săvârșirea anterioară a unei alte infracțiuni, din care pro-
vin bunurile respective, le caracterizează pe acestea ca fiind infracțiuni core-
lative. Prin aceasta, infracțiunile specificate la art. 199 CP RM se aseamănă cu 
infracțiunile prevăzute la art. 243 CP RM [5, p. 98].

Raportându-ne la legislația română, conform opiniei autoarei A. A. 
Dumitrache [6, p. 90, 92-93], evoluția preocupărilor internaționale pentru ex-
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tinderea sferei infracțiunilor predicat de la traficul de droguri până la toate 
infracțiunile grave, și apoi la toate activitățile infracționale, a determinat legiu-
itorul român să revină la incriminarea spălării banilor și să elimine limitarea 
acestei infracțiuni. Astfel, următorul pas legal după adoptarea Legii nr. 21/1999 
privind prevenirea și sancționarea spălării banilor a fost adoptarea Legii nr. 
656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și stabilirea mă-
surilor preventive împotriva finanțării terorismului, lege care se referă la toate 
infracțiunile care pot genera bunuri susceptibile de spălare a banilor.

Conform doctrinarei, obiectul financiar al infracțiunii, indiferent de numele 
dat în definițiile bunurilor, banilor, venitului, profitului, activelor etc., provine 
dintr-o infracțiune și, prin urmare, este de origine ilicită (deci trebuie să existe 
o infracțiune predicat, de unde bunul spălării banilor este originar). Aceasta 
recunoaște, că în cele mai multe definiții considerate, se menționează întotdeau-
na scopul criminalului financiar, și anume ascunderea sau deghizarea originii 
ilicite a bunurilor, și integrarea acestora în circuitul economic și financiar legal.

Totodată, autoarea identifică statele, care au adoptat instrumente și strategii 
pentru acoperirea tuturor infracțiunilor care generează bani murdari: în România 
(articolul 23 din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării 
și stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism), 
precum și Franța (articolul 324-1 din Codul penal), Marea Britanie (secțiunea 
340 din Legea privind produsul criminalității), Irlanda (articolul 31 din Legea 
privind justiția penală din 2001); Elveția predică infracțiunile care acoperă toate 
infracțiunile care pot genera bunuri supuse spălării banilor; Spania (articolul 305 
din Codul penal) și Austria (articolul 165 alin. (1) din Codul penal) limitează do-
meniul de aplicare al infracțiunilor predicat, doar la cele considerate infracțiuni 
grave, pentru care închisoarea este stabilită mai mare de 3 ani; Italia acoperă nu-
mai acele infracțiuni comise intenționat, ca infracțiuni predicative; Germania (ar-
ticolul 261 din Codul penal) și Portugalia (articolul 368-A din Codul penal) prevăd 
în mod expres infracțiunile, ale căror produse pot fi spălate.

Nu sântem de acord cu opinia autorilor Hotca M, Nițu S., potrivit cărora 
“participantul la infracțiunea principală (delictum principal - din care provine 
activul albit) nu poate fi subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor (de-
lictum subsecvent), dacă are capacitatea de subiect activ al primei infracțiuni, 
deoarece a devenit titularul activului prin săvârșirea infracțiunii principale.”

Mai mult ca atât, autorii consideră că “principiul non bis in idem ar fi încăl-
cat, potrivit căruia o persoană poate fi trasă la răspundere penală pentru aceeași 
faptă o singură dată. Nici legea americană (SUA) nu a sancționat persoana care 
a săvârșit fapta principală (§1957) și, conform unei părți a doctrinei, nici legea 
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germană nu incriminează fapta participantului la infracțiunea principală, cu 
excepția complicelui, care poate să fie sancționat dacă poate primi o pedeapsă 
mai severă pentru infracțiunea principală.” [7, p. 117-118].

 În contradicție cu cele opinate de către doctrinari, ultimii aduc drept exem-
plu cazul din practica juridică franceză, în care la 14 ianuarie 2004, a fost adop-
tată o decizie, prin care Curtea de Casație a considerat că autorul infracțiunii 
principale poate fi și subiectul activ al infracțiunii spălării banilor. În procesul în 
care a primit rezoluția menționată mai sus, o entitate naturală condamnată pen-
tru muncă clandestină și fraudă fiscală care a fost urmărită penal pentru par-
ticiparea la operațiunea de disimulare a produsului acestor infracțiuni, a fost 
condamnată și pentru transferul clandestin în străinătate a produsul acestor 
infracțiuni. În doctrina franceză, decizia a fost criticată.

În dreptul intern al României, întrebarea dacă autorul infracțiunii prin-
cipale poate fi și spălătorul banilor a fost tranșată prin Decizia nr. 16/2016 
pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlega-
rea unei chestiuni de drept, iar mai recent prin Decizia Curții Constituționale 
a României nr. 418/2018 pronunțată în data de 19 iunie 2018 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pen-
tru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului 
în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 
8 iunie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept referitoare la infracțiunea de spălare a banilor.

Inițial, prin Decizia nr. 16/2016 pronunțată în dezlegarea unei chestiuni de 
drept, Înalta Curte de Casație și Justiție stabilește, la pct. 2 din dispozitiv, că su-
biectul activ al infracțiunii spăării banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii din 
care provin bunurile, fără a distinge între modalitățile alternative ale infracțiunii 
de spălarea banilor prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002.

Autorii D. Lupașcu și M. Mareș susțin opinia pe care o împărtășim, potrivit 
căreia în considerentele deciziei, instanța supremă a reținut judicios faptul că 
„infracțiunea de spălare de bani nu trebuie reținută automat în sarcina autoru-
lui infracțiunii din care provin bunurile, pentru simplul fapt că în activitatea sa 
infracțională s-a realizat și una dintre acțiunile proprii elementului material al 
infracțiunii de spălare de bani, pentru că aceasta ar lipsi infracțiunea de spălare 
de bani de individualitate. Revine organelor judiciare de a decide în situații con-
crete dacă infracțiunea spălării banilor este suficient individualizată în raport 
cu infracțiunea din care provin bunurile, și dacă este cazul să se rețină un con-
curs de infracțiuni sau o unică infracțiune” [8, p. 57-59].
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În pofida afirmațiilor la care ne aliniem, prin Decizia nr. 418/2018, Curtea 
Constituțională a constatat că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
656/2002 sunt neconstituționale în interpretarea dată prin Decizia Înaltei 
Curți de Casație și Justiție nr. 16/2016 în ceea ce privește subiectul activ al 
infracțiunii. 

Astfel, Curtea Constituțională a reținut, cum era de așteptat, că „reținerea, 
ca infracțiune distinctă, a oricăreia dintre faptele de dobândire, deținere și re-
spectiv folosirea de bunuri care provin din săvârșirea unei infracțiuni, în sarcina 
subiectului activ al infracțiunii din care provin bunurile, implică tragerea aces-
tuia la răspundere penală, de două ori, pentru aceleași fapte”.

Destul de relevant este punctul de vedere al autoarei M. Strulea [9, p. 57-
58], care susține că procesul de evaluare a dovedit că poate fi foarte dificil a se 
demonstra elementul moral al unei infracțiuni de spălare a banilor, deoarece 
instanțele deseori prescriu un nivel foarte ridicat de cunoaștere a originii pro-
duselor de către autorii infracțiunii de spălare a banilor. 

Susținem ideea doctrinarei, care menționează că adăugarea parag. 3 la 
Covenției de la Varșovia din 2005, și anume: “Fiecare parte poate adopta mă-
surile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi, în 
baza dreptului său intern, caracterul de infracțiune tuturor sau unora dintre 
faptele prevăzute la parag.1, în cazul când infractorul: b) trebuia să presupună 
că bunurile constituiau produse” permite, de asemenea părților, să sancționeze 
penal autorul presupus al unei infracțiuni penale (a) atunci când a suspectat că 
bunul a fost produsul unei infracțiuni și / sau (b) atunci când ar fi trebuit să fie 
conștient de faptul că bunul era produsul unei infracțiuni. “Paragraful (a) pre-
vede un element moral mai puțin subiectiv și ar putea fi aplicat unei persoane 
care gândește cel puțin asupra chestiunii originii produselor (este suficient să 
suspecteze că bunul este produsul unei infracțiuni), dar nu are certitudinea că 
bunul în cauză să fi fost unul original infracțional. Punctul 3 (b) prevede in-
criminarea comportamentului neglijent, când instanța, pe baza unei evaluări 
obiective a probelor, se pronunță asupra chestiunii dacă autorul infracțiunii ar 
fi trebuit să fie conștient de faptul că bunul era produsul unei infracțiuni, pe care 
a presupus-o sau nu.”

Prin urmare, de către autoare se ajunge la concluzia că judecătorul trebuie 
să aprecieze elementul subiectiv al autorului infracțiunii, față de obiectul mate-
rial provenit dintr-o infracțiune predicat. Expresia „trebuia să știe” lasă judecă-
torului puterea de apreciere în raport cu criteriul obiectiv al vinovăției persoa-
nei în raport cu sursa provenienței veniturilor supuse spălării banilor, fără a-i 
conferi o putere autonomă de incriminare care ar afecta puterea legiuitorului în 
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formularea politicii penale. Astfel, „inculpatul nu poate să fie condamnat pentru 
o încercare de a săvârși infracțiunea absentă a mentalității specifice, element 
necesar pentru infracțiunea de fond”.

Pentru a stabili dacă supoziția amintită mai înainte este adevărată sau fal-
să, vom consemna clasificarea propusă de către V. Stati [10, p. 26], conform că-
ruia există trei abordări doctrinare privitoare la condiționarea aplicării art. 243 
din Codul penal de existența unei soluții de condamnare pentru infracțiunea din 
care provin bunurile ilicite: 1) abordarea stricto sensu; 2) abordarea lato sensu; 
3) abordarea medio sensu.

Potrivit autorului, “prima dintre aceste abordări presupune că fapta de 
spălare a banilor poate constitui obiectul unei condamnări doar în cazul care 
există o condamnare anterioară sau simultană.”

V. Stati propune punctul de vedere al următorilor doctrinari: M. Gornoviceanu, 
care opinează că “în lipsa unei hotărâri penale privind infracțiunea predicat, 
nu ar fi posibil să se probeze, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că bunurile 
pretins spălate provin din infracțiuni; acest standard de probă nu poate fi atins 
decât în cazul în care anterior sau concomitent cu infracțiunea de spălare a ba-
nilor, instanța penală soluționează și acțiunea publică privind infracțiunea pre-
misă, pentru că numai atunci este cert că bunurile provin din infracțiuni.”.

La rândul său, V. I. Em susține: „Aplicarea răspunderii penale pentru spăla-
rea banilor este posibilă numai în cazul în care faptul obținerii veniturilor din-
tr-o activitate infracțională va fi stabilit printr-o hotărâre judecătorească care a 
intrat în vigoare”.

În opinia lui V. P. Verin, „în mod firesc, faptul săvârșirii infracțiunii, care a 
servit ca sursă de origine a bunurilor legalizate, trebuie stabilit printr-o hotă-
râre judecătorească. Această teză corespunde art. 49 din Constituția Federației 
Ruse (care este similar art. 21 din Constituția Republicii Moldova). În virtutea 
acestui fapt, stabilirea faptului comiterii infracțiunii care a servit ca sursă de 
origine a bunurilor legalizate, printr-un act procedural al organului de urmărire 
penală, ar fi contrară legislației naționale”.

Referindu-ne la abordarea lato sensu, sântem de acord cu cele conchise de 
către V. Stati [11, p. 27], că în viziunea celor care o promovează, fapta de spălare 
a banilor poate constitui obiectul unei condamnări chiar și în lipsa probelor de 
săvârșire a infracțiunii din care provin bunurile ilicite.

La această abordare doctrinară, autorul V. Stati evidențiază ideea lui J. L. 
Capdeville, care stipulează că “nici măcar achitarea printr-o decizie penală ră-
masă definitivă a autorului faptei principale generatoare de bani murdari nu 
trebuie să constituie un obstacol pentru tragerea la răspundere penală pentru 
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săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor (cu condiția că decizia de achitare să 
nu fi avut drept cauză lipsa faptei sau lipsa caracterului penal al acesteia).”

În fine, în cadrul abordării medio sensu necesită a fi reiterat paragr. 5 art. 9 
din Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, seches-
trarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finan-
țarea terorismului: „Fiecare parte se va asigura că o condamnare anterioară sau 
simultană pentru o infracțiune predicat nu este o condiție pentru o condam-
nare pentru spălarea de bani”, care trebuie privit prin prisma glosei din pct. 4 
al Notei explicative la art. 3 din Recomandările Grupului de Acțiune Financiară 
Internațională (GAFI): „În cazul în care se probează că bunurile constituie veni-
turi provenite din activitatea infracțională, nu este obligatoriu să se ateste con-
damnarea persoanei pentru infracțiunea predicat”. 

Considerăm necesar și util a invoca cu titlu imperativ concluziile autorului 
V. Stati, care exclamează că “pentru a dispune condamnarea pentru o faptă de 
spălare de bani, nu este obligatoriu să se ateste condamnarea persoanei pentru 
infracțiunea principală. O astfel de condamnare este facultativă. Totodată, în cazul 
în care lipsește condamnarea pentru infracțiunea principală, este obligatoriu a se 
proba că bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracțională.”

În opinia lui Ganihin [12, p. 85-86], de exemplu, la ziua de astăzi, o carac-
teristică constitutivă a bunului supus legalizării este că acesta trebuie să fie do-
bândit, obligatoriu, printr-o cale infracțională/criminală. 

Autorul menționează, că până la intrarea în vigoare a Codului Penal al 
Federației Ruse din 01 februarie 2002, din 07 august 2001, odată cu inițierea 
acțiunii de contracarare a legalizării banilor, obținuți prin căi criminale, erau 
valabile prevederile art. 174 al Codului Penal al Federației Ruse, prin care era 
aplicată răspunderea penală pentru legalizarea proprietății, dobândite pe căi 
ilegale.

În contextul mai sus stipulat, autorul are în vedere că de către legiuitorul 
Codului Penal al Federației Ruse a fost utilizat termenul “ilegal”, care în cele din 
urmă, indică cel mai larg caracter al nelegiuirii obținerii proprietății. Cu alte 
cuvinte, ilegalitatea obținerii bunurilor se putea exprima nu doar în încălcarea 
penală, dar și în cea civilă, administrativă, fiscală, vamală, etc.

Respectiv, odată cu inițierea proiectului Codului Penal al Federației Ruse, a 
avut loc o discuție științifică aprinsă pe marginea obiectului legalizării banilor. 
Astfel, că a fost adoptată o nouă lege, prin care se stipula contracararea spălării 
(legalizării) banilor, obținuți exclusiv prin căi criminale.

Ganihin evidențiază punctul de vedere al lui V. D. Laricev, conform căru-
ia, înțelesul veniturilor ilegale, înțelese în legislația penală veche a Federației 
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Ruse, poate să conducă direct la ceea, ca urmărirea penală să fie intentată în 
privința persoanelor, care au săvârșit încălcări civile ale legii (de exemplu, art. 
158-180, 182-187 al Codului Penal al Federației Ruse), fie încălcări administra-
tive ale legii, care vor duce la represiuni excesive. Respectiv doctrinarul susține, 
că acțiunea art. 174 al Codului Penal al Federației Ruse trebuie să fie îndreptată 
spre privarea bazei economice ale crimei organizate, dar nu spre intersectarea 
infracțiunilor minore, opinie cu care suntem în totalitate de acord.

În final, meritorie este lucrarea autorului R. M. Milovidov [13, p. 53-55], 
potrivit căruia “un semn de proprietate care face obiectul unei infracțiuni în 
temeiul art. 209 din Codul Penal al Ucrainei este de origine directă - dintr-un alt 
act social periculos, care a precedat spălarea veniturilor din infracțiuni. Adică 
obiectul infracțiunii este direct legat de un anumit predicat ilegal social pericu-
los, un act fără de care este imposibil să se stabilească obiectul infracțiunii.

Totodată, se face referire la cerințele Convenției CoE privind spălarea, 
percheziția, confiscarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni, în 
baza căreia „infracțiune predicată” înseamnă orice infracțiune care a avut drept 
rezultat o altă infracțiune.

R. M. Milovidov intervine imperativ cu depistarea contradicției, apărute 
între obiectul infracțiunii în temeiul art. 209 din Codul Penal al Ucrainei, și par-
tea 1 a art. 11 din Codul Penal al Ucrainei. Mai concret, în baza prevederilor 
art. 209 al Codului Penal al Ucrainei, se indică faptul că proprietatea, inclusiv 
fondurile pentru care legalizarea (spălarea) produsele infracțiunii au statutul 
celor obținute anterior ca urmare a unui „act ilegal periculos social”. Acest lu-
cru, menționează autorul, creează o anumită contradicție cu privire la partea 
1 a art. 11 din Codul Penal al Ucrainei, care indică faptul că infracțiunea este 
prevăzută de Codul penal al Ucrainei fapte penale din punct de vedere social 
(acțiune sau omisiune), săvârșite de subiectul infracțiunii, precum și partea 2 
a art. 2 din Codul penal al Ucrainei și partea 1 a art. 61 din Constituția Ucrainei 
prezumția de nevinovăție: „O persoană este presupusă nevinovată de săvârșirea 
unei infracțiuni până când vinovăția sa este dovedită legal și stabilită printr-o 
condamnare judecătorească”.

În conformitate cu alin. (3) pct. 1 din Rezoluția Plenului Curții Supreme a 
Ucrainei privind practica aplicării de către instanțe a legislației privind răspun-
derea penală pentru spălarea veniturilor din infracțiuni, „Răspunderea penală 
în temeiul art. 209 din Codul penal nu este exclusă în cazurile în care persoana 
care a săvârșit fapta predicat a fost eliberată de răspunderea penală în modul 
prevăzut de lege (datorită expirării termenului de prescripție, amnistiei etc.) sau 
nu a fost implicat în astfel de răspundere (de exemplu, în legătură cu decesul) 
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și fondurile sau alte bunuri primite ca urmare a actului menționat au devenit 
obiectul legalizării. “ Totodată, în conformitate cu alin. (2) din aceeași rezoluție, 
răspunderea pentru aceste acțiuni apare numai atunci când fondurile sau alte 
bunuri care fac obiectul legalizării au fost obținute ca urmare a actului predicat 
și aceste acțiuni au fost săvârșite în mod intenționat pentru a da o formă legală 
de posesie, utilizați, eliminați astfel de proprietăți, achiziționarea acestora sau 
pentru a ascunde sursele originii lor. “

Considerăm importantă ideea autorului, care exclamă că “depistarea fap-
tului de comitere a acțiunilor care conțin în mod obiectiv semne de legalizare 
(spălare) a produselor provenite din infracțiuni, dar lipsa probelor procedurale 
ale actului predicat care l-a precedat, face imposibilă calificarea actelor identifi-
cate în temeiul art. 209 din Codul Penal al Ucrainei”. 

De asemenea, suntem de acord cu acesta, precum în cazul inițierii dosaru-
lui penal la comiterea infracțiunii predicat, inițierea dosarului penal de legali-
zare (spălare) devine admisibilă necondiționat produsele infracțiunii, care nu 
vor produce observații cu privire la încălcarea prezumției de nevinovăție sau 
nerespectarea cerințelor legii penale și a procedurii penale, precum și a trata-
telor internaționale din Ucraina privind prevenirea și contracararea legalizării 
(spălării) veniturilor din infracțiuni.

În concluzie, este binevenită propunerea de lege ferendă a doctrinarului 
de reformulare a notei 1 la art. 209 din Codul Penal al Ucrainei după cum ur-
mează: “Prin “produse ale infracțiunii” se înțelege orice proprietate, inclusiv 
fonduri cumpărate sau primite, direct sau indirect, ca urmare a săvârșirii unei 
infracțiuni, asupra faptului că în Ucraina sau într-un alt stat este inițiat un do-
sar penal, iar pentru o astfel de infracțiune este prevăzută închisoare pentru 
o perioadă de peste trei ani în conformitate cu prezentul cod (Codul penal al 
Ucrainei).”

Referințe:
1. Convenție a Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, seches-

trarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului 
din 16.05.2005 https://www.cna.md/public/files/legislatie/conven-
tia_consiliumului_europei_impotriva_spalarii_banilor.pdf 

2. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale or-
ganizate din 15.11.2000 http://www.antitrafic.gov.md/public/files/
Conventia_ONU_crima_transdroguri.pdf 

3. Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept pe-

https://www.cna.md/public/files/legislatie/conventia_consiliumului_europei_impotriva_spalarii_banilor.pdf
https://www.cna.md/public/files/legislatie/conventia_consiliumului_europei_impotriva_spalarii_banilor.pdf
http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Conventia_ONU_crima_transdroguri.pdf
http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Conventia_ONU_crima_transdroguri.pdf
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OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRACŢIUNILOR DE FALS ÎN 
ACTE PUBLICE (art.332 CP RM) 

Pîrțac Cristina, 
Universitatea de Stat din Moldova, Școala Științe Juridice
Asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău 

In the present study is identified the special legal object of the offenses of forgery in 
public acts. It is shown that the special legal object is a simple one, being formed by the 
social relations regarding the adequate performance of the activity in the public sphere, by 
the public person or by the person with a public dignity position, whose appearance and 
development are in strict dependence with public confidence in the authenticity of official 
documents.

Keywords: forgery in public acts, social relations, special legal object, counterfeiting, 
alteration. 

Obiectul juridic special, așa cum reiese din gruparea ierarhică a categoriilor 
de obiecte juridice, este parte componentă a obiectului juridic generic. Obiectul 
juridic special derivă în mod natural din obiectul juridic generic. În mod simi-
lar, obiectul juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice, prevăzute la 
art.332 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM [1]) de-
rivă organic din obiectul juridic generic al tuturor infracțiunilor amplasate în 
cadrul Capitolului XV din Partea Specială a Codului penal. Mai exact, conținutul 
obiectului juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice se trage din re-
lațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică.

După clarificarea, de la general la special, a provenienței obiectului juridic 
specific infracțiunilor prevăzute la art.332 CP RM, urmează să stabilim conținu-
tul său propriu-zis, precum și structura acestuia.

În ceea ce privește conținutul obiectului juridic special al infracțiunilor de 
fals în acte publice, surprindem că în literatura de specialitate nu există unani-
mitate de păreri. De pildă, în opinia unor autori, obiectul juridic special al fal-
sului în acte publice îl formează „relațiile sociale ce asigură activitatea normală 
a organelor puterii de stat, a întreprinderilor, a instituțiilor, a organizațiilor de 
stat, precum și interesele serviciului de stat [2, p. 360]”. Într-o manieră apropia-
tă, alți autori evocă că „[o]biectul juridic special … îl formează relațiile sociale cu 
privire la activitatea legală a întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor de stat 
sau administrației publice locale [3, p. 640]”.
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Surprindem că cele din urmă aserțiuni doctrinare sunt exprimate în acord 
cu (i) vechea titulatură a Capitolului XV din Partea Specială a Codului penal și 
cu (ii) vechiul conținut al normelor înscrise la art.332 CP RM, din perspectiva 
subiectului infracțiunii.

Chiar și așa, din punctul nostru de vedere, atare viziuni doctrinare sunt 
mult prea largi. Acestea nu permit disocierea obiectului protecției penale pre-
zent în cazul infracțiunilor de fals în acte publice de obiectul protecției penale 
prezent în cazul altor infracțiuni comise de persoane publice sau de persoane 
cu funcție de demnitate publică în legătură cu exercitarea de către acestea a 
atribuțiilor de serviciu (e.g. coruperea pasivă, abuzul de putere sau abuzul de 
serviciu, neglijența în serviciu etc.). 

Tot din aceste considerente nu putem susține următoarea statuare a in-
stanței de judecată făcută pe marginea unei spețe penale de învinuire a unei 
persoane în comiterea unui fals în acte publice: „inculpatul deținând funcția de 
primar al comunei S., r-nul. U., folosind intenționat situația de serviciu în interes 
personale, atentând la relațiile sociale ce vizează buna funcționare a organelor 
publice și a persoanelor cu funcții de răspundere ce desfășoară activitatea în ca-
drul acestor organe [4]”. Din fragmentul citat nu pot fi desprinse relațiile sociale 
in concreto, inerente infracțiunilor de fals în acte publice, care ar fi fost lezate 
de către inculpat. Mai degrabă, în condițiile vechii denumiri a Capitolului XV din 
Partea Specială a Codului penal, relațiile sociale sus-nominalizate ar putea fi 
privite pe post de obiect juridic generic al infracțiunilor de fals în acte publice, 
nu însă în calitate de obiect juridic special. Totuși, obiectul juridic generic trebu-
ie distins de obiectul juridic special. Acestea corelează, ci nu se suprapun. Prin 
urmare, trebuie distinse. 

Revenind la conținutul obiectului juridic generic al infracțiunilor de fals 
în acte publice, M.K. Sviridova susține că acesta îl formează „relațiile sociale 
ce asigură funcționarea normală a organelor puterii de stat și a structurilor 
sale, în legătură cu crearea și circuitul documentelor oficiale [5, p. 2]”. Alți 
autori sunt de părere că obiectul juridic special al acestor infracțiuni îl con-
stituie „relațiile sociale apărute în legătură cu asigurarea unei ordini legale a 
activității serviciilor de stat și municipale pentru pregătirea și manipularea 
cu documentație relevantă din punct de vedere juridic [6, p. 63-64; 7, p. 171]”. 
G.V. Juravliova susține că „obiectul juridic special al falsului în acte publice îl 
formează relațiile sociale ce apar în procesul activității de serviciu în cadrul 
organelor puterii de stat, legate de circulația și punerea în circulație a docu-
mentelor oficiale [8, p. 14]”. După S.N. Pomnina pericolul social al falsului în 
acte publice rezidă în aceea că constituie un atentat asupra activității normale 
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a aparatului puterii de stat în sfera manipulării cu documente oficiale [9, p. 
61].

Remarcăm că aceste abordări doctrinare, lato sensu, pun accentul pe buna 
desfășurare a activității de serviciu în sfera publică în legătură cu aflarea în cir-
culație a documentelor oficiale. Acestea însă, nu sunt în unison deplin cu esența 
infracțiunilor de fals în acte publice. Subliniem că norma de la art.332 CP RM in-
criminează, grosso modo, faptele de falsificare a unor documente oficiale, nu însă 
alte manipulări cu asemenea documente false. Prin urmare, conținutul obiectului 
juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice trebuie să se afle în legătură 
cu conținutul faptei prejudiciabile. Prin comiterea unui fals, în general, și a unui 
fals în acte publice, în special, este denaturat adevărul. În ipoteza falsului în acte 
publice, în mod special, este denaturat adevărul pe care trebuie să-l comporte, 
în mod normal, documentele oficiale. Denaturarea adevărului atrage după sine 
pierderea încrederii publicului în veridicitatea unor atare entități. Au dreptate 
Gh.Diaconescu și C.Duvac când afirmă: „[c]eea ce legea ocrotește, în primul rând, 
prin sancționarea falsului în înscrisuri, este un interes public, și anume încrederea 
ce trebuie să se acorde fiecărui înscris generator de consecințe juridice. Alterarea 
adevărului într-un atare înscris constituie o atingere adusă acestei încrederi [10, 
p. 751]”. De aceea, pe bună dreptate enunță T.Toader că „obiectul juridic special 
al falsului material constă în relațiile sociale referitoare la încrederea publică în 
autenticitatea sau veridicitatea înscrisurilor oficiale, în adevărul pe care ele au 
menirea să-l exprime [11, p. 379]”. Pe aceeași poziție se află și alți autori români 
[12, p. 400]. Într-o manieră apropiată, autorul rus B.B. Sokalskii menționează că 
obiectul juridic special al falsului în acte îl reprezintă relațiile sociale care asigură 
fiabilitatea informațiilor consacrate în documentele oficiale [13, p. 95].

Sesizăm că cei din urmă autori evidențiază, într-o manieră pronunțată, în-
crederea publică în autenticitatea documentelor oficiale, în postura de obiect al 
relațiilor sociale lezate prin comiterea faptelor de fals în acte publice.

Având în vedere conținutul elementului material al infracțiunilor de fals în 
acte publice, considerăm mult mai reușite acele poziții doctrinare care punc-
tează asupra relațiilor sociale cu privire la încrederea publică în autenticitatea 
documentelor oficiale, nu însă asupra relațiilor sociale cu privire la punerea și 
aflarea în circulație a documentelor oficiale, în postura de obiect al infracțiunilor 
prevăzute la art.332 CP RM. Cele din urmă relații sociale par a fi susceptibile de 
lezare infracțională, mai vădit, în ipoteza unor manipulări cu documente oficiale 
false, nu însă în ipoteza falsificării acestora, deși, de regulă, documentele oficiale 
sunt falsificate tocmai în vederea folosirii lor. Chiar și așa, credem că prin falsifi-
carea unor documente oficiale se aduce atingere primordială încrederii publice 
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în autenticitatea unor asemenea documente. O dovadă elocventă în acest sens, 
o constituie legislațiile penale ale statelor străine în care infracțiunile de fals în 
acte publice sunt amplasate în cadrul segmentului din Partea Specială a Codului 
penal destinat protecției relațiilor sociale cu privire la încrederea publică în au-
tenticitatea documentelor (e.g. legislația Franței, Maltei, Italiei, Poloniei etc.).

În definitivă, avem rezerve față de următoarele puncte de vedere privind 
obiectul juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice: „prin falsificarea 
de documente se atentează asupra relațiilor sociale privind securitatea circui-
tului legal de documente [14, p. 176]”; „prin săvârșirea infracțiunilor de fals în 
acte publice se atentează asupra ordinii stabilite de circulație a documentelor în 
sfera de stat și municipală sau economică [15, p. 235]”.

În opinia noastră, suplimentar la cele evocate mai sus, cei din urmă doi au-
tori nu fac distincție între obiectul protecției penale prezent în cazul falsului în 
acte publice comis de către anumiți subiecți speciali, pe de o parte, și (i) obiectul 
protecției penale prezent în cazul falsului în acte publice săvârșit de către alți 
subiecți, precum și (ii) obiectul protecției penale prezent în cazul falsului în do-
cumente private, pe de altă parte. Din aceste motive, accepțiunile respective, cu 
privire la obiectul juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice, par a fi 
neadaptate in concreto infracțiunilor investigate. Or, prin extrapolare la cadrul 
incriminator moldav, apreciem că, spre exemplu, relațiile sociale privind securi-
tatea circuitului legal de documente, sunt inerente, inclusiv, infracțiunii prevă-
zute la art.361 CP RM. Atunci cum facem distincție între obiectul juridic special 
al infracțiunilor de fals în acte publice și obiectul juridic special al infracțiunii 
prevăzute la art.361 CP RM sau al altor infracțiuni comise prin fals?

Suntem de părere că conținutul celorlalte semne ale componenței de in-
fracțiune trebuie să apară pe post de criterii hotărâtoare în tranșarea acestei 
dileme. Or, semnele componenței de infracțiune nu trebuie privite singular, ci 
în unison cu celelalte semne. Așa cum am relevat supra, conținutul faptei pre-
judiciabile este determinant în procesul identificării conținutului obiectului 
juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice. Totuși, acest criteriu îl 
considerăm insuficient, aceasta deoarece în Partea Specială a Codului penal 
sunt înscrise și alte norme ce cuprind infracțiuni comise prin fals, unele din-
tre ele aflându-se în relație de concurență cu normele de la art.332 CP RM. În 
aceste condiții, considerăm că obiectul juridic generic constituie acel criteriu 
determinant în baza căruia este identificat cu exactitate conținutul obiectului 
juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice. În context, în doctrină se 
relevă: „[o]biectul juridic generic (de grup) al infracțiunii este constituit din 
valoarea socială fundamentală în a cărei componență este inclusă, într-o for-
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mă specifică, valoarea socială individuală (sublinierea ne aparține – n.a.) care 
constituie obiectul juridic special (specific) al infracțiunii [16, p. 121]”. Se mai 
evocă că „obiectul juridic generic […] determină deducerea obiectului juridic 
special [17, p. 113]”.

În condițiile în care obiectul juridic special derivă în mod organic din obiec-
tul juridic generic e firesc ca conținutul primului să implice o parte a conținutu-
lui ultimului. În corespundere cu acest postulat este opinia autorilor autohtoni 
S.Brînza, V.Stati și R.Popov, care susțin că obiectul juridic special al infracțiuni-
lor prevăzute la art.332 CP RM îl formează „relațiile sociale cu privire la buna 
desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este condiționată de 
încrederea publică în autenticitatea documentelor oficiale [18, p. 929; 19, p. 67; 
20, p. 997]”. Același obiect al protecției penale inerent infracțiunilor de fals în 
acte publice a fost subliniat și în practica judiciară a Republicii Moldova [21]. 
Teza enunțată comportă semnificație deosebită, inclusiv, deoarece scoate în 
evidență particularitatea, potrivit căreia prin săvârșirea falsului în acte publice 
este adusă atingere încrederii publice în autenticitatea documentelor oficiale. 
Or, așa cum am subliniat mai sus, respectiva particularitate ține de esența in-
fracțiunilor de fals în acte publice.

În disonanță cu ideea necesității existenței unei corelații organice între 
obiectul juridic generic și cel special este următoarea teză jurisprudențială: „[o]
biectul juridic special al falsului în acte publice îl formează relațiile sociale cu pri-
vire la regimul juridic al actelor publice cărora prin lege li se atribuie însușirea de 
a exprima adevărul și încrederea publică [22]”. Deși, aceasta scoate în evidență 
particularitatea vizând faptul denaturării adevărului prin săvârșirea falsului în 
documente oficiale și, drept consecință pierderea încrederii publicului în auten-
ticitatea unor asemenea documente, totuși, trece sub tăcere conjunctura în care 
este comis falsul; or, normele de la art.332 CP RM nu pedepsesc orice fals al unor 
documente oficiale, ci falsul comis de către anumiți subiecți circumstanțiați în le-
gătură cu exercitarea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu. Considerăm că, cea 
din urmă particularitate conferă fizionomie distinctă infracțiunilor prevăzute la 
art.332 CP RM în raport cu alte infracțiuni comise prin fals.

În altă ordine de idei, în doctrina română întâlnim următorul punct de ve-
dere cu privire la conținutul obiectului juridic special al infracțiunilor de fals în 
acte publice: „[c]um imensa majoritate a relațiilor sociale includ în mecanismul 
lor folosirea de înscrisuri oficiale, s-ar putea spune că prin incriminarea și sanc-
ționarea falsului material în înscrisuri oficiale sunt ocrotite aproape toate rela-
țiile sociale [23, p. 376]”. Înțelegem ideea conturată de autori. În același timp, nu 
putem subscrie acestui punct de vedere.
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În primul rând, nu toate infracțiunile sunt comise prin folosirea unor do-
cumente oficiale false. De aceea, probabil autorii au avut în vedere doar acele 
relații sociale protejate prin incriminarea faptelor penale posibile de comis prin 
folosirea documentelor oficiale false.

În al doilea rând, este limpede că, de regulă, un document oficial este fal-
sificat pentru a fi folosit. De asemenea, este clar că, în cele mai dese cazuri, un 
document oficial fals este folosit în vederea săvârșirii unei ilegalități sau în sco-
pul ascunderii unei ilegalități (inclusiv, penale). Totuși, folosirea propriu-zisă a 
documentului oficial falsificat, așa cum se desprinde din textul art.332 CP RM 
(dar și a celui din legislația României) depășește limitele laturii obiective a in-
fracțiunilor de fals în acte publice. Prin urmare, prin folosirea documentelor ofi-
ciale false se atentează la alte valori și relații sociale. În aceste condiții, celelalte 
valori și relații sociale (altele decât cele protejate prin normele de la art.332 CP 
RM) nu sunt puse sub ocrotire prin incriminarea falsului în acte publice, ci prin 
incriminarea faptelor penale ce implică folosirea documentelor oficiale false. 
Cu alte cuvinte, spre exemplu, în ipoteza unei escrocherii comise prin folosirea 
unor documente oficiale false sunt lezate relații sociale protejate de normele 
înscrise la art.190 CP RM, nu însă de cele consemnate la art.332 CP RM. Cele din 
urmă norme ocrotesc penal doar relațiile sociale pasibile de lezat prin simpla 
faptă de falsificare, nu și prin alte fapte derivate. 

În ceea ce privește structura obiectului juridic special, judecând după 
structura laturii obiective a infracțiunilor de fals în acte publice, desprindem că 
acesta este unul simplu (i.e. prin săvârșirea faptei prejudiciabile nu sunt lezate 
mai multe valori și relații sociale, așa ca în cazul infracțiunii cu obiect juridic 
complex sau multiplu necomplex, ci o singură valoare socială și relațiile sociale 
corespunzătoare acestei valori sociale).

Nu de aceeași părere sunt și alți autori. Bunăoară, L.A. Bukalerova și A.I. 
Rarog sunt de părere că prin săvârșirea falsului în acte publice se atentează în 
plan secundar asupra circuitului legal de resurse informaționale [24, p. 46]. 

La rândul său, O.I. Kaleșina susține că „prin săvârșirea falsului în acte publi-
ce se atentează deodată asupra a două obiecte – asupra circuitului documente-
lor oficiale (ca și în cazul art.327 din Codul penal al Federației Ruse [25] (articol 
similar cu art.361 CP RM – n.a.)) și asupra intereselor de serviciu în cadrul or-
ganelor puterii de stat și organelor de auto-administrare locală [26, p. 22]”. Nu 
putem îmbrățișa un asemenea punct de vedere.

În primul rând, din teza enunțată de O.I. Kaleșina nu reiese fără echivoc care 
dintre cele două grupuri de relații sociale formează conținutul obiectului juridic 
principal și care – conținutul obiectului juridic secundar. 
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În al doilea rând, din accepțiunea aparținându-i lui O.I. Kaleșina, reiese ide-
ea (pe care nu o susținem), potrivit căreia obiectul juridic special al infracțiu-
nii prevăzute la art.361 CP RM reprezintă o parte din obiectul juridic special al 
infracțiunii de fals în acte publice (i.e. autorul este de părere că relațiile sociale 
cu privire la circuitul documentelor oficiale constituie obiectul protecției pe-
nale în cazul ambelor infracțiuni). Reiterăm că conținutul incriminării înscrise 
la art.361 CP RM este absolut diferit de conținutul incriminărilor de la art.332 
CP RM. Pe lângă semnele subiectului, obiectului și laturii subiective, diferă și 
conținutul faptei prejudiciabile – semn al laturii obiective. În cazul infracțiunii 
prevăzute la art.361 CP RM aceasta se exprimă, inter alia, în deținerea, folosi-
rea și vânzarea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberea-
ză de obligații. În opoziție, aceste acțiuni exced parametrii laturii obiective a 
infracțiunilor prevăzute la art.332 CP RM. Dar, așa cum am arătat mai sus, la 
aflarea conținutului obiectului juridic special al infracțiunilor de fals în acte pu-
blice nu se poate face abstracție de întinderea conținutului faptei prejudiciabile. 
Legiuitorul nu incriminează folosirea, vânzarea sau alte operațiuni ilegale cu 
documentele oficiale realizate de către persoane publice sau persoane cu func-
ție de demnitate publică, falsificate în prealabil de către aceștia. Însă, relațiile 
sociale cu privire la circulația în condiții de legalitate a documentelor oficiale 
sunt pasibile de lezare infracțională tocmai prin asemenea manipulări. Or, folo-
sirea documentelor oficiale false marchează momentul punerii lor în circulație. 
Falsificarea unor asemenea documente oficiale nu implică încă punerea lor în 
circulație. În același timp, prin atare acțiuni, atunci când sunt realizate de către 
o persoană publică sau de către o persoană cu funcție de demnitate publică, este 
adusă atingere relațiilor sociale cu privire la buna îndeplinire a activității în sfera 
publică, a căror apariție și dezvoltare se află în strictă dependență de încrederea 
publică acordată autenticității documentelor oficiale. În concluzie, prin falsul în 
acte publice nu se atentează asupra relațiilor sociale cu privire la circuitul do-
cumentelor oficiale. Fapta infracțională este îndreptată spre încrederea publică 
acordată autenticității documentelor oficiale. Reiterăm însă, că la determinarea 
obiectului juridic special al acestor infracțiuni trebuie să ținem cont și de: a) ca-
litatea specială a subiectului infracțiunii, b) locul amplasării faptelor prevăzute 
la art.332 CP RM. Respectiv, la stabilirea corectă și exactă a obiectului juridic 
special al infracțiunilor de fals în acte publice, particularitatea „atingerii încre-
derii publice acordate autenticității documentelor oficiale” trebuie coroborată 
cu particularitatea „săvârșirii falsului de către persoane publice sau de către 
persoane cu funcție de demnitate publică în legătură cu exercitarea de către ei a 
atribuțiilor de serviciu” Tocmai de aceea, afirmăm că prin falsul în acte publice 
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se atentează asupra relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității 
în sfera publică, de către persoanele publice sau de către persoanele cu funcție 
de demnitate publică, a căror apariție și dezvoltare se află în strictă dependență 
de încrederea publică acordată autenticității documentelor oficiale. 

În altă privință, A.N. Harcenko menționează: „[î]n calitate de obiect juridic 
principal al falsului în acte publice evoluează relațiile sociale ce apar în procesul 
activității normale (legale) a organelor puterii de stat sau a organelor publi-
ce locale în legătură cu asigurarea unei ordini corespunzătoare de întocmire 
și manipulare cu documente oficiale. […] în calitate de obiect juridic secundar 
apar relațiile sociale ce asigură drepturile și interesele legitime ale cetățeanu-
lui, sănătatea acestuia, proprietatea, precum și alte interese ocrotite de lege ale 
persoanei, organizației, societății și statului [27, p. 17]”.

Precizăm că respectiva teză doctrinară este în unison cu noul cadru incrimi-
nator consacrat în legea penală a Federației Ruse. În acest sens, subliniem că nor-
ma de la alin.(2) art.292 din Codul penal al Federației Ruse (comparativ cu norma 
de la alin.(1) art.292 din Codul penal) cuprinde per se o componență materială de 
infracțiune. Mai exact, în calitate de urmare prejudiciabilă este prevăzută „încăl-
carea esențială a drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau ale 
organizației ori a intereselor ocrotite de lege ale societății sau statului”.

În aceste condiții legislative, nu avem cum să obiectăm asupra punctului 
de vedere exprimat de către A.N. Harcenko, pe marginea structurii obiectului 
juridic special al infracțiunii de fals în acte publice, prevăzute la alin.(2) art.292 
din Codul penal al Federației Ruse. După cum e și firesc, infracțiunea înscrisă 
în textul acestei norme, fiind una materială, atentează în plan secundar asupra 
unor valori și relații sociale aflate în derivație cu conținutul urmării prejudicia-
bile. Nu același lucru putem afirma în raport cu infracțiunile de fals în acte pu-
blice, prevăzute la art.332 CP RM. Fiind componențe formale de infracțiune, pe 
de o parte, și neavând o structură complexă a laturii obiective, pe de altă parte, 
acestea implică prezența unui singur obiect de atentare.

În alt registru, A.Ia. Asnis susține că infracțiunile de fals în acte publice po-
sedă două obiecte juridice principale, pe post de prim obiect juridic principal 
evoluând interesele puterii de stat, serviciului de stat și în cadrul organelor pu-
blice locale, iar în postura de obiect juridic principal secund – relațiile sociale ce 
asigură reflectarea, fixarea și indicarea în documente oficiale a unor informații 
fiabile [28, p. 204].

Nu putem achiesa la acest punct de vedere, cel puțin din două conside-
rente. Primo – interesele nu pot apărea pe post de obiect al ocrotirii penale. 
În asemenea ipostază pot evolua: valorile sociale și relațiile sociale aferente. 
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Secundo – infracțiunile de fals în acte publice, de altfel ca și orice altă infracți-
une, nu posedă un dublu obiect juridic special principal. E inadmisibil ca prin 
săvârșirea unei fapte penale să se atenteze la două valori sociale principale. 
Are dreptate S.Brînza când punctează: „[o]biectul juridic principal al infracți-
unii este întotdeauna reprezentat de o singură valoare socială. Nu există con-
ținuturi de infracțiuni care ar presupune existența a două sau a câtorva obiec-
te juridice principale ale infracțiunii. De aceea, unicitatea obiectului juridic 
principal al infracțiunii ține de esența acestei categorii a obiectului de apărare 
penală [16, p. 131]”.

În concluzie, reieșind din cele evocate mai sus, ținând cont de opiniile doc-
trinare analizate, de textul incriminator consemnat la art.332 CP RM, inclusiv, 
de locul amplasării acestui articol în structura Părții Speciale a Codului penal, 
constatăm că obiectul juridic special al infracțiunilor de fals în acte publice este 
unul simplu. În cazul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.332 CP RM acesta îl 
formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera pu-
blică, de către persoanele publice, a căror apariție și dezvoltare se află în strictă 
dependență de încrederea publică acordată autenticității documentelor oficiale. 
În situația infracțiunii consemnate la lit.b) alin.(2) art.332 CP RM obiectul juridic 
special este constituit din relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activi-
tății în sfera publică, de către persoanele cu funcție de demnitate publică, a căror 
apariție și dezvoltare se află în strictă dependență de încrederea publică acordată 
autenticității documentelor oficiale.
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VINOVĂŢIA ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR DE FALS ÎN ACTE 
PUBLICE 

Pîrțac Cristina,
Universitatea de Stat din Moldova, Școala Științe Juridice
Asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău 

In the present study is analyzed the guilt – a mandatory sign of crimes of forgery in 
public acts. It is concluded that the offenses of forgery in public acts can be expressed only 
in the form of direct intention. The conclusion is based on the arguments aiming at: a) the 
insertion of the term “obvious” in the disposition of the norm; b) stipulating the reason for 
the crime as a mandatory subjective sign and c) the legislative technique of constructing the 
content of crime depending on the way of describing the objective side. The term “obvious”, 
enshrined in art. 332 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, constitutes an additi-
onal condition for emphasizing the psychic attitude of the perpetrator towards those com-
mitted. It imprints a specific content on the intention, emphasizing the certain knowledge 
that the perpetrator must manifest in relation to the data entered in the official document.

Keywords: forgery in public acts, guilt, obvious, direct intention, judicial practice. 

În corespundere cu prevederile alin.(1) art.6 din Codul penal al Republicii 
Moldova (în continuare – CP RM [1] „persoana este supusă răspunderii penale 
și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție (sublinierea noas-
tră – n.a.)”. Iar conform alin.(1) art.14 CP RM „infracțiunea este o faptă (acțiune 
sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție 
(sublinierea noastră – n.a.) și pasibilă de pedeapsă penală”. Din textul acestor re-
glementări (și nu numai) este desprins un alt element al componenței de infrac-
țiune: latura subiectivă. În doctrină se arată că „latura subiectivă a infracțiunii 
relevă atitudinea psihică a făptuitorului față de obiectivitatea propriului său act 
de conduită [2, p. 55]”. Latura subiectivă vizează aspectul interior al infracțiu-
nii, sub forma atitudinii intelectuale și volitive a făptuitorului față de comporta-
mentul său. Legea penală nu sancționează, în exclusivitate, conduita obiectivă a 
persoanei. Nu e suficient ca, din punct de vedere obiectiv, cele comise să se în-
cadreze în tiparul unei norme de incriminare. Codul penal cere și prezența unor 
cerințe intrinseci, de ordin subiectiv, pentru a califica o faptă drept infracțiune. 
În special, aceste cerințe trebuie să scoată în evidență: atitudinea psihică a făp-
tuitorului față de cele comise (a conștientizat și a voit sau nu făptuitorul săvârși-
rea faptei prejudiciabile); imboldul determinat în luarea hotărârii infracționale; 
finalitatea urmărită de făptuitor prin săvârșirea faptei prejudiciabile.
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În general, în conținutul laturii subiective – element al componenței de 
infracțiune – sunt incluse următoarele semne: vinovăția, motivul și scopul. 
Vinovăția constituie semn obligatoriu. Acesta este prezent în cadrul oricărei 
componențe de infracțiune. Acesta nu este străin nici componențelor de infrac-
țiune înscrise la art.332 CP RM. În principiu, obligativitatea prezenței vinovăți-
ei în textul componenței de infracțiune este desprinsă din principiul angajării 
răspunderii penale doar pentru faptele comise cu vinovăție. În lipsa vinovăției 
nu putem vorbi de existența componenței de infracțiune. Corespunzător, cele 
comise nu pot fi încadrate în conformitate cu norma din legea penală.

În contrast, motivul și scopul infracțiunii formează categoria semnelor fa-
cultative ale laturii subiective. De regulă, acestea nu au relevanță la calificarea 
celor comise. Drept excepție, doar în unele cazuri legiuitorul prescrie motivul 
și/sau scopul în calitate de semn obligatoriu. În atare cazuri, identificarea in 
concreto a acestor semne interesează la încadrarea juridico-penală a celor să-
vârșite. În asemenea ipoteze motivul și/sau scopul infracțiunii devin semne 
obligatorii. 

În cadrul prezentului demers științific vom încerca să identificăm conținu-
tul propriu-zis al vinovăției – semn obligatoriu al componențelor de infracțiune 
consemnate la art.332 CP RM.

Ab initio, consemnăm că legea penală distinge următoarele două forme ale 
vinovăției: intenția și imprudența. Notăm că infracțiunile prevăzute la art.332 CP 
RM pot îmbrăca, în exclusivitate, forma intenționată de exprimare a vinovăției. 
Aceeași formă a vinovăției este punctată în literatura de specialitate autohtonă și 
în cea străină [3, p. 23; 4, p. 583; 5, p. 176; 6, p. 103; 7, p. 24; 8, p.18; 9, p. 98].

Primo – forma intenționată a vinovăției este desprinsă din termenii folosiți 
de legiuitor la desemnarea elementului material al infracțiunii. Noțiunile „în-
scrierea” și „falsificarea”, consfințite în dispoziția art.332 CP RM nu pot implica 
decât manifestarea intenției față de cele comise.

Secundo – asupra aceleiași concluzii mărturisește sintagma „vădit false”, 
inserată în textul art.332 CP RM. Termenul „vădit” este incompatibil cu impru-
dența. 

Tertio – interpretarea sistematică a conținutului motivului infracțiunii – 
semn obligatoriu al infracțiunilor de fals în acte publice – în unison cu celelalte 
semne constitutive, accentuează teza potrivit căreia infracțiunile de fals în acte 
publice sunt susceptibile de săvârșire doar în formă intenționată. 

Quarto – infracțiunile analizate sunt formale, fapt care, indirect, demon-
strează imposibilitatea evoluării imprudenței pe post de formă a vinovăției. 
Accentuăm că, cel din urmă argument este valabil doar dacă este apreciat în 
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cumul cu esența infracțiunilor de fals în acte publice; or, generaliter nu este ex-
clusă posibilitatea săvârșirii din imprudență a unei infracțiuni formale (e.g. in-
fracțiunea prevăzută la art.291 CP RM). 

În altă privință, din conținutul art.17 CP RM reies modalitățile normative 
ale intenției: directă și indirectă. Prin definiție, infracțiunea se consideră săvâr-
șită cu intenție directă atunci când făptuitorul își dă seama de caracterul pre-
judiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, prevede urmările ei prejudiciabile și 
dorește survenirea acestora. În opoziție, infracțiunea se consideră săvârșită cu 
intenție indirectă atunci când făptuitorul își dă seama de caracterul prejudicia-
bil al acțiunii sau inacțiunii sale, prevede urmările ei prejudiciabile, nu dorește, 
ci admite, în mod conștient, survenirea acestor urmări.

Doctrina este practic unanimă la capitolul vizând modalitatea intenției sub 
care se poate concretiza cele comise de făptuitor în ipoteza săvârșirii infracțiu-
nilor de fals în acte publice. In concreto, se susține, practic fără echivoc (cu mici 
excepții), că infracțiunile investigate pot să se exprime doar sub forma intenției 
directe [10, p. 47; 11, p. 21; 12, p. 172; 13, p. 290; 14, p. 87; 15, p. 25; 16, p. 163; 
17, p. 27; 18, p. 932; 19, p. 69; 20, p. 1000; 21, p. 362; 8, p. 18]. Același lucru este 
subliniat în practica judiciară [22-28]. De pildă, într-o speță instanța a punctat că 
„falsul în acte publice este o infracțiune săvârșită cu intenție directă: vinovatul 
este conștient că el falsifică documentul oficial și își dorește acest lucru [29; 30]”.

Constatăm că și de această dată, concluzia este întemeiată pe argumentele 
vizând:

a) inserarea termenului „vădit” în dispoziția normei și 
b) stipularea motivului infracțiunii pe post de semn subiectiv obligatoriu.
Cu privire la cel din urmă argument, este ilustrativă următoarea statua-

re a instanței de judecată desprinsă dintr-un caz practic: „[s]ub aspectul latu-
rii subiective acțiunile inculpatului au fost săvârșite cu vinovăție sub formă de 
intenție directă; or, inculpatul a acționat din interes personal [31]”.

Un alt argument (mult mai important) ține de tehnica legislativă de con-
struire a componenței de infracțiune în funcție de modul de descriere a laturii 
obiective. Subliniem că infracțiunile analizate sunt atribuite în categoria celor 
formale (i.e. urmarea prejudiciabilă nu constituie semn obligatoriu). Dar, inten-
ția indirectă, este posibilă doar în cazul componențelor de infracțiune materia-
le (i.e. acolo unde urmarea prejudiciabilă reprezintă semn obligatoriu). Tocmai 
din aceste considerente, este imposibil ca făptuitorul să acționeze cu intenție 
indirectă la săvârșirea falsului în acte publice.

Precizăm că infracțiunile de fals în acte publice sunt săvârșite cu intenție 
directă, în pofida faptului că respectiva forma a vinovăției este definită de le-
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giuitor, inclusiv prin raportare la urmarea prejudiciabilă. Definiția legislativă 
a intenției directe nu trebuie redusă doar la ipoteza componențelor materiale 
de infracțiune. Aceasta trebuie extinsă și la ipoteza componențelor formale de 
infracțiune, deși legiuitorul nu o face explicit. În consecință, în cazul componen-
țelor formale de infracțiune (așa cum este cazul infracțiunilor de fals în acte pu-
blice) conținutul intenției directe îl formează conștientizarea caracterului pre-
judiciabil al faptei comise (criteriul intelectual), precum și dorința făptuitorului 
de a comite respectiva faptă.

În particular, în cazul infracțiunilor prevăzute la art.332 CP RM intenția di-
rectă manifestată de făptuitor are următoarea încărcătură de conținut: a) per-
soana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică conștientizează 
caracterul prejudiciabil al acțiunii de înscriere în documentele oficiale a unor 
date vădit false sau al acțiunii de falsificare a unor asemenea documente; b) per-
soana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică dorește să înscrie în 
documente oficiale date vădit false sau să falsifice atare documente. 

În doctrina română se susține că infracțiunile de fals material și fals inte-
lectual pot fi comise nu doar cu intenție directă, ci și cu intenție indirectă [32, 
p. 762, p. 776; 33, p. 403, p. 410; 34, p. 383, 385]. Constatăm că acest punct de 
vedere este predeterminat de poziția majoritară întâlnită în literatura de spe-
cialitate română, precum că în structura laturii obiective a infracțiunilor de fals 
material și fals intelectual intră, inclusiv, urmarea prejudiciabilă (sub forma stă-
rii de pericol) și legătura de cauzalitate dintre faptă și urmarea prejudiciabilă. 
În opinia noastră, infracțiunile prevăzute la art.332 CP RM fac parte din cate-
goria celor formale, nu însă materiale. Din aceste motive, suntem nevoiți să nu 
achiesăm la tezele doctrinare evocate în doctrina română ce admit posibilitatea 
săvârșirii infracțiunilor analizate cu intenție indirectă. Suplimentar, notăm că 
art.320 și 321 din Codul penal al României [35] (norme ce incriminează falsul 
material și falsul intelectual) nu prevăd motivul în calitate de semn obligatoriu.

În aceeași ordine de idei, reiterăm că forma vinovăției și modalitatea aces-
teia, cu care trebuie să acționeze făptuitorul pentru a fi incident art.332 CP RM 
este dedusă, inclusiv, din termenul „vădit”, stipulat în dispoziția normei incrimi-
natoare. Care este semnificația acestui termen? Preliminar, consemnăm că ter-
menul „vădit” nu este străin cadrului incriminator național. Acesta este uzitat și 
în textul altor norme de incriminare (e.g. în textul art.138, 169, 244, 245, 265, 
328 CP RM). În toate cazurile, dar și în cel ce vizează infracțiunile de fals în acte 
publice, noțiunea „vădit” are menirea de a reflecta atitudinea psihică a făptuito-
rului față de anumite împrejurări obiective în care acesta acționează. Precizăm 
că noțiunea în cauză este atașabilă doar faptei de înscriere a unor date false 
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în documentele oficiale. Prin urmare, reflectă atitudinea psihică a făptuitorului 
față de fapta de înscriere a unor date false în documentele oficiale. Cât privește 
conținutul atitudinii psihice, autorii S.Brînza, V.Stati și R.Popov menționează: 
„[…] este necesar ca, la momentul înscrierii în documentele oficiale a unor date 
false, făptuitorul să manifeste bună știință, certitudine cu privire la falsitatea 
datelor înscrise în respectivele documente. Această condiție lipsește în cazul 
în care făptuitorul doar presupune că datele, pe care le înscrie în documentele 
oficiale, sunt false; deci, lipsește temeiul aplicării răspunderii conform alin.(1) 
art.332 CP RM [19, p. 70]”. Deci, termenul „vădit” presupune că făptuitorul cu-
noaște cu exactitate, fără careva dubii, că datele introduse în documentele ofici-
ale sunt false. În context, A.N. Harcenko menționează că în cazul infracțiunilor 
de fals în acte publice făptuitorul trebuie să conștientizeze că prin intermediul 
acțiunilor sale ilegale denaturează adevărul în cadrul documentului oficial [11, 
p. 21]. În așa fel, legiuitorul pune accentul pe faptul că una dintre condițiile de 
bază de tragere a persoanei la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiuni-
lor de fals în acte publice, rezidă în conștientizarea de către făptuitor a falsității 
informației introduse în documentul oficial [36, p. 106]”. 

De remarcat că cei abilitați cu aplicarea legii penale, în cele mai dese cazuri, 
scot în evidență, pe bună dreptate, atitudinea psihică a făptuitorului vizând datele 
false înscrise în documente oficiale. Cu titlu exemplificativ evocăm următoarele 
extrase din practica judiciară: „știind cu certitudine că N.M. nu este angajată a 
instituției și nici nu a activat în perioada de tabelare a salariului, a introdus ilegal 
date oficial false în tabelul de evidență a timpului de muncă și listele de salariza-
re […] [37-40]”; „cunoscând cu certitudine că datele incluse în anchetă nu cores-
pund realității, cunoscând cu certitudine că ultima nu are dreptul de a beneficia 
de asistență socială […] [41; 42]”. Aceeași certitudine privind falsitatea datelor 
introduse în documentele oficiale a fost subliniată în alte spețe similare [43; 44]. 
În următorul caz chiar, instanța a ținut să puncteze asupra rolului juridic pe care îl 
îndeplinește termenul „vădit” în procesul aplicării art.332 CP RM: „persoana care 
indică în documentele oficiale datele vădit false, la momentul introducerii acesto-
ra trebuie să cunoască despre neveridicitatea datelor respective. Numai în astfel 
de caz, se realizează latura subiectivă a infracțiunii în cauză [45]”.

Analogic, în plan comparat, atestăm modele legislative în care forma vino-
văției și modalitatea ei este conturată și suplimentată prin termeni similari celui 
înscris la art.332 CP RM. De exemplu, normele similare celor supuse analizei din 
Codul penal al Armeniei [46], al Azerbaidjanului [47], al Kazahstanului [48], al 
Turkmenistanului [49], al Republicii Belarus [50], al Ucrainei [51], al Federației 
Ruse [52] etc. operează cu sintagma „bună-știință”, presupunând aceeași certitu-
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dine a făptuitorului vizând informația denaturată introdusă în documentele ofici-
ale. Totuși, majoritatea statelor nu includ în legislațiile lor penale condiția respec-
tivă, dând de înțeles că normele ce incriminează falsul în acte publice devin func-
ționale chiar și atunci când făptuitorul nu cunoaște cu exactitate (cu certitudine) 
că datele incluse în documentul oficial nu corespund adevărului, fiind suficient ca 
acesta doar să presupună acest lucru. Cu titlu de exemplu, evocăm legiuirile pe-
nale ale următoarelor state: Polonia [53], Spania [54], Italia [55], Germania [56], 
Finlanda [57], Elveția [58], Letonia [59], Macedonia de Nord [60] etc.

În concluzie, termenul „vădit”, consfințit la art.332 CP RM, constituie o con-
diție suplimentară de reliefare a atitudinii psihice a făptuitorului față de cele 
comise. Acesta îi imprimă un conținut anume intenției, subliniind cunoașterea 
certă pe care trebuie să o manifeste făptuitorul în raport cu datele introduse în 
documentul oficial. În speță, în ipoteza înscrierii unor date false în documente 
oficiale, este imperios ca persoana publică sau persoana cu funcție de demni-
tate publică să cunoască cu siguranță („sută la sută”) că informația introdusă 
în document este falsă. Făptuitorului îi este clar și evident că datele înscrise în 
documentul oficial sunt contrare realității. Existența unor dubii vizând falsita-
tea informației introduse exclude antrenarea răspunderii penale în baza art.332 
CP RM. A fortiori, art.332 CP RM devine inaplicabil în situația în care făptuitorul 
nici nu a bănuit că datele înscrise în documentul oficial poartă un caracter dena-
turat (avem în vedere ipoteza în care persoana publică sau persoana cu funcție 
de demnitate publică crede, în mod eronat, că datele introduse în documentul 
oficial sunt veridice, deși acestea nu corespund adevărului). În cea din urmă 
situație, atestăm o eroare de fapt, menită să înlăture caracterul penal al celor 
comise. Nu este exclusă și o altă ipoteză: când făptuitorul crede, în mod eronat, 
că datele introduse în documentul oficial sunt false, fiind în realitate autentice. 
În acest caz, cele săvârșite trebuie apreciate drept tentativă la una dintre infrac-
țiunile prevăzute la art.332 CP RM, aceasta deoarece intenția făptuitorului nu 
este dusă până la capăt din cauze independente de voința sa.

În altă privință, ținând cont de raționamentul per a contrario, deducem că 
infracțiunile de fals în acte publice nu pot fi săvârșite din imprudență, indiferent 
de modalitatea acesteia. Aceasta înseamnă că, art.332 CP RM este inaplicabil 
atunci când persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate publică nu 
conștientizează că introduce date false în documente oficiale sau că falsifică ata-
re documente. Are dreptate M.A. Liubavina când susține: „[d]acă datele neau-
tentice sunt introduse în documente oficiale în rezultatul unei erori, neatenții, 
răspunderea penală pentru falsul în acte publice este exclusă [16, p. 163]”. În 
mod asemănător, N.P. Pecnikov enunță că întocmirea incorectă a documentelor 
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în rezultatul unei neglijențe, neatenții sau din alte motive similare nu formează 
componența infracțiunilor analizate, nefiind posibil calificarea celor săvârșite 
în baza normei ce incriminează falsul în acte publice [17, p. 27].

Legiuitorul elvețian are un alt punct de vedere. Acesta stabilește la alin.(1) 
art.317 din Codul penal răspunderea pentru falsul în acte publice comis cu inten-
ție, în timp ce la alin.(2) din același articol este reglementată răspunderea pentru 
falsul în acte publice săvârșit din neglijență. Prima infracțiune este pedepsită, inter 
alia, cu închisoare de până la 5 ani. În opoziție, pentru falsul în acte publice săvârșit 
din neglijență se prevede o pedeapsă sub forma unei amenzi. De aici se desprinde 
concluzia privind lipsa unui pericol socialmente sporit prin săvârșirea unui fals în 
acte publice din imprudență. În ceea ce ne privește, considerăm că un asemenea 
fals în acte publice nu atinge gradul prejudiciabil caracteristic unei fapte penale. În 
general, suntem de părere că, în mod normal, unei infracțiuni formale comise din 
imprudență îi lipsește pericol social inerent unei infracțiuni. Cel puțin, acest lucru 
pare a fi valabil în cazul unui fals în acte publice săvârșit din imprudență. Gradul 
periculozității sociale poate crește doar în ipoteza în care urmarea prejudiciabilă 
apare pe post de semn constitutiv. Prin urmare, drept excepție, forma impruden-
tă a vinovăției pare a fi oportun de instituit, în special, în cazul componențelor 
materiale de infracțiune. Aceeași logică trebuie respectată în cazul infracțiunilor 
de fals în acte publice. În context, este ilustrativ modelul legislativ kirghiz. La con-
cret, norma de la alin.(1) art.329 din Codul penal [61] incriminează falsul în acte 
publice sub forma unei componențe formale de infracțiune, comis cu intenție. În 
același timp, la alin.(2) art.329 din Codul penal este prevăzută fapta de fals în acte 
publice sub forma unei componențe materiale, făptuitorul manifestând impru-
dență față de urmarea prejudiciabilă. În raport cu fapta prejudiciabilă, făptuitorul 
trebuie să manifeste intenție. Este greu de închipuit manifestarea imprudenței 
față de fapta prejudiciabilă (deși, așa cum am relevat mai sus, legiuitorul elvețian 
nu exclude o atare ipoteză). Chiar dacă o asemenea situație ar fi fezabilă, aceasta 
nu ar corespunde esenței infracțiunilor de fals în acte publice. La această conclu-
zie ne îndeamnă termenii folosiți de legiuitor la descrierea faptei prejudiciabile, 
din semantismul cărora reiese că făptuitorul trebuie să manifeste, în exclusivitate, 
intenție față de acțiunea de „înscriere” sau „falsificare”.

În rezultatul cercetării efectuate am ajuns la următoarele concluzii:
Infracțiunile prevăzute la art.332 CP RM pot îmbrăca, în exclusivitate, for-

ma intenționată de exprimare a vinovăției. Forma intenționată a vinovăției este 
desprinsă din termenii folosiți de legiuitor la desemnarea elementului materi-
al al infracțiunii. Noțiunile „înscrierea” și „falsificarea”, consfințite în dispoziția 
art.332 CP RM nu pot implica decât manifestarea intenției față de cele comise. 
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Asupra aceleiași concluzii mărturisește sintagma „vădit false”, inserată în tex-
tul art.332 CP RM. Termenul „vădit” este incompatibil cu imprudența. De ase-
menea, interpretarea sistematică a conținutului motivului infracțiunii – semn 
obligatoriu al infracțiunilor de fals în acte publice – în unison cu celelalte semne 
constitutive, accentuează teza potrivit căreia infracțiunile de fals în acte publice 
sunt susceptibile de săvârșire doar în formă intenționată. 

Infracțiunile de fals în acte publice pot să se exprime doar sub forma in-
tenției directe. Concluzia este întemeiată pe argumentele vizând: a) inserarea 
termenului „vădit” în dispoziția normei; b) stipularea motivului infracțiunii pe 
post de semn subiectiv obligatoriu și c) tehnica legislativă de construire a com-
ponenței de infracțiune în funcție de modul de descriere a laturii obiective.

Termenul „vădit”, consfințit la art.332 CP RM, constituie o condiție supli-
mentară de reliefare a atitudinii psihice a făptuitorului față de cele comise. 
Acesta îi imprimă un conținut anume intenției, subliniind cunoașterea cer-
tă pe care trebuie să o manifeste făptuitorul în raport cu datele introduse în 
documentul oficial. În ipoteza înscrierii unor date false în documente oficia-
le, este imperios ca persoana publică sau persoana cu funcție de demnitate 
publică să cunoască cu siguranță („sută la sută”) că informația introdusă în 
document este falsă. Făptuitorului îi este clar și evident că datele înscrise în 
documentul oficial sunt contrare realității. Existența unor dubii vizând fal-
sitatea informației introduse exclude antrenarea răspunderii penale în baza 
art.332 CP RM. A fortiori, art.332 CP RM devine inaplicabil în situația în care 
făptuitorul nici nu a bănuit că datele înscrise în documentul oficial poartă un 
caracter denaturat. 
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SUBTILITĂŢI ALE INFRACŢIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU
CU APLICAREA VIOLENŢEI SAU CU AMENINŢAREA APLICĂRII EI

Popa Gheorghe,
Doctorand, Școala doctorală a USM

The act of committing acts of violence or threatening the use of the aforementioned 
activities in a household is a social security issue. Thus I consider it necessary that the le-
gislator to tends a high degree of care in this prospect as it can create impartial judicial 
practices. The development of the private life of a person is through the different aspects in-
cluding at the place of residence. Proper communication in the family, spiritual growth and 
a fulfilling daily life is a contributing factor to the moral maturation of a individual so that he 
can function as an independent citizen. The need to establish criminal liability for home vi-
olence is dictated at the same time by the social importance of the inviolability of the home, 
making it a constitutional right. This assignment is a study to identify and a quantification 
of the impact domestic violence or the threatening with has ( art. 179 par.(2) Criminal Code 
RM). The stated criminal offense may create a unpredictable individual, which can make 
irrational decisions that can affect the one who is the instigator of the situation, and the 
sufferer, out of which both can create circumstances where unpredictable harm is dealt.

Keywords: aggravating circumstances, mitigating circumstances, home invasion, cri-
me, application of violence, threat, injury.

Importanța respectării domiciliului și/sau reședinței o deducem și din în-
cadrarea articolului ce incriminează violarea de domiciliu, introdus în capitolul 
V, intitulat “Infracțiuni contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi 
constituționale ale cetățenilor ”. În contextul celor expuse supra și care urmea-
ză să mă expun în prezentul articol, este incontestabil de menționat faptul că, 
conform art. 29, alin.1 din Constituția Republicii Moldova, domiciliul și reședința 
sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul sau în reșe-
dința unei persoane fără consimțământul acesteia.

De aici desprindem faptul că legiuitorul moldav nu numai că s-a preocu-
rat de a incrimina din punct de vedere penal această faptă, dar i-a conferit și 
o conotație constituțională, impunînd subiectului de drept să conștientizeze 
gravitatea faptelor comise și incriminate de către acuzatorul de stat. Deoarece 
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“violarea de domiciliu” reprezintă un drept fundamental al omului, în esența sa, 
inviolabilitatea domiciliului este parte componentă a dreptului la respectarea 
vieții private și de familie, în aceeași măsură fiind un element esențial al libertă-
ții persoanei și al demnității omului. 

Omul ca și orice ființă purtătoare de viață pe acest pământ, are nevoie de 
un spațiu intim, unde să poată să-și petreacă timpul după proprile necesități, 
dorințe. Acest spațiu, denumit “domiciliu, reședință”, oferă acea siguranță și 
liniște de care omul are nevoie pentru activitățile personale ce nu necesită alte 
intervenții, decît cele dorite de către acesta.

Facând abstracție de la felurile de domiciliu, acesta poate fi definit la gene-
ral, ca acel atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizează în 
spatiu, prin indicarea unui loc, având această semnificație juridică.

Domiciliul persoanei fizice prezintă importantă juridică nu numai din punct 
de vedere penal, dar și sub mai multe aspecte. Determinarea acestuia are însem-
nătate atât din punct de vedere al interesului general, cât și din punctul de ve-
dere al celui personal, în stabilirea raporturilor juridice civile. Astfel, în dreptul 
civil, domiciliul prezintă importanță: în materie succesorală - locul deschiderii 
moștenii reprezentînd locul unde cel care a lăsat moștenire își avea reședința 
obișnuită în momentul decesului, conform art. 2166 Cod civil al RM.

În materia procesual civilă, domiciliul asemeni are o importanță majoră la 
intentarea acțiunii în instanță de judecată, stabilind competența din punct de 
vedere teritorial, conform art. 38, 39 Cod de procedură civilă al RM. Exemplele 
menționate supra ar putea continua la nesfîrșit și nu numai în materie civilă sau 
procesual civilă, dar și alte domenii ale dreptului.

Domiciliul conform art.6 Cod procedură penală al RM, reprezință locuință 
sau construcție destinată pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau 
a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă 
maritimă sau fluvială), precum și încăperile anexate nemijlocit la acestea, con-
stituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc 
de uz comun). Prin noțiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înțelege 
și orice teren privat, automobil, navă maritimă și fluvială privată, birou.

Conform dicționarului explicativ român, prin “circumstațe” se înțeleg acele 
împrejurări care însoțesc o întâmplare, un fapt, o acțiune, un fenomen, condiții ce 
conferă importanță într-o anumită împrejurare, fără a fi valabil în mod obiectiv 
și general.

Prin circumstanțe agravante se înțeleg acele stări, împrejurări, situații, ca-
lități ce țin de infracțiune sau infractor anterioare, concomitente sau viitoare 
comiterii infracțiunii, reglementate expres de legea penală și care ca consecință 
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măresc gradul prejudiciabil al infracțiunii sau de periculozitate a infractorului, 
agravând situația penală a făptuitorului.[1, p.467]

Circumstanțele agravante, care necesită a fi stabilite de către organul de ur-
mărire penală și procurorul de caz, ce vor avea importanță în instanța de judeca-
tă la stabilirea categoriei și cuantumul pedepsei, sunt prevăzute expres de legea 
penală, într-o listă exhaustivă în art.77 Cod penal al RM. Aceste circumstanțe 
fiind expres prevăzute de legea penală, lista nu mai poate fi extinsă, asemeni 
celor atenuante care conform art. 76 alin.(2) Cod penal al RM, unde în cazul sta-
bilirii și altor circumstanțe atenuante care nu sunt prevăzute, la faza judecării 
cauzei, instanța de judecată poate considera drept circumstanțe atenuante și 
alte circumstanțe, neprevăzute la art. 76 alin.(1) Cod penal al RM.

Conform doctrinei de specialitate, circumstanțele agravante legale pot fi 
generale și speciale.

	Circumstanțele legale generale sunt prevăzute în Partea generală a 
Codului penal și își produc efectul în cazul oricăreia dintre faptele incri-
minate ca infracțiune în Partea specială a Codului penal;

	Circumstanțele legale speciale sunt prevăzute în anumite situații în 
conținutul normei de incriminare, iar acestea nu produc efecte decât 
doar în cazul infracțiunii, în al cărui conținut legal se conțin.

Dacă aceeași situație de fapt realizează atât conținutul unei circumstan-
țe legale generale, prevăzute la art.77 Cod penal al RM, cât și conținutul unei 
circumstanțe legale speciale, va fi luată în considerare acea din urmă.[Ibidem, 
p.461] Luînd în considerare cea din urmă, adică circumstanța legală specială, 
aceasta va avea importanță nu numai la stabilirea categoriei și cuantumului pe-
depsei, dar și asupra calificării faptei. Aceiași circumstanță nu i se poate oferi 
o conotație dublă (circumstanță legală generală, circumstanță legală specială), 
deoarece în cazul admiterii, ar însemna că aceleiași situații de drept i se va acor-
de o dublă valență juridică ce va înrăutăți situația juridică a inculpatului.

În cazul infracțiunii de violare de domiciliu, în conținutul normei sunt pre-
zăzute următoarele circumstanțe agravante speciale :

1. cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei (art. 179 alin.(2) 
Cod penal al RM ); 

2. cu folosirea situației de serviciu (art. 179 alin.(3) lit.a) Cod penal al 
RM); 

3. de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală (art. 179, 
alin.(3) lit.b) Cod penal al RM).

Referitor la agravanta cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării 
ei, consemnată la art.179 alin.(2) Cod Penal, trebuie de menționat faptul că no-
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țiunea de „violență” utilizată în sintagma „aplicarea violenței” nu și în sintagma 
„amenințarea cu aplicarea violenței”, presupune vătămarea intenționată ușoară 
a integrității corporale a părții vătămate, în sensul art.78 din Codul contraven-
țional.[2, p.42] 

Prin formularea folosită de către d-nul Vitalie Stati “presupune vătămarea 
intenționată ușoară a integrității corporale a părții vătămate”, concluzionăm că 
în opinia d-lui doar vătămarea ușoară cade sub incidența agravantei prevăzute 
la art.179 alin.(2) Cod penal al RM, dar nu și maltratarea sau vătămarea neîn-
semnată în contextul art. 78 alin.(1) Cod contravențional al RM.

Sunt de acord cu poziția d-nul Vitalie Stati, dar consider că, deoarece le-
giuitorul folosește cuvîntul “violență” în contextul art. 179 alin.(2) Cod penal 
al RM, per general, aici trebuie să includem și maltratarea sau alte acțiuni vio-
lente care au cauzat vătămare neînsemnată a integrității corporale specificate 
la art.78 alin.(1) Cod contravențional al RM. Dacă făptuitorul are un scop de-
terminat de a pătrunde sau de a rămîne ilegal în domiciliu sau în reședință, în 
unele circumstanțe dependente doar de voința părții vătămate va fi determina-
tă și intensitatea făptuitorului de ași atinge scopul, iar acea violență manifes-
tată în acest sens consider că nu trebuie neglijată. Dacă partea vătămată are o 
constituție sportivă, fapt ce a favorizat-o la respingerea scopului de pătrundere 
sau rămînere ilegală de către făptuitor și i s-a cauzat o vătămare neînsemnată 
dar nu una ușoară, urmarea prejudicabilă sub formă de vătămare neînsemnată 
s-a produs nu din nedorința făptuitorului de ași atinge scopul stabilit, dar din 
circumstanțe dependente doar de voința părții vătămate, scopul făptuitorului 
fiind cel de aplicare a violenței pentru favorizarea comiterii infracțiunii de vio-
lare de domiciliu, indiferent de gravitatea leziunilor provocate.

Maltratarea, conform dexului român asemeni implică provocarea durerilor 
fizice sau morale provocate prin bătaie, brutalitate, tratament aspru. Maltratarea 
implică asemeni un șir de acțiuni violente, determinate și prestabilite sau nu 
cu un anumit scop. În esență, aceasta poate produce un impact psihologic mai 
mare decît chiar și acele vătămări ușoare, deoarece implică o consecutivitate de 
acțiuni ce durează în timp, iar unele victime a infracțiunii de violare de domiciliu 
poate să se recupereze mai greu în urma unor acțiuni de maltratare decît chiar 
și în urma acelor acțiuni de vătămare care au rezultat cu o vătămare ușoară în 
sensul art. 78 alin.(2) Cod contravențional al RM. Asemeni un scop al acțiunilor 
de maltratare este cel de înjosire, batjocorire, manifestarea superiorității făptu-
itorului față de victimă.

Putem califica conform art. 179 alin.(1) Cod penal și art. 78 alin.(1) Cod 
contravențional al RM, doar atunci cînd leziunile cauzate sunt provocate prin 
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acțiuni de vătămare pînă la nivelul celor ușoare și sau consumat în afara peri-
oade de comitere a infracțiunii de domiciliu adică după săvîrșirea infracțiunii 
de violare de domiciliu și vătămarea să nu fie îndreptată în scopul comiterii 
infracțiunii de violare de domiciliu. În cazul în care acțiunile de maltratare sau 
vătămarea neînsemnată, ușoare s-a consumat înaintea sau în timpul comite-
rii infracțiunii de violare de domiciliu în scopul comiterii acesteia, consider că 
aceasta se califică conform art. 179 alin.(2) Cod penal al RM. 

Sunt de acord cu d-nul Vitalie Stati, atunci cînd acesta afirmă că deoarece 
legiuitorul se exprimă la general, utilizînd noțiunea de “violență”, aceasta nu în-
seamnă că intensitatea violenței aplicate în contextual infracțiunii de violare de 
domiciliu, poate fi oricît de mare. Dacă în legătură cu săvîrșirea infracțiunii de 
violare de domiciliu, violența aplicată depășește gradul de intensitate a vătămă-
rii intenționate ușoare a integritătii corporale, va fi necesară calificarea conform 
regulilor concursului de infracțiuni: (cu excepția alin.(2)) și cu art.145, 151 sau 
152 Cod Penal.

Nivelul vătămărilor provocate, în contextul comiterii infracțiunii prevăzute 
la art. 179 alin.(2) Cod penal al RM constituie un indicator al calificării faptei. 
Astfel, cum în situația comiterii vătămărilor corporale medii sau grave provo-
cate în legătură cu comiterea infracțiunii de violare de domiciliu urmează a fi 
calificate prin concurs de infracțiune cu art. 151 sau art. 152 Cod penal al RM, 
asemeni și acțiunile de maltratare sau vătămare neînsemnată urmează a i se 
oferi o calificare juridică.

Nu putem neglija și situația în care comiterea infracțiunii de violare de do-
miciliu implică acțiuni de maltratare sau vătămare neînsemnată conform art. 78 
alin.(1) Cod contravențional al RM și nu prin vătămare ușoară sau alt grad de 
intensitate a vătămării intenționate ce implică un concurs de infracțiune.

Consider că, vom fi în prezența violării de domiciliu cu aplicarea violenței 
doar atunci când victima va suferi o vătămare pînă la pragul existenței vătămă-
rilor ușoară a integrității corporale, cu scopul ca aceste vătămări să fie aplicate 
în scopul favorizării comiterii infracțiunii de violare de domiciliu. Gradul vătă-
mării integrității corporale va putea fi stabilit doar la dispunerea unei expertize 
medico-legale de către organul de urmărire penală sau acuzatorul de stat. 

La caz este relevantă următoarea speță. La data de 24.02.2016, aproximativ 
la ora 1430, G. V., acționând cu intenție directă și fiind în stare de ebrietate alco-
olică, s-a deplasat spre casa de locuit a consăteanului B.B., situată în s. Condrița, 
mun. Chișinău, unde lovind cu un topor în poartă, ultimul fără acordul proprieta-
rului a pătruns în gospodăria acestuia, iar apoi, continuîndu-și acțiunile sale cri-
minale, a rămas în curtea acestuia fără careva temei legal pe o perioadă de cîteva 
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minute, refuzînd la cerința ultimului să părăsească curtea casei, timp în care a 
aplicat împotriva părții vătămate violență fizică, manifestată prin aplicarea unei 
lovituri în regiunea capului cu partea plată a toporului, precum și a multiplelor 
lovituri cu pumnii și piceoarele peste diferite părți ale corpului. Potrivit raportului 
de expertiză medico-legală nr.154/D din 08.03.2016, s-a constatat că, lui B.B i-au 
fost provocate vătămări corporale ce se califică ca neînsemnate.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui G.V. în baza art. 179 alin.
(2) Cod penal al RM, violarea de domiciliu, adică pătrunderea și rămînerea ilegală 
în domiciliul sau reședința persoanei, precum și refuzul de a-l părăsi la cererea ei, 
săvîrșit cu aplicarea violenței.[3]

Din speța expusă supra, se constată că dispunerea unei expertize, pe care or-
ganul de urmărire penală a și dispus-o, era stringentă prin prisma circumstanțelor 
comiterii infracțiunii. Este de menționat faptul că, la calificarea faptei organul de 
urmărire penală a luat în considerare acțiunile de aplicare a vătămărilor corpo-
rale și nu amenințarea aplicării acestora. În urma raportului de expertiză medi-
co-legală nr.154/D din 08.03.2016, s-a constatat că, lui B.B i-au fost provocate 
vătămări corporale ce se califică ca neînsemnate, circumstanță ce a generat apli-
carea răspunderii penale în baza art. 179 alin.(2) Cod penal al RM.

Pentru a fi calificată ca vătămare ușoară a integrității corporale este nece-
sar să se producă o dereglare a sănătății de scurtă durată determinată nemij-
locit de leziunea corporală ce durează mai mult de 6 zile, dar nu mai mult de 21 
zile (trei săptămâni), sau producerea incapacității permanente și neînsemnate de 
muncă în volum de până la 10% inclusiv.[4] 

Prin prisma celor expuse supra se concluzionează că, vom fi în prezența vă-
tămării ușoare a integrității corporale doar atunci când în urma dispunerii unei 
expertize medico-legale se vor constata aceste leziuni sau disfuncții. 

Potrivit părții a V-a, pct.74 din Regulamentului nr. 199 din 27.06.2003 de 
apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale, din leziunile corporale 
ce nu cauzează prejudiciu sănătății fac parte leziunile ce nu generează o dere-
glare a sănătății mai mult de 6 zile sau o incapacitate permanentă de muncă 
(vătămare neînsemnată).

În calificarea faptei, potrivit art. 179 alin.(2) Cod penal al RM, este incon-
testabile de stabilit cînd și cum s-a manifestat acea violență, sau amenințarea 
aplicării ei, deoarece anume prin stabilirea și expunerea acestor circumstanțe 
este identificabilă și aplicarea corectă a normei.

Prin sintagma de “amenințare” folosită în contextul art. 179 alin.(2) Cod pe-
nal al RM, se are în vedere acțiunea ce constituie o formă a violenței psihice, care 
presupune efectuarea de către făptuitor a unui act de natură să inspire victimei 
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teamă, care o pune în situația de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru 
a rezista constrângerii manifestate din partea făptuitorului îndreptate de ultimul 
în scopul pătrunderii sau rămînerii ilegale în domiciliu. Mai exact, prin amenința-
rea cu aplicarea violenței se aduce atingere libertății psihice a victimei.

În ipoteza violării domiciliului cu amenințarea aplicării violenței putem 
preciza că caracterul periculos este reliefat de împrejurarea că victima conști-
entizează că este amenințată, iar în conștientul victimei creându-se o stare de 
teamă profund dăunătoare ce este în măsură de a o inhiba în aplicarea unor 
acțiuni necesare pentru contracararea urmărilor în urma comiterii infracțiunii.

Prin libertate pshihică, morală a persoanei se înțelege putința ce-i este lă-
sată fiecărei persoane de a hotărî și dispune în totalitate de toate acțiunile sale, 
în cadrul ordinii juridice, după cum va crede aceasta de cuviință, după cum îi va 
dicta sentimentele, conștiința și interesele urmărite de aceasta.

Noțiunea de „violență” din sintagma de la art.179, alin.(2) Cod penal al RM 
„ cu amenințarea aplicării violenței ”, de această dată, gradul de intensitate a 
violenței poate fi oricât de mare. Alin. (2) de la art.179 Cod Penal al RM, poate 
fi aplicat, inclusiv, în ipoteza violării de domiciliu săvârșite cu amenințarea cu 
omor nu doar violență fizică. În aceste circumstanțe expuse nu este necesară 
calificarea suplimentară în baza art. 155 Cod penal al RM.[ 5, Ibidem 1, p.42]

Pentru ca fapta să fie încadrată conform art.179 alin. (2) Cod penal al RM, 
este necesar ca fapta de amenințare să constea în acțiunea de amenințare cu 
vătămarea integrității corporale sau a sănătății, chiar și o amenințare cu omo-
rul, care este percepută de victimă și ar o determină să nu întreprindă acțini 
în scopul stopării actului infracțional, circumstanță ce ar facilita comiterea 
infracțiunii. 

Nu orice amenințare adresată unei persoane la domiciliu (victimă) poa-
te fi calificată drept agravantă conform art.179 alin.(2) Cod penal al RM. În 
contextul infracțiunii date, nu cad sub incidența articolului în cauză faptele 
de amenințare cu distrugerea sau deteriorarea bunurilor materiale, amenin-
țarea cu divulgarea unor informații defăimătoare ect. Numai amenințarea cu 
vătămarea integrității corporale sau amenințarea cu omor poate forma acți-
unea prejudiciabilă prevăzută la această normă. Forma concretă sub care se 
prezintă amenințarea cu violență în sensul celor examinate, este dedusă în 
rezultatul examinării anumitor împrejurări, cum ar fi de exemplu: conținutul 
vorbelor expuse de către făptuitor, gesturilor acestuia în momentul amenin-
țării, caracteristicile instrumentelor și mijloacelor pe care le utilizează făptui-
torul pentru expunerea amenințării, forța fizică a făptuitorului, precum și alte 
împrejurări care ar inspira victimei frică.
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Amenințarea cu aplicarea violenței se exprimă verbal în adresa victimei, 
însă aceasta poate fi însoțită de gesturi din partea făptuitorului pentru a fi mai 
convingător, ca de exemplu demonstrarea unui cuțit, topor, armă pe care le are 
asupra sa făptuitorul, toate acestea însoțite de mesaje sugestive în scopul intimi-
dării victimei și poziționarea aceteia într-o arie ce ar favoriza făptuitorul comite-
rea infracțiunii. Prin manifestarea amenințării se confirmă și se realizează latura 
subiectivă a componenței de infracțiune. Consider că atunci cînd nu este concre-
tizat gradul de intensitate a violenței este pus sub semnul întrebării calificarea 
infracțiunii conform art. 179 alin.(2) Cod penal al RM, deoarece doar din stabili-
rea tuturor circumstanțelor de fapt se poate determina componența infracțiunii.

La caz consider relevantă următoarea speță. P.N. la data de 29 iulie 2018, 
aproximativ ora 17:00, fiind în stare de ebrietate, a pătruns fără drept în domi-
ciliu lui P. E. și a lui T. I. situată în satul X raionul Hâncești unde, adresându-le 
injurii și amenințări însoțite cu acte de violență și anume, aplicându-i ultimului 
lovituri peste diferite părți ale corpului, astfel, cauzându-i conform raportului 
de expertiză judiciară sub nr.x din 30.07.2018, vătămări corporale ușoare iar la 
cerința de a părăsi domiciliu, dânsul nu se supunea, refuzând categoric.[6]

Din speța menționată supra, se constată că organul de urmărire penală la 
calificarea faptelor conform agravantei prevăzute la art. 179 alin.(2) Cod pe-
nal, s-a bazat pe actele de violență, manifestate prin lovituri peste diferite părți 
ale corpului. Totodată conform speței se invocă și manifestarea de “amenințări” 
fără a specificare forma acestora. Conform speței, organul de urmărire penală a 
omis să stabilească natura amenințării ce a fost însoțită sub o formă combinată 
a violenței, circumstanță ce are importanță la calificarea faptei.

Cît privește amenințarea cu violența, prevăzută la art. 179 alin.(2) Cod pe-
nal al RM, aceasta întrunește următoarele caracteristici:

•	 este o formă a violenței psihice;
•	 este exercitată contrar voinței persoanei;
•	 influențează asupra psihicului prin intermediul factorilor psihici ai me-

diului înconjurător;
•	 este îndreptată spre înfrîngerea, dominarea sau corectarea vionței per-

soanei;
•	 aduce atingere libertății psihice a persoanei;
•	 nu se poate exprima în: amenințarea cu distrugerea sau deteriorarea 

bunurilor; amenințarea cu divulgarea unor informații defăimătoare sau 
compromițătoare, care pot cauza daune considerabile drepturilor și in-
tereselor legitime ale victimei; amenințarera cu răpirea persoanei etc. 
[7, p154]
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Circumstanța „amenințare cu aplicarea violenței” este prezentă dacă sunt 
întrunite cumulativ următoarele două condiții, și anume:

•	 apariția posibilității realizării amenințării (condiția obiectivă);
•	 apariția la victimă a fricii pentru viața sau sănătatea sa în cazul începe-

rii amenințării cu executare (condiția subiectivă).
Condiția obiectivă are un rol esenția în determinarea creării victimei a ace-

lei stări capabili să-i provoace o stare de frică ce ar determinao să renunțe la 
autoapărare din partea făptuitorului. Manifestarea de amenințare cu aplicarea 
unei violențe care la momentul transmiterii mesajului este posibilă a fi realizată 
este în stare să-și atingă scopul ( sintagme ca: am să te lovesc cu bîta, am să-ți 
rup o mînă ...), pe cînd o amenințare cu aplicarea unei violențe imposibile de a fi 
aplicate la momentul transmiterii mesajului ( sintagme ca: am să-ți trag un horn 
în cap, am să te arunc în rîul Baical să te mănînce peștele ) nu sunt în stare de 
a provoca victimei o stare de frică, ce ar determinao să renunțe la acțiuni ce ar 
putea să le întreprindă în scopul curmării actului infracțional.

Condiția subiectivă asemeni trebuie verificată în coraport cu personalitatea 
victimei și posibilitatea realizării acesteia. Așadar, o persoană cu o stabilitate 
emoțională mai slabă poate fi alarmată, agitată, pe când în aceleași împrejurări, 
o altă persoană cu o stabilitate emoțională mai bună poate fi calmă și mai puțin 
intimidată, având o poziție proeminentă față de făptuitor.

De asemenea, important este ca și victima să recepționeze corect mesajul 
adresat de făptuitor în scopul intimidării acesteia. Astfel, violența nu are un ca-
racter real dacă:

a) victima nu a recepționat mesajul făptuitorului;
b) victima a recepționat mesajul făptuitorului, dar nu la perceput ca atare;
c) victima consideră că mesajul făptuitorului, pe care l-a recepționat, are 

un caracter ireal.
Astfel, pentru a considera că amenințarea cu violență are un caracter real, 

este necesar ca amenințarea să-i provoace victimei îngrijorare, teamă, panică, 
spaimă, să o determine să nu-și manifeste voința așa cum preconizase până 
la recepționarea amenințării. Victima trebuie să recepționeze mesajul și să fie 
conștientă de faptul că dacă nu se va conforma cerințelor făptuitorului va fi su-
pusă pericolului, adică dacă victima nu va permite făptuitorului de a pătrunde 
sau rămâne în domiciliul său, făptuitorul își va realiza amenințarea. 

La rândul său, existența celei de-a doua condiții ține expres de faptuitor și 
trebuie verificată în raport cu următoarele împrejurări:

1. personalitatea amenințătorului (gradul de agresivitate în contextul so-
luționării situațiilor de conflict);
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2. modul de manifestare a amenințării;
3. faptul deținerii de către amenințător a armelor sau a altor obiecte care 

pot fi utilizate pentru aplicarea violenței.
Se cunoaște cu ușurință că gradul de intensitate a violenței depinde în 

mare parte de caracterul făptuitorului, de modul cum obișnuiește să-și rezol-
ve problemele, de starea pshihică pe care o are acesta, de starea acestuia de a 
conștientiza riscul celor comise.

La calificarea infracțiunii de violare de domiciliu ce presupune amenința-
rea cu omorul ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății nu 
este necesară calificarea suplimentară conform art.155 Cod Penal al RM, deoa-
rece aceasta ar încălca regula potrivit căreia, pentru aceiași faptă, manifestată 
prin violență, făptuitorul trebuie tras la răspundere o singură dată.

În contextul celor relatate în prezentul articol, este necesar de reliefat 
următoarele concluzii.

Ca concluzie putem menționa faptul că pentru a fi aplicată răspunderea 
în baza art.179 alin.(2) Cod Penal, este necesar ca violența sau amenințarea cu 
aplicarea acesteia să urmarească scopul comiterii infracțiunii de violare de do-
miciliu și să fie aplicată înainte sau în timpul comiterii infracțiunii de violare 
de domiciliu. Violența sau amenințarea cu violența constituie o condiție obli-
gatorie ca fapta să fie calificată în baza art. 179, alin. (2) Cod penal. O condiție 
obligatorie și deosebit de importanță este faptul ca violența să nu fie de o inten-
sitate mai mare decît cea care se desprinde din art.78 al Codului contravențio-
nal. Violența de o intensitate mai mare, care depășește gradul de intensitate a 
vătămării intenționate ușoare a integrității corporale, trebuie calificată conform 
regulilor concursului de infracțiune: art. 179 ( cu excepția alin.2)) și art.145, 
151, 152 Cod penal. În caz contrar s-ar subestima gradul de pericol social al vi-
olării de domiciliu săvârșite cu aplicarea violenței și cele comise pot fi calificate 
potrivit unor altor articole.

Noțiunea de „violență” din sintagma de la art.179, alin.2 „cu amenințarea 
aplicării violenței”, de această dată, gradul de intensitate a violenței poate fi ori-
cât de mare. Alin. (2) de la art.179 Cod Penal, poate fi aplicat, inclusiv, în ipo-
teza violării de domiciliu săvârșite cu amenințarea cu omor nu doar violență 
fizică, important este ca fapta să constă în acțiunea de amenințare cu omor ori 
cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății care, percepute de victimă 
ar determina o să nu întreprindă acțiuni în scopul stopării actului infracțional, 
circumstanță ce ar facilita comiterea infracțiunii. În contextul infracțiunii date 
nu cad sub incidența articolului în cauză faptele de amenințare cu distrugerea 
sau deteriorarea bunurilor, amenințarea cu divulgarea unor informații defăimă-
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toare sau compromițătoare. Numai amenințarea cu vătămarea integrității cor-
porale sau amenințarea cu omor poate forma acțiunea prejudiciabilă prevăzută 
la această normă. Important este ca amenințarea să fie îndreptată în sensul pro-
vocării vătămărilor corporale, îndreptate spre partea vătămată a infracțiunii, iar 
această amenințare să fie percepută ca un pericol ce ar determinao să producă 
unele acțiuni în scopul respingerii actului infracțional.
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MIJLOCUL DE SĂVÂRŞIRE A INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE
LA ART. 264 DIN CODUL PENAL

Postovanu Nicolae,
Universitatea de Stat din Moldova,
doctorand

The means of transport constitutes the means of committing the offenses provided in 
art. 264 of the Criminal Code. From the perspective of civil law, the means of transport can 
undoubtedly be a source of increased danger. However, the notion of source of increased 
danger cannot be used to designate a constitutive sign of the criminal component. In the 
case of the offenses provided in art. 264 of the Criminal Code (which are offenses committed 
essentially by imprudence), the perpetrator has a misconduct expressed in violation of the 
transport traffic or operational safety rules. When violating by imprudence these rules, the 
perpetrator either realizes that he uses the means of transport despite these rules, thou-
ghtlessly considering that it will not have the effect of producing the prejudicial consequen-
ces provided in art. 264 of the Criminal Code, or does not realize that it uses the means of 
transport despite the transport traffic or operational safety rules, although it should and 
could provide that it will have the effect of producing prejudicial consequences provided in 
art. 264 of the Criminal Code.

Keywords: material object of the offense; means of committing the offense; means of 
transport; source of increased danger; offenses committed by imprudence.

În cazul unor infracțiuni, mijlocul de transport îndeplinește rolul de obiect 
material. În cazul altor infracțiuni, mijlocul de transport joacă rolul de mijloc de 
săvârșire. În fine, în cazul anumitor infracțiuni, mijlocul de transport poate înde-
plini ambele aceste roluri. Ca urmare, este necesară stabilirea locului mijlocului 
de transport în structura infracțiunilor prevăzute la art. 264 din Codul penal. 
Pentru a stabili acest loc, trebuie mai întâi să determinăm deosebirea dintre 
obiectul material al infracțiunii și mijlocul de săvârșire a infracțiunii.

B.V. Epifanov exprimă următorul punct de vedere: „Mijlocul de săvârșire a 
infracțiunii trebuie distins de obiectul material al infracțiunii. Mijlocul de săvârșire 
a infracțiunii este acea entitate a lumii materiale, cu ajutorul căreia este comisă 
infracțiunea (cuțit, pistol în cazul omorului etc.)”. [1] Mai concludentă este păre-
rea lui E.A. Frolov: „Deosebirea dintre obiectul material al infracțiunii și mijlocul 
de săvârșire a infracțiunii trebuie făcută în funcție de caracterul utilizării lucru-
rilor sau a altor entități ale lumii materiale în procesul de comitere a infracțiuni. 
Dacă această utilizare are un caracter activ, dacă entitatea este folosită ca mijloc 
de influențare asupra unei alte entități, pentru a prelungi mâinile făptuitorului 
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sau pentru a le mări forța, atunci avem în față mijlocul de săvârșire a infracțiunii. 
Și invers, dacă entitatea joacă un rol pasiv, dacă se comite o acțiune asupra aces-
teia, atunci entitatea dată este influențată (distrusă, luată, modificată etc.). Deci, 
ea trebuie considerată obiect material al infracțiunii”. [2] Mai desfășurat este 
punctul de vedere al lui E.A. Maslakova: „Obiectul material al infracțiunii trebuie 
distins de mijlocul de săvârșire a infracțiunii, care este utilizat în procesul comi-
terii infracțiunii. Principala deosebire între ele trebuie făcută în funcție de: 1) 
caracterul folosirii lor în timpul săvârșirii infracțiunii; 2) apartenența lor la ele-
mentele constitutive ale infracțiunii. Dacă o entitate este utilizată ca instrument 
de influențare asupra obiectului material al infracțiunii, atunci aceasta constitu-
ie mijlocul de săvârșire a infracțiunii; dacă însă infracțiunea este comisă în legă-
tură cu o entitate, asupra acesteia, atunci aceasta reprezintă obiectul material al 
infracțiunii. Obiectul material al infracțiunii caracterizează obiectul infracțiunii, 
fiind legat de acele relații sociale asupra cărora se îndreaptă infracțiunea; mijlo-
cul de săvârșire a infracțiunii aparține de latura obiectivă a infracțiunii, nefiind 
legat de obiectul infracțiunii”. [3] Așadar, mijlocul de săvârșire a infracțiunii este 
factorul de influențare, pe când obiectul material al infracțiunii este obiectul de 
influențare. Nu este posibil ca, într-un singur context, aceeași entitate să fie atât 
factor de influențare, cât și obiect de influențare. Totodată, este posibil ca, în 
contexte diferite, o entitate să apară în cele două ipostaze. Deoarece constituie 
un factor de influențare, mijlocul de săvârșire este un semn consitutiv al laturii 
obiective a infracțiunii. Întrucât este un obiect de influențare, obiectul material 
este un semn consitutiv al obiectului infracțiunii.

Unii penaliști susțin că doar infracțiunile intenționate pot avea mijloc de 
săvârșire. S.M. Sârkov consideră că numai în cazul infracțiunilor intenționate 
„rezultatul produs este privit de făptuitor ca un efect al utilizării mijlocului de 
săvârșire a infracțiunii”. [4, p. 53] M.V. Afanasiev menționează: „În cazul unei 
infracțiuni intenționate săvârșite cu utilizarea unui mijloc de transport, acesta 
poate fi recunoscut ca mijloc de săvârșire a infracțiunii. O asemenea stare de 
lucruri se datorează faptului că subiectul își dă seama că folosește mijlocul de 
transport ca mijloc de săvârșire a infracțiunii și dorește să-l folosească drept 
mijloc de săvârșire a infracțiunii”. [5]

Un alt grup de penaliști propun ca, în cazul infracțiunilor imprudente, mij-
locul de transport să fie considerat izvor de pericol sporit. N.Iu. Isaev exprimă 
următorul punct de vedere: „Mijlocul de transport mecanic nu este nici mijloc de 
săvârșire a infracțiuni, nici obiect material al infracțiunii. [...] Mijlocul de trans-
port este un izvor specific de pericol sporit, care își demonstrează potențialul 
în sfera traficului rutier și care necesită respectarea normelor stabilite de către 
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cel care îl conduce”. [6, p. 26] S.A. Zențova susține: „Izvor de de pericol sporit 
este activitatea care creează un pericol sporit pentru alții ca urmare a utilizării 
unor dispozitive, sisteme sau mecanisme tehnice, care presupune o probabilita-
te înaltă de cauzare a unor urmări grave, care nu poate fi controlată pe deplin de 
către o persoană din cauza că persoana însăși este un element nesigur în cadrul 
acestui sistem. [...] Primul tip de izvoare de pericol sporit îl constituie activitatea 
legată de exploatarea mijloacelor și mecanismelor de transport. În acest caz, 
prin „mijloc de transport” trebuie de înțeles mijlocul de transport terestru auto 
sau feroviar, aerian, maritim, fluvial ori prin conducte”. [7, p. 21-22]

Noțiunea de izvor de pericol sporit este utilizată în dreptul civil. Astfel, 
de exemplu, N. Clima și O. Efrim menționează că izvoare de pericol sporit sunt 
„obiectele lumii materiale, ce dispun de însușiri periculoase și care în procesul 
exploatării nu pot fi controlate pe deplin de către om, creând prin aceasta un 
grad sporit de cauzare a prejudiciului”. [8, p. 1096] Conform alin. (1) art. 2013 
din Codul civil, „persoanele a căror activitate este legată de un izvor de pericol 
sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, a instalațiilor, me-
canismelor, folosirea energiei electrice, a substanțelor explozibile, efectuarea 
lucrărilor de construcții etc.) au obligația să repare prejudiciul cauzat de izvorul 
de pericol sporit dacă nu demonstrează că prejudiciul se datorează unui eveni-
ment prevăzut la art. 2012 (cu excepția cazurilor în care prejudiciul a survenit 
ca urmare a exploatării navelor aeriene) sau din intenția persoanei vătămate”. 
[9] În pct. 45 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 28 
din 18.11.2014 pentru controlul constituționalității articolului 234 din Codul 
contravențional al Republicii Moldova (sancționarea contravențională a propri-
etarului vehiculului pentru necomunicarea identității persoanei căreia i-a încre-
dințat conducerea), Curtea Constituțională statuează, printre altele: „Unitatea 
de transport, ca participant la trafic, reprezintă o sursă de pericol sporit, con-
ducătorul auto având obligația de a respecta anumite reglementări impuse de 
autorități în evitarea riscurilor rezultate din utilizarea autovehiculelor”. [10] În 
pct. 10 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu 
privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației materi-
ale despre încasarea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrității corporale 
sau altă vătămare a sănătății ori prin deces, nr. 6 din 04.07.2005, se explică, 
printre altele: „În principiu, toate izvoarele de pericol sporit pot fi împărțite în 
următoarele grupe: fizico-mecanice (automobile, transportul feroviar, navele 
maritime și cele fluviale, utilajul întreprinderilor industriale, echipamentul și 
agregatele de tensiune înaltă, instalațiile de termoficare, instalațiile de la șan-
tierele de construcție etc.); fizico-chimice (toate obiectele cu efect radioactiv); 
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chimice (substanțe otrăvitoare, explozibile, inflamabile, inclusiv buteliile cu gaz 
etc.); biologice (microorganisme, animale sălbatice în captivitate). Se va ține 
cont că pericolul sporit al unor obiecte pentru lumea înconjurătoare poate avea 
loc în majoritatea cazurilor în procesul lor de exploatare (vehicule, mecanisme, 
instalații etc.) sau în cazul când unele din ele prin sine prezintă un pericol spo-
rit pentru societate (obiectele radioactive, explozive, inflamative etc.) în timpul 
păstrării, transportării sau utilizării lor”. [11]

Din perspectiva dreptului civil, mijlocul de transport poate, neîndoielnic, 
să reprezinte un izvor de pericol sporit. Însă, noțiunea de izvor de pericol sporit 
nu poate fi utilizată pentru a desemna un semn constitutiv al componenței de 
infracțiune. Conform alin. (1) art. 113 din Codul penal, „se consideră calificare 
a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între 
semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, 
prevăzute de norma penală”. În Hotărârea Curții Constituționale a Republicii 
Moldova nr. 9 din 29.04.2016 privind modul de executare a Hotărârii Curții 
Constituționale nr. 3 din 23 februarie 2016 privind excepția de neconstituțio-
nalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din Codul de proce-
dură penală (termenul arestului preventiv), se constată, printre altele: „24. [...] 
Curtea reține că trebuie făcută o distincție între fapta penală (prejudiciabilă) și 
infracțiunea prevăzută de articolele legii penale. Astfel, dacă prima constituie 
temeiul real al răspunderii penale, atunci a doua, prin intermediul componenței 
de infracțiune (definită în art. 52 din Codul penal), reprezintă temeiul juridic al 
răspunderii penale. 25. Drept temei real al răspunderii penale îl constituie fapta 
prejudiciabilă, ea comportă caracter prejudiciabil [...]. 26. Astfel, la analiza con-
ținutului unei fapte penale trebuie avut în vedere: conținutul concret (de facto), 
care constituie săvârșirea faptei în realitatea obiectivă de către o persoană și 
care se înscrie în tiparul abstract al normei de incriminare, și conținutul legal 
(de jure), care cuprinde elementul obiectiv și subiectiv prin care o faptă devi-
ne infracțiune, prin urmare – componență de infracțiune, descrisă în normele 
părții speciale a Codului penal. 27. Persoana poate fi trasă la răspundere penală 
pentru o infracțiune dacă acțiunea/inacțiunea săvârșită de facto de către aceas-
ta conține semnele unei componențe de infracțiune de jure. [...]”. [12]

Nu este corect ca, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 din Codul pe-
nal, să se renunțe la concepția consacrată în alin. (1) art. 52 din Codul penal: „Se 
consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective 
(evidențierea cu caractere cursive ne aparține – n.a.), stabilite de legea penală, 
ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă”. Odată ce mijlocul 
de transport este menționat în art. 264 din Codul penal, acesta trebuie să-și gă-
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sească locul în sistemul de semne obiective sau subiective ale componențelor de 
infracțiuni prevăzute de acest articol. Izvorul de pericol sporit nu face parte din 
acest sistem. Merită reținută părerea lui A.V. Cernousova: „Noțiunea de izvor de 
pericol sporit nu este o noțiune juridică universală, care este utilizată cu aceeași 
semnificație în toate ramurile de drept. Această noțiune aparține sferei dreptu-
lui civil. În Codul penal al Federației Ruse, noțiunii de izvor de pericol sporit, fo-
losită în art. 168, i se conferă o semnificație semantică diferită. Utilizarea acestei 
noțiuni în art. 168 din Codul penal al Federației Ruse a fost făcută pentru a arăta 
că infracțiunea, prevăzută de acest articol, poate fi săvârșită cu utilizarea obiec-
telor sau substanțelor care pot crea un pericol real pentru viața, sănătatea sau 
interesele patrimoniale ale cetățenilor”. [13] Așadar, noțiunea de izvor de peri-
col sporit nu poate avea în dreptul penal semnificația pe care o are în dreptul 
civil. În dreptul penal, noțiunea dată trebuie să fie corelată cu sistemul de semne 
obiective sau subiective ale componenței de infracțiune. Noțiunea de izvor de 
pericol sporit nu poate fi în afara acestui sistem.

Conform pct. 30 din Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Federației 
Ruse cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracțiunile legate 
de încălcarea regulilor de securitate a circulației și de exploatare a mijloacelor 
de transport, precum și de dobândirea lor ilicită fără scop de sustragere, nr. 25 
din 09.12.2008, mijlocul de transport nu poate fi considerat mijloc de săvârșire 
a infracțiunii prevăzute la art. 264 din Codul penal al Federației Ruse (care este 
similar cu art. 264 din Codul penal al Republicii Moldova)”. [14] În opinia noas-
tră, această explicație nu este relevantă în contextul infracțiunilor prevăzute la 
art. 264 din Codul penal al Republicii Moldova. Considerăm întemeiate păre-
rile exprimate de unii penaliști ruși. B.V. Epifanov exprimă părerea, conform 
căreia „în contextul analizei obiectului material și a mijlocului de săvârșire a 
infracțiunii, regretăm că în majoritatea manualelor și comentariilor la Codul pe-
nal al Federației Ruse, atunci când se analizează infracțiunile prevăzute la art. 
264 din Codul penal al Federației Ruse, reputați oamenii de știință susțin că 
obiectul material îl reprezintă automobilul, tramvaiul sau un alt mijloc de trans-
port mecanic. În opinia noastră, mijlocul de transport mecanic este mijlocul de 
săvârșire a infracțiunii”. [1] În legătură cu infracțiunile prevăzute la art. 264 din 
Codul penal al Federației Ruse, G.Ș. Aiupova susține: „Subiectul infracțiunii nu 
influențează asupra mijlocului de transport, ci îl folosește în scopul efectuării 
circulației rutiere. O astfel de circulație nu poate fi considerată ca fiind sigură, 
deoarece periclitează obiectul juridic special al infracțiunii. [...] Atingerea adu-
să relațiilor sociale este adusă cu ajutorul mijlocului de transport. Ca urmare 
a acestui fapt, mijlocul de transport trebuie considerat mijloc de săvârșire a 
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infracțiunii, dar nu obiect material al infracțiunii”. [15, p. 72, 74] Păreri similare 
sunt exprimate de V.I. Saharov [16, p. 19] și M.I. Gurov. [17, p. 8-9]

În art. 264 din Codul penal se arată că făptuitorul conduce mijlocul de 
transport. Activitatea de conducere a mijlocului de transport este o activitate 
intenționată. În afară de aceasta, fapta prejudiciabilă de încălcare a regulilor de 
securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport, prevăzută 
de art. 264 din Codul penal, poate, în unele cazuri, să fie săvârșită cu intenție. 
În astfel de cazuri, mijlocul de transport reprezintă, fără doar și poate, mijlo-
cul de săvârșire a infracțiunii. În alte cazuri, fapta prejudiciabilă de încălcare 
a regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de trans-
port, prevăzută de art. 264 din Codul penal, poate fi săvârșită din imprudență. 
Unii penaliști susțin că, în asemenea cazuri, mijlocul de transport îndeplinește, 
de asemenea, rolul de mijloc de săvârșire a infracțiunii. A.I. Rarog susține: „Nu 
vorbim despre imposibilitatea săvârșirii unei infracțiuni intenționate sau im-
prudente prin utilizarea aceleiași entități, ci propunem să evaluăm posibilitatea 
raportării acestei entități la latura obiectivă a infracțiunii în funcție de forma 
vinovăției. Astfel, de exemplu, o armă poate reprezenta mijlocul de săvârșire a 
omorului. În cazul lipsirii de viață din imprudență, arma poate fi privită ca mijloc 
de săvârșire a infracțiunii, dar, în acest caz, utilizarea armei nu este cuprinsă de 
intenția făptuitorului, nu este o utilizare în sensul dreptului penal”. [18, p. 269] 
Mijloc de săvârșire a infracțiunii este nu doar acea entitate care se utilizează în 
procesul de săvârșire a infracțiunii. Mijloc de săvârșire a infracțiunii este oricare 
entitate folosită pentru a exercita o influențare asupra obiectului juridic special 
al infracțiunii prin intermediul obiectului material sau al victimei infracțiunii. 

În comparație cu A.I. Rarog, alți autori sunt mai direcți. A. Reșetnicov 
susține: „Este firesc ca despre mijloacele de săvârșire a infracțiunii să se relate-
ze și în cazul infracțiunilor săvârșite din imprudență. Or, mijlocul de săvârșire 
a infracțiunii ține de aspectul exterior al infracțiunii, caracteristic oricărei fapte 
penale. În opoziție, imprudența ține de aspectul intrinsec al infracțiunii. Deși 
corelează între ele, cele două aspecte nu se exclud reciproc. Aceleași mijloace de 
săvârșire a infracțiunii pot fi folosite la săvârșirea celor mai diverse fapte infrac-
ționale, indiferent de prevederea, dorința și producerea unor sau altor urmări 
prejudiciabile. [...] În cazul infracțiunilor săvârșite din imprudență, mijlocul de 
săvârșire a infracțiunii nu e utilizat pentru atingerea unor scopuri infracționale. 
El este folosit în pofida regulilor de prudență, creându-se astfel pericolul pentru 
valorile și relațiile sociale ocrotite de legea penală”. [19] V.P. Kudreavțev consi-
deră că „noțiunea de mijloc de săvârșire a infracțiunii, ca și noțiunea de meto-
dă de săvârșire a infracțiunii, au un caracter pur obiectiv. Prin urmare, această 
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noțiune poate fi folosită cu referire nu numai la infracțiunile intenționate, ci și 
la infracțiunile comise din imprudență”. [20, p. 100] Conform părerii lui N.F. 
Kuznețova, „utilizarea mijloacelor de săvârșire a infracțiunii nu trebuie să se 
limiteze la infracțiunile intenționate. Răspunderea penală este, de asemenea, 
prevăzută pentru utilizarea imprudentă a mijloacelor de săvârșire a infracțiunii. 
Aceasta se datorează comportamentului defectuos al subiectului infracțiunii 
imprudente, care, în mod obiectiv, putea să le utilizeze în așa fel încât să pre-
vină producerea urmărilor prejudiciabile, însă nu a realizat această oportuni-
tate”. [21, p. 23] S. Proțenko menționează: „Recunoașterea faptei ca influențare 
asupra elementelor obiectului infracțiuni imprudente face posibilă cunoașterea 
mecanismului de atingere adusă obiectului apărării penale (viață, sănătate 
sau proprietate), pentru a se stabili interdependența dintre latura obiectivă a 
infracțiunii și obiectul acesteia. [...] Atingere obiectului apărării penale poate fi 
adusă nu prin oricare mijloace, ci doar prin mijloace determinate, caracterul că-
rora este condiționat de particularitățile entității desemnate prin noțiunea „iz-
vor de pericol sporit”. [...] Izvoarele de pericol sporit sunt mijloace de săvârșire 
a infracțiunilor imprudente, săvârșite cu încălcarea normelor de securitate. Cu 
ajutorul lor se cauzează prejudicii vieții, sănătății sau proprietății”.[22]

Un izvor de pericol sporit poate îndeplini rolul de mijloc de săvârșire a 
infracțiunii. Astfel, de exemplu, în alin. (1) art. 232 din Codul penal este folosită 
sintagma „folosirea imprudentă a focului sau a unor surse de pericol sporit”. 
Iu. Diaconu și V. Stati exprimă punctul de vedere, conform căruia „mijlocul de 
săvârșire a infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 232 CP RM are un caracter obli-
gatoriu. Acest mijloc îl constituie focul sau sursa de pericol sporit. Prin „sursă de 
pericol sporit” se înțelege: 1) sursa de pericol sporit fizică: a) mecanică (mijlocul 
de transport [...]”. [23, p. 919] Acest punct de vedere este apropiat de cel al lui 
A.V. Cernousova: „Latura obiectivă a infracțiunii de distrugere sau deteriorare 
a bunurilor din imprudență, prevăzute la art. 168 din Codul penal al Federației 
Ruse, este descrisă ca „distrugerea sau deteriorarea bunurilor altor persoane în 
proporții mari, săvârșită prin folosirea imprudentă a focului sau a unor surse 
de pericol sporit”. Semnul obligatoriu al laturii obiective a acestei infracțiuni 
este metoda de săvârșire a infracțiunii – folosirea imprudentă a focului sau a 
unor surse de pericol sporit. Focul sau o altă sursă de pericol sporit trebuie 
considerate mijloace de săvârșire a infracțiunii prevăzute la art. 168 din Codul 
penal al Federației Ruse”. [13] La fel, merită atenție părerea lui M.V. Saltevski, 
care propune divizarea mijloacelor de săvârșire a infracțiunii în patru grupuri: 
1) unelte, 2) arme, 3) izvoare de pericol sporit (mijloace de transport, mecanis-
me, substanțe), 4) forțe și fenomene ale naturii. [24, p. 26-28] Toatea acestea 
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demonstrează că, în cazul infracțiunilor imprudente, se poate vorbi despre mij-
locul de săvârșire a infracțiunii. În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 din 
Codul penal (care sunt infracțiuni săvârșite în esență din imprudență), făptui-
torul are o conduită defectuoasă exprimată în încălcarea regulilor de securitate 
a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport. Atunci când încalcă 
din imprudență aceste reguli, făptuitorul fie își dă seama că folosește mijlocul 
de transport în pofida acestor reguli, considerând în mod ușuratic că aceasta 
nu va avea ca efect producerea urmărilor prejudiciabile prevăzute în art. 264 
din Codul penal, fie nu-și dă seama că folosește mijlocul de transport în pofida 
regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport, 
deși trebuia și putea să prevadă că aceasta va avea ca efect producerea urmări-
lor prejudiciabile prevăzute în art. 264 din Codul penal.

Valorile sociale, apărate împotriva infracțiunilor prevăzute la art. 264 din 
Codul penal, sunt: 1) securitatea circulației rutiere; 2) securitatea exploatării 
mijloacelor de transport; 3) sănătatea persoanei; 4) viața persoanei. Mijlocul 
de transport nu este legat de relațiile sociale cu privire la oricare dintre aceste 
valori sociale. Deci, mijlocul de transport nu este legat de obiectul infracțiunilor 
infracțiunilor prevăzute la art. 264 din Codul penal. O asemenea legătură a existat 
până la intrarea în vigoare a Legii nr. 45 din 21.04.2005 pentru modificarea art. 
264 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – Legii nr. 45/2005). 
[25] Prin legea respectivă, din dispoziția alin. (1) art. 264 din Codul penal a fost 
exclus textul „ori daune materiale în proporții mari”. Până la intrarea în vigoare 
a Legii nr. 45/2005, mijlocul de transport sau alte bunuri, cărora, în rezultatul 
săvârșirii infracțiunii, li se puteau cauza daune materiale în proporții mari, au 
reprezentat, alături de corpul persoanei, obiectul material al infracțiunii prevă-
zute la alin. (1) art. 264 din Codul penal. Intrarea în vigoare a Legii nr. 45/2005 
a avut ca efect dezincriminarea încălcării regulilor de securitate a circulației sau 
de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlo-
cul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudență producerea de daune ma-
teriale în proporții mari. Actualmente, art. 242 din Codul contravențional [26] 
prevede răspunderea pentru: „încălcarea de către conducătorul de vehicul a re-
gulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, 
a încărcăturilor, a drumurilor, a instalațiilor rutiere, a altor instalații sau a altor 
bunuri ori cu cauzarea de vătămări corporale neînsemnate victimei” (alin. (1)); 
„încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră 
soldată cu cauzarea de vătămări corporale ușoare victimei sau cu deteriorarea 
considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalațiilor rutie-
re, a altor instalații sau a altor bunuri (alin. (2)). Ca urmare, bunurile (inclusiv 
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mijlocul de transport), care pot suporta o deteriorare neînsemnată sau consi-
derabilă, reprezintă, alături de corpul persoanei, obiectul material al faptelor 
prevăzute la art. 242 din Codul contravențional.

În concluzie, mijlocul de transport constituie mijlocul de săvârșire a 
infracțiunilor prevăzute la art. 264 din Codul penal.
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NOŢIUNEA „MIJLOC DE TRANSPORT” ÎN SENSUL ART. 132 
DIN CODUL PENAL

Postovanu Nicolae,
Universitatea de Stat din Moldova,
doctorand

Means of transport in the sense of art. 132 of the Criminal Code must: 1) have an en-
gine with a cylinder capacity of at least 50 cm3; 2) to be subjects of the safety rules of the 
transport traffic or operational safety rules. In the sense of art. 132 of the Criminal Code, 
the notion “means of transport” can only mean a mechanical means of transport. For the 
purposes of this article, the term “means of transport” may not mean a non-mechanical 
means of transport. In art. 132 of the Criminal Code, the notion “self-propelled cars” does 
not have the meaning of “self-propelled means of transport”. Otherwise, the concept of “self-
propelled cars” would duplicate the concept of “self-propelled means of transport” used in 
the same article. In art. 132 of the Criminal Code, the notion “self-propelled cars” has the 
meaning of mechanical means of transport assimilated to tractors, intended for the executi-
on of construction, agricultural, forestry or other activities.

Keywords: means of transport; engine; cylinder capacity; mechanical means of trans-
port; self-propelled cars. 

Conform art. 132 din Codul penal, „prin mijloace de transport se înțeleg 
toate tipurile de automobile, tractoare și alte tipuri de mașini autopropulsate, 
tramvaiele și troleibuzele, precum și motocicletele și alte mijloace de transport 
mecanice”. În această definiție se folosesc două noțiuni subiacente generice – 
„alte tipuri de mașini autopropulsate” și „alte mijloace de transport mecanice”. 

În Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 
20 din 08.07.1999 despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislației, 
la examinarea cauzelor penale, referitoare la încălcarea regulilor de securita-
te a circulației sau exploatare a mijloacelor de transport [1] (în continuare – 
Hotărârea Plenului CSJ nr. 20/1999), și anume în pct. 2, se formulează explicații 
privind conținutul acestor noțiuni. Astfel, prin „alte mașini autopropulsate” se 
înțelege „transportul, care circulă în mod ocazional pe drumurile publice, fiind 
destinat executării unor lucrări de construcție, agricole, silvice sau altor activi-
tăți (macarale, excavatoare, combine de recoltare etc.)”. Prin „alte mijloace de 
transport mecanice” se înțelege „orice mecanism pus în mișcare, cu ajutorul 
unui motor, cu volumul de lucru nu mai mic de 50 cm3 și este subiect al regulilor 
de securitate a circulației rutiere și exploatare a mijloacelor de transport”.
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Subliniem că aceste definiții reprezintă interpretarea oficială a noțiunilor 
„alte mașini autopropulsate” și „alte mijloace de transport mecanice”, utilizate 
în art. 132 din Codul penal. În lipsa unei interpretări legale a acestor noțiuni, 
instanțelor de judecată li se sugerează că interpretarea din pct. 2 al Hotărârii 
Plenului CSJ nr. 20/1999 ar trebui pusă la baza calificării unei fapte în conformi-
tate cu art. 264 din Codul penal.

În art. 132 și 264 din Codul penal se are în vedere nu orice mijloc de trans-
port. 

A.I. Korobeev exprimă punctul de vedere, conform căruia „noțiunea „mij-
loc de transport” cuprinde nu numai tramvaiele, troleibuzele, tractoarele, alte 
mașini autopropulsate (combine, gredere, screpere, buldozere), motocicletele 
sau alte mijloace de transport mecanice (scutere, snowmobile), ci și mijloacele 
de transport nemecanice, inclusiv cele cu un anumit specific, cum ar fi mokiku-
rile, mijloacele de transport cu tracțiune animală, cărucioarele pentru copii etc.”. 
[2, p. 200-201] 

Bineînțeles, acest punct de vedere nu poate fi aplicat în contextul legii 
penale a Republicii Moldova, Or, noțiunea „alte mijloace de transport meca-
nice” este folosită în art. 132 din Codul penal. Scopul folosirii acestei noțiuni 
este de a limita sfera noțiunii „mijloc de transport”, definite în acest articol. De 
aceea, dacă mijlocul de transport folosit de făptuitor nu este mecanic, nu poa-
te fi aplicat art. 264 din Codul penal. În acest caz poate fi aplicat art. 269 din 
Codul penal, întrucât infracțiunea, prevăzută de acest articol, face parte din 
infracțiunile cu conținut deschis de incriminare sau din infracțiunile în formă 
liberă. Sfera entităților, care pot evolua ca mijloace de săvârșire a infracțiunii 
prevăzute la art. 269 din Codul penal, este limitată doar de sfera entităților 
care pot evolua ca mijloace de săvârșire a infracțiunilor prevăzute la art. 264 
din Codul penal.

Comparând noțiunile „mijloc de transport” și „mijloc de transport mecanic”, 
A.P. Bohan și V.D. Ivanov menționează că prima dintre acestea este mai largă 
și desemnează „orice dispozitiv conceput pentru a transporta pe drumuri per-
soane, bunuri sau echipamente instalate pe acest dispozitiv”. [3] Această opinie 
este în corespundere cu art. 132 din Codul penal. Prin urmare, considerăm că 
noțiunile „mijloc de transport” (nu în sensul art. 132 din Codu penal, ci într-un 
sens mai larg) și „mijloc de transport mecanic” se află în relația „întreg – parte”. 
În sensul art. 132 din Codul penal, noțiunea „mijloc de transport” poate însem-
na doar un mijloc de transport mecanic.

În accepția art. 132 din Codu penal, noțiunea „mijloc de transport” nu poate 
însemna un mijloc de transport nemecanic. Mijloace de transport nemecanice 
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sunt: mijloacele de transport cu tracțiune animală; animalele de tracțiune; căru-
cioarele pentru copii; scaunele cu rotile etc. 

Din aceeași categorie fac parte: bicicleta; tricicleta; remorca. Conform 
pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aproba-
rea Regulamentului circulației rutiere (în continuare – RCR) sunt formulate 
alte două definiții relevante: „bicicletă (tricicletă) – vehiculul prevăzut cu două 
(trei) roți și pedale sau manivele, pentru propulsarea acestuia pe drum de forța 
musculară a utilizatorului”; „remorcă – vehiculul destinat tractării de către un 
autovehicul”. [4]

O altă problemă, care necesită rezolvare, este cea sugerată de V.A. Mâslâvâi: 
„În cazul noțiunii „mijloc de transport mecanic”, termenul „mecanic” este utilizat 
pentru a distinge mașinile autopropulsate, adică cele echipate cu motor, de bi-
ciclete și mijloacele de transport nemecanice asimilate acestora (mijloacele de 
transport cu tracțiune animală, sanii, remorci, scaune cu rotile, etc.). Este greu 
de considerat justificată această distincție, deoarece, conform esenței tehnice, 
structurale și operaționale, oricare dintre asemenea mijloace de transport este 
mecanic”. [5] Trebuie să recunoaștem că definiția din art. 132 din Codul penal 
nu este foarte reușită. Însă, ea nu oferă temei pentru a se ajunge la concluziile 
pe care le face V.A. Mâslâvâi.

Interpretarea art. 132 din Codul penal ar putea duce spre concluzia că ma-
șinile autopropulsate și mijloacele de transport mecanice sunt două categorii 
distincte de mijloace de transport. Însă, o asemenea concluzie nu ar fi corectă. 
De fapt, în art. 132 din Codul penal sunt menționate următoarele categorii de 
mijloace de transport: 

1) toate tipurile de automobile; 
2) tractoarele și alte tipuri de mașini autopropulsate; 
3) tramvaiele și troleibuzele; 
4) motocicletele; 
5) alte mijloace de transport mecanice.
Bineînțeles, automobilele, tractoarele, tramvaiele, troleibuzele și moto-

cicletele sunt mijloace de transport autopropulsate. Conform alin. 34 art. 3 al 
Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
Uniunii Europene din 15.01.2013 privind omologarea și supravegherea pieței 
pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, „propulsie” în-
seamnă „un motor termic, un motor electric, o aplicație hibridă sau o combinație 
a acestor tipuri de motoare sau a oricăror alte motoare”. [6] Toate mijloacele 
de transport, care au propria propulsie, sunt mijloace de transport autopropul-
sate. Însă, în art. 132 din Codul penal se folosește nu noțiunea „alte mijloace 
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de transport autopropulsate”, ci noțiunea „alte mașini autopropulsate”. Aceste 
două noțiuni nu sunt identice.

Din definiția noțiunii „alte mașini autopropulsate” formulată în pct. 2 al 
Hotărârii Plenului CSJ nr. 20/1999, rezultă că mijloacele de transport, desem-
nate prin această noțiune, au destinația executării unor lucrări de construcție, 
agricole, silvice sau a altor activități. 

Din unele prevederi ale RCR aflăm: „Circulația prin trecerea la nivel cu calea 
ferată a mașinilor autopropulsate este permisă numai în poziție de transport” 
(subpct. 1) pct. 66); „Pe timp de noapte, pe drumurile publice este interzisă 
staționarea mașinilor autopropulsate [...]” (subpct. 2) pct. 72); „Este interzisă 
[...] transportarea persoanelor în afara cabinei [...] tractorului, altor mașini au-
topropulsate [...]” (lit. e) pct. 83); „Pe autostrăzi se interzice [...] deplasarea [...] 
mașinilor autopropulsate (excepție fac cazurile când acestea execută lucrări de 
întreținere și reparație a drumului) [...]” (lit. a) pct. 98); „Persoanele responsa-
bile de exploatarea și starea tehnică a vehiculelor sunt obligate [...] să ia mă-
suri de interzicere a circulației mașinilor autopropulsate cu șenile pe drumurile 
modernizate” (lit. c) subpct. 1) pct. 126); „[...] Mașinilor autopropulsate li se 
interzice depășirea tuturor vehiculelor, cu excepția celor cu tracțiune animală și 
bicicletelor” (pct. 3.25 al anexei nr. 3 a RCR).

Așadar, în art. 132 din Codul penal, noțiunea „mașini autopropulsate” nu 
are înțelesul de mijloace de transport autopropulsate. În caz contrar, noțiunea 
„mașini autopropulsate” ar dubla noțiunea „mijloace de transport mecanice”, 
folosită în același articol. În art. 132 din Codul penal, noțiunea „mașini autopro-
pulsate” are înțlesul de mijloace de transport mecanice asimilate tractoarelor, 
destinate executării unor lucrări de construcții, agricole, silvice sau a altor acti-
vități.

Nu doar mașinile autopropulsate (cu excepția tractoarelor), ci și alte mij-
loace de transport mecanice reprezintă mijloace de transport în sensul art. 132 
din Codul penal. Ne referim la: toate tipurile de automobile; tractoare; tramvaie 
și troleibuze; motociclete etc.

Cât privește toate tipurile de automobile, din pct. 4 din Hotărârea Guvernului 
nr. 1452 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privirela permisul 
de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permi-
sului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier (în continuare – 
Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007), aflăm că, în funcție de tipul, destinația și 
particularitățile de conducere, vehiculele se divizează, printre altele, în urmă-
toarele categorii: categoria B – „autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, 
în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri și a cărui masă 
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totală maximă autorizată nu depășește 3500 kg [...]”; categoria C – „autovehicul, 
cu excepția celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare 
de 8, în afara locului conducătorului [...]”; „categoria D – autovehicul destinat 
transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului 
conducătorului [...]”. [7] 

Referitor la tractoare, conform pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 
1452/2007, acestea se raportează la categoria H – „tractor pe roți cu sau fără 
remorcă, precum și mașini autopropulsate și mecanisme cu destinație diferită”. 

Potrivit pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007, troleibuzele și 
tramvaiele se raportează la categoria F și, respectv, la categoria I. Comun pentru 
troleibuze și tramvaie este faptul că aceste mijloace de transport sunt echipate 
cu motor electric.

În fine, conform pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007, motocicletele 
se raportează la categoria A – „motociclu cu sau fără ataș. Triciclu cu o putere care 
depășește 15 kW”. Noțiunea de motocicletă este definită în art. 2 al Legii nr. 131 din 
07.06.2007 privind siguranța traficului rutier (în continuare – Legii nr. 131/2007): 
„motocicletă – autovehicul cu 2 sau 3 roți, cu sau fără ataș, dotat cu motor având ca-
pacitate cilindrică mai mare de 50 cm3, și/sau cu viteză maximă, prin construcție, 
de peste 45 km/h, a cărui masă proprie nu depășește 400 kg”. [8] 

În alt context, din art. 132 din Codul penal, coroborat cu definiția noțiunii 
„alte mijloace de transport mecanice” din pct. 2 al al Hotărârii Plenului CSJ nr. 
20/1999, rezultă două criterii ce permit delimitatea mijloacelor de transport în 
sensul art. 132 din Codul penal de mijloacele de transport rutier care nu intră 
sub incidența acestui articol. Astfel, mijloacele de transport în sensul art. 132 
din Codul penal trebuie: 1) să aibă un motor cu o capacitate cilindrică de cel 
puțin 50 cm3; 2) să fie subiecte ale regulilor de securitate a circulației rutiere și 
exploatare a mijloacelor de transport.

Primul dintre aceste criterii este de ordin tehnic. Gh. Frățilă, M. Frățilă și 
S. Samoilă menționează: „Cilindreea unitară sau volumul cursei este volumul 
generat de piston, în mișcarea sa, între cele două puncte moarte. [...] Cilindreea 
totală (capacitatea cilindrică) sau litrajul, reprezintă suma cilindreelor cilindri-
lor motorului [...]”. [9, p. 22-23]

N.N. Belokobâlski susține că „în scopul calificării infracțiunilor în domeniul 
transporturilor, este important să se stabilească cine a încălcat regulile cores-
punzătoare, nu care a fost mijlocul de transport cu care au fost încălcate aseme-
nea reguli sau care a fost capacitatea cilindrică a motorului unui astfel de mijloc 
de transport”. [10] 
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Nu putem fi de acord cu remarca acestui autor cu privire la capacitatea 
cilindrică a motorului mijlocului de transport respectiv. În lipsa unor parametri 
de ordin tehnic ce caracterizează mijloacele de transport folosite la comiterea 
de infracțiuni, nu ar fi posibilă delimitarea infracțiunilor prevăzute la art. 264 
din Codul penal de infracțiunea prevăzută la art. 269 din Codul penal.

În unele acte normative este specificată capacitatea cilindrică a motorului 
mijlocului de transport. De exemplu, în Clasificarea și cerințele tehnice pentru 
automobilele de cross, se menționează: „„Buggy” – vehicule speciale de cross care 
au un motor cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv. Automobile 
de clasa a 7-a – autoturisme care au un motor cu capacitatea cilindrică de până 
la 1400 cm3 inclusiv [...]. Automobile de clasa a 8-a – autoturisme care au un 
motor cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv [...]. Automobile de 
clasa a 12-a – autoturisme care au un motor cu capacitatea cilindrică de până la 
3500 cm3 inclusiv [...]”. [11]

Pentru cazurile în care lipsesc normele în care se specifică capacitatea ci-
lindrică a motorului mijlocului de transport, în pct. 2 din Hotărârea Plenului 
CSJ nr. 20/1999 se explică: „În unele cazuri, pentru determinarea parametrilor 
tehnici ai mijloacelor de transport, se efectuează expertiza tehnică”.

Din cauza capacității cilindrice insuficiente a motorului, sub incidența art. 
132 din Codul penal nu pot intra anumite mijloace de transport. 

Printre astfel de mijloace de transport se numără ciclomotorul (mopedul). 
Astfel, conform art. 2 al Legii nr. 131/2007, „ciclomotor” este „vehiculul cu două 
sau trei roți, care dezvoltă prin construcție o viteză maximă de 45 km/h (cu excep-
ția celor care dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h) și care este echipat 
cu un motor cu ardere internă sau electric. Capacitatea cilindrică a motorului cu 
ardere internă nu depășește 50 cm3, iar puterea motorului, atât a celui cu ardere 
internă, cât și a motorului electric, nu depășește 4 kW”. În mod similar, în pct. 7 
RCR se prevede: „ciclomotor – vehiculul cu două sau trei roți, dotat cu motor cu 
ardere internă sau electric. Capacitatea cilindrică a motorului cu ardere internă 
nu depășește 50 cm3, puterea motorului, atât a celui cu ardere internă, cât și a mo-
torului electric, nu depășește 4kW, iar viteza constructivă a acestuia nu depășeș-
te 45 km/h”. În pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007 se menționează: 
„subcategoria AM – moped, și anume vehiculul cu două sau trei roți, ce dezvoltă 
o viteză maximă ce nu depășește 45km/h (cu excepția celui ce dezvoltă o viteză 
mai mică sau egală cu 25 km/h), dotat cu motor cu ardere internă, cu capacitatea 
cilindrică ce nu depășește 50 cm3 și o putere care nu depășește 4kW, în cazul unui 
motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roți nu trebuie să 
depășească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă”.
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În unele dintre definițiile sus-menționate ale noțiunii „ciclomotor” („mo-
ped”) se arată că sub incidența acestei noțiuni nu intră vehiculul cu două sau 
trei roți, care dezvoltă prin construcție o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h.

În pct. 7 RCR se prevede: „motocultor cu remorcă – tractor monoax fără 
mecanism de direcție, a cărui viteză prin construcție nu depășește 25 km/h, uti-
lizat pentru efectuarea lucrărilor ușoare”. Cu privire la alte asemenea mijloace 
de transport, în legislația Republicii Moldova lipsesc prevederi normative. 

În Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195 din 12.12.2002 
privind circulația pe drumurile publice [12] există asemenea prevederi: „Sunt 
asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un mo-
tor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, 
a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau 
este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă 
complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și biciclete-
le cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omolo-
garea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru 
cvadricicluri” (alin. 10 art. 6); „trotinetă electrică – vehiculul cu două sau trei 
roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este 
prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducă-
tor, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală 
cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală 
cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este 
mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor 
electric” (alin. 101 art. 6).

Atât mijloacele de transport a căror viteză prin construcție este de 25-45 
km/h, cât și mijloacele de transport a căror viteză prin construcție este de până 
la 25 km/h, pot intra sub incidența art. 132 din Codul penal. În cazul ambelor 
acestor categorii de mijloace de transport, dacă ele sunt dotate cu un motor cu 
ardere internă, capacitatea cilindrică a acestuia este, de cele mai dese ori, de 
până la 50 cm3. Însă, după cum rezultă din pct. 2 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 
20/1999, nu viteza prin construcție, ci capacitatea cilindrică a motorului are 
semnificație în planul delimitării mijloacelor de transport în sensul art. 132 
din Codul penal de mijloacele de transport rutier care nu intră sub incidența 
acestui articol. Dacă mijlocul de transport are viteză prin construcție de până 
la 25 km/h și, totodată, un motor cu o capacitate cilindrică de cel puțin 50 cm3, 
atunci acest mijloc de transport intră sub incidența art. 132 din Codul penal. 
Dimpotrivă, dacă mijlocul de transport are viteză prin construcție fie de până la 
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45 km/h, fie de peste 45 km/h, și, totodată, un motor cu o capacitate cilindrică 
de până la 50 cm3, atunci acest mijloc de transport nu intră sub incidența art. 
132 din Codul penal.

În continuare va fi analizat cel de-al doilea criteriu ce permite delimita-
tea mijloacelor de transport în sensul art. 132 din Codul penal de mijloacele de 
transport rutier care nu intră sub incidența acestui articol. Astfel, mijloacele de 
transport în sensul art. 132 din Codul penal trebuie să fie subiecte ale regulilor 
de securitate a circulației rutiere și exploatare a mijloacelor de transport.

Acest criteriu este de ordin administrativ. Art. 53 al Legii nr. 131/2007 
conține unele prevederi relevante: „(1) Proprietarul este obligat să înmatricule-
ze vehiculul ori să îl înregistreze, după caz, în modul stabilit, înainte de a-l pune 
în circulație. (2) Pentru a circula pe drumuri publice, vehiculele, cu excepția că-
rucioarelor manuale și a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate 
și să poarte plăci cu număr de înmatriculare sau de înregistrare de un model 
prevăzut în standardele în vigoare”. Conform lit. c) art. 16 al legii date, de com-
petența autorităților administrației publice locale ține „înregistrarea și evidența 
troleibuzelor, a ciclomotoarelor și a vehiculelor autopropulsate utilizate la lu-
crările de construcții sau agricole, care nu se supun înmatriculării, precum și a 
vehiculelor cu tracțiune animală, în corespundere cu regulamentul-tip aprobat 
de Guvern”. Potrivit, pct. 9 RCR, „pentru a fi admise în traficul rutier, vehiculele 
trebuie să fie înmatriculate sau, după caz, înregistrate și să poarte plăcile cu nu-
mărul de înmatriculare (înregistrare) corespunzător standardului, amplasate 
în locurile stabilite, cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală, troleibuzelor 
și tramvaielor, pe care se aplică numere de înregistrare atribuite de către auto-
ritățile competente”.

Z.B. Soktoev [13, p. 149] și V.A. Mâslâvâi [5] consideră că mijlocul de trans-
port, care nu a fost supus înmatriculării sau înregistrării de stat, nu poate fi 
considerat mijloc de transport în sens juridico-penal. Din acest punct de vedere 
rezultă că un asemenea mijloc de transport nu este subiect al regulilor de secu-
ritate a circulației rutiere și exploatare a mijloacelor de transport, deci nu intră 
sub incidența art. 132 din Codul penal. 

O altă părere are N.I. Pikurov: „Nu sunt supuse înmatriculării sau înregistră-
rii de stat acele mijloace de transport ale căror construcție sau modificări aduse 
construcției nu îndeplinesc cerințele normelor, reglementărilor și standardelor în 
vigoare în Federația Rusă în domeniul siguranței rutiere. În același timp, interzi-
cerea exploatării unor astfel de mijloace de transport nu înseamnă că acestea nu 
sunt avute în vedere în art. 264 din Codul penal al Federației Ruse (care este simi-
lar cu art. 264 din Codul penal al Republicii Moldova – n.a.). Nerespectarea stan-
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dardelor stabilite înseamnă doar că utilizarea unor astfel de mijloace de transport 
reprezintă o încălcare a regulilor sui generis, care este luată în considerare la ca-
lificarea unei infracțiuni în domeniul transporturilor ca încălcare a regulilor de 
exploatare a mijloacelor de transport”. [14, p. 48] La fel, N.N. Bughera și O.N. Ștab 
susțin: „Mijloacele de transport fabricate artizanal sunt considerate mijloace de 
transport mecanice în cazurile în care nu sunt destinate circulației pe drumurile 
publice. Persoanele, care conduc astfel de mijloace de transport, sunt pasibile de 
răspundere în baza art. 264 din Codul penal al Federației Ruse”. [15]

Opinia lui N.I. Pikurov, N.N. Bughera și O.N. Ștab este judicioasă. Odată ce, 
conform art. 264 din Codul penal, persoana, care conduce mijlocul de transport, 
încălcă regulile de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de trans-
port, ar fi lipsit de temei să se considere că unele dintre aceste reguli trebuie res-
pectate de către persoana în cauză, în timp ce alte reguli de securitate a circulației 
sau de exploatare a mijloacelor de transport pot să nu fie respectate. Astfel, de 
exemplu, conform lit. a) pct. 121 RCR, „este interzisă exploatarea vehiculului prin 
retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare în cazurile în 
care [...] acesta este fabricat sau reutilat nerespectându-se standardele și norma-
tivele în vigoare privind siguranța traficului rutier”. Dacă persoana, care conduce 
un mijloc de transport fabricat sau reutilat fără a se respecta standardele și nor-
mativele în vigoare privind siguranța traficului rutier, exploatează un asemenea 
mijloc de transport, iar această exploatare cauzează din imprudență oricare din-
tre urmările prejudiciabile prevăzute în art. 264 din Codul penal, atunci persoana 
respectivă ar trebui să răspundă în baza acestui articol. În acest caz, îi poate fi apli-
cat suplimentar alin. (1) art. 229 din Codul contravențional („încălcarea regulilor 
de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor”) sau alin. (2) din acest 
articol („conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau 
care nu a fost supus reviziei tehnice”). [16]

Un alt argument este că cerința, conform căreia mijloacele de transport în 
sensul art. 132 din Codul penal trebuie să fie subiecte ale regulilor de securitate 
a circulației rutiere și exploatare a mijloacelor de transport, prevăzută de pct. 2 
al Hotărârii Plenului CSJ nr. 20/1999, intră în contradicție cu explicația din pct. 7 
al aceleiași hotărâri: „Subiect al infracțiunilor, prevăzute de art. 264-265 CP, pot 
fi persoanele fizice, care au atins vârsta de 16 ani. Lipsa permisului de conduce-
re a mijloacelor de transport sau privarea de acest permis nu poate servi drept 
temei pentru eliberarea subiectului de responsabilitate penală. În același timp 
nu este un semn obligatoriu al subiectului nici raportul cu mijlocul de transport, 
adică este el proprietar sau arendator al mijlocului de transport, l-a răpit, sau 
este o oarecare persoană, căreia proprietarul i-a predat conducerea unității de 
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transport”. Dacă în situațiile sus-menționate făptuitorului i se poate aplica art. 
264 din Codul penal, de ce acest articol nu ar putea fi aplicat în situațiile în care 
mijlocul de transport, condus de făptuitor, nu a fost supus înmatriculării sau 
înregistrării de stat?

Ca urmare, trebuie să constatăm că textul „și este subiect al regulilor de securi-
tate a circulației rutiere și exploatare a mijloacelor de transport”, utilizat în definiția 
noțiunii „alte mijloace de transport mecanice” din pct. 2 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 
20/1999 (care, la moment, reprezintă o interpretare oficială a art. 131 din Codul 
penal), restrânge în mod nejustificat sfera de aplicare a acestui articol.
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CU PRIVIRE LA POSIBILA NECONSTITUŢIONALITATE 
A LIT. B1) ALIN. (2) ART. 327 DIN CODUL PENAL
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Due to the difference of motives, it is possible to establish the exact limit that separates 
the sphere of application of para. (1) art. 327 of the Criminal Code from the sphere of appli-
cation of let. b1) para. (2) art. 327 of the Criminal Code. As a result, there is no risk that this 
limit will be set on the basis of arbitrary and discretionary criteria by those empowered to 
apply criminal law. Consequently, the potential litigant is not deprived of the possibility to 
reasonably foresee in which conditions he (she) would respond based on para. (1) art. 327 
of the Criminal Code and, respectively, in which conditions he (she) would answer based on 
let. b1) para. (2) art. 327 of the Criminal Code. The content of the let. b1) para. (2) art. 327 of 
the Criminal Code is certain and does not overlap with the content of para. (1) of the same 
article. Consequently, it can be stated that the text “committed out of material interest, for 
the purpose of pursuing other personal interests or in the interest of a third party”, used in 
let. b1) para. (2) art. 327 of the Criminal Code, passes the predictability test. This text should 
not be declared unconstitutional.

Keywords: abuse of power or abuse of official position; the motive of the offense; mate-
rial interest; the purpose of pursuing other personal interests; the interest of a third party.

La 18.01.2021, Judecătoria Soroca (sediul Florești) a trimis Curții 
Constituționale Sesizarea nr. 5g privind excepția de neconstituționalitate a art. 
327 alin. (2) lit. b1) din Codul penal [1] (în continuare – Sesizarea nr. 5g/2021). 
Autorul sesizării în cauză afirmă că dispoziția de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP 
RM ar contraveni alin. (3) art. 1, alin. (2) art. 23 și alin. (1) și (3) art. 54 din 
Constituția Republicii Moldova [2], pentru că nu ar fi accesibilă și previzibilă.

Raportând cele menționate supra la pretinsa problemă de neconstituțio-
nalitate cu care a fost sesizată Curtea Constituțională, reținem că lit. b1) alin. 
(2) art. 327 CP RM prevede răspunderea pentru folosirea intenționată de că-
tre o persoană publică a situației de serviciu, săvârșită din interes material, în 
scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intere-
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selor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice. Este de menționat că 
dispoziția acestei norme a completat legea penală în rezultatul întrării în vigoa-
re la 06.05.2016 a Legii nr. 60 din 07.04.2016 pentru modificarea și completa-
rea unor acte legislative [3] (în continuare – Legii nr. 60/2016). Prin aceeași 
lege, textul „în interes material ori în alte interese personale,” a fost exclus din 
alin. (1) art. 327 CP RM. 

Este de menționat că Legea nr. 60/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2016, nr. 123-127, art nr. 246. În acest mod au fost res-
pectate exigențele stabilite de art. 76 al Constituției Republicii Moldova, pre-
cum și de Legea nr. 173 din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în 
vigoare a actelor oficiale [4]. Pe această cale, statul a asigurat dreptul fiecărui 
om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle apărute în rezultatul intrării în 
vigoare a Legii nr. 60/2016. Din acest punct de vedere, nu se poate susține că 
dispoziția de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM ar fi inaccesibilă.

În Nota informativă la proiectul, care a stat la baza Legii nr. 60/2016, se 
relevă: „Amendamentele operate la art. 327 din Codul penal au fost efectuate 
în vederea perfecționării legislației penale în partea ce vizează infracțiunile de 
abuz de putere sau abuz de serviciu. Astfel, la alin. (1) art. 327 din Codul pe-
nal s-a considerat necesară incriminarea acțiunilor săvârșite în favoarea unui 
terț, și nu neapărat din interes material sau din alte interese personale. Această 
modificare este justifìcată și de prevederile art. 19 din Convenția ONU împotri-
va corupției [5], ratificată de Republica Moldova la data de 6 iulie 2007 și care 
prevede că ,,fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte 
măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracțiune, 
în cazul în care actele au fost săvârșite cu intenție, faptei unui agent public de 
a abuza de funcțiile sau de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abține să 
îndeplinească, în exercițiul funcțiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de 
a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altă persoană sau entitate”. 
[6]” Astfel, se poate deduce că, inițial: a lipsit intenția completării alin. (2) art. 
327 CP RM cu lit. b1); a fost preconizată completarea alin. (1) art. 327 CP RM cu 
sintagma „sau în interesul unei terțe persoane”. Ulterior, în procesul examinării 
și adoptării proiectului, care a stat la baza Legii nr. 60/2016, s-a renunțat la 
această abordare. Astfel, ipoteza, care, până la 06.05.2016, a fost prevăzută de 
alin. (1) art. 327 CP RM, este acum prevăzută de lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM. 
În plus, la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM este specificată ipoteza folosirii inten-
ționate de către o persoană publică a situației de serviciu, săvârșite în intere-
sul unei terțe persoane, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile 
drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice. O 
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astfel de ipoteză presupune o incriminare ex novo, deoarece nu a fost prevăzută 
de art. 327 CP RM până la intrarea în vigoare a Legii nr. 60/2016.

Mai este necesar de menționat că alin. (1) art. 335 CP RM conține sintagma 
„în interes material, în alte interese personale sau în interesul terților”. Înțelesul 
acestei sintagme nu diferă, în esență, de înțelesul sintagmei „din interes mate-
rial, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe per-
soane” de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM. Singura deosebire (care, accentuăm, 
nu este relevantă din perspectiva exegezei de față) constă în aceea că, în ipoteza 
consemnată la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM, alte interese personale (adică 
interesele personale cu excepția interesului material) condiționează urmărirea 
de către făptuitor a unui scop special – scopul realizării altor interese persona-
le. În ipoteza prevăzută la alin. (1) art. 335 CP RM, alte interese personale nu 
condiționează urmărirea de către făptuitor a unui asemenea scop.

În legile penale ale altor state atestăm prevederi similare cu cea de la lit. b1) 
alin. (2) art. 327 CP RM. Astfel, de exemplu, art. 105 din Codul penal al Republicii 
Cipriote [7] prevede răspunderea pentru abuzul în serviciu. Conform alin. 1 al 
acestui articol, „funcționarul public care, abuzând de autoritatea funcției sale, să-
vârșește sau determină săvârșirea oricărei fapte arbitrare care afectează dreptu-
rile altei persoane, săvârșește o faptă care atrage răspunderea penală”. Alin. 2 art. 
105 din Codul penal al Republicii Cipriote stabilește: „În cazul în care făptuitorul a 
urmărit obținerea unui folos (sublinierea ne aparține – n.a.), săvârșește o crimă și 
se pedepsește cu închisoarea de trei ani”. Într-o manieră apropiată, în conformita-
te cu alin. 1 art. 155 din Codul penal al Regatului Danemarcei [8], „persoana care, 
exercitând un serviciu public sau având îndatoriri publice, abuzează de poziția sa, 
încălcând drepturile și libertățile unei persoane sau ale unei autorități publice, se 
pedepsește cu amendă ori închisoare de până la 4 luni”. Răspunderea se agravea-
ză potrivit alin. 2 al aceluiași articol, „dacă infracțiunea a fost săvârșită în scopul de 
a obține pentru sine ori pentru altul un folos injust (sublinierea ne aparține – n.a.), 
se poate aplica pedeapsa cu închisoarea de până la 2 ani”.

În legile penale ale altor state, sintagmele, corespondente cu cea de la lit. 
b1) alin. (2) art. 327 CP RM, servesc la descrierea variantei-tip de abuz de pu-
tere sau abuz de serviciu. Astfel, de exemplu, în alin. 1 art. 364 din Codul penal 
al Ucrainei se recurge la expresia „în scopul obținerii oricărui beneficiu ilegal 
pentru sine sau pentru o altă persoană fizică ori juridică” [9]. În alin. (1) art. 282 
din Codul penal al Republicii Bulgaria se folosesc cuvintele „în scopul obținerii 
de foloase pentru sine ori pentru altul” [10]. Sintagma „cu scopul [...] de a obține 
un avantaj necuvenit” se utilizează în art. 305 din Codul penal al Ungariei [11]. 
La expresia „cu scopul [...] de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru 
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altă persoană” se recurge în alin. (1) § 326 din Codul penal al Republicii Slovace 
[12]. În art. 382 din Codul penal al Republicii Portugheze sunt folosite cuvintele 
„cu intenția (a se citi – cu scopul – n.a.) de a obține foloase necuvenite pentru 
sine sau pentru terț” [13]. În alin. (1) secț. 7 a Capitolului 40 din Codul penal al 
Republicii Finlanda este utilizată sintagma „cu scopul de a obține un beneficiu 
pentru sine sau pentru altul” [14].

O abordare diferențiată interesantă și-a găsit aplicarea în art. 257 din Codul 
penal al Republicii Slovenia [15]: la expresia „cu intenția (a se citi – cu scopul – 
n.a.) de a obține beneficii nepatrimoniale pentru sine sau pentru altă persoană” 
se recurge în alin. (1) al acestui articol; cuvintele „cu intenția (a se citi – cu sco-
pul – n.a.) de a obține beneficii materiale pentru sine sau pentru altă persoană” 
esre folosită în alin. (3) art. 257 din Codul penal al Republicii Slovenia.

În alt registru, în doctrina de specialitate autohtonă sunt formulate 
explicații referitoare la înțelesul sintagmei „din interes material, în scopul re-
alizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane”, utilizate 
în dispoziția de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM. Astfel, într-o publicație ce 
datează din 2016, am relevat: „Relativ la formularea de la lit. b1) alin. (2) art. 
327 CP RM, apariția acesteia pare să aibă originea în expresia „în interes mate-
rial, în alte interese personale sau în interesul terților” din art. 335 CP RM. [...] 
Este de menționat că în art. 327 CP RM ipoteza desemnată prin expresia „să-
vârșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în 
interesul unei terțe persoane” are rolul de circumstanță agravantă. În opoziție, 
în art. 335 CP RM, ipoteza care este desemnată printr-o expresie asemănătoare 
se referă la cele două variante-tip prevăzute de acest articol” [16]. O altă opinie 
datează din 2017 și îi aparține lui R. Popov: „În cazul în care obiectul imaterial 
al coruperii pasive îl reprezintă avantajele cu caracter nepatrimonial, motivul 
infracțiunii se exprimă în năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale. 
Această concluzie o confirmă și relația în care se află art. 324 și 327 CP RM. [...] 
Această relație de concurență are efect inclusiv asupra motivelor infracțiunilor 
prevăzute la art. 324 și 327 CP RM. În context, consemnăm că, prin Legea nr. 
60 din 07.04.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, art. 
327 CP RM a fost revizuit: la alineatul (1), textul „în interes material ori în alte 
interese personale,” a fost exclus; la alineatul (2), după litera b) a fost introdusă 
litera b1) cu următorul conținut: „săvârșită din interes material, în scopul reali-
zării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane;”. [...] Este oare 
corect să afirmăm că pretinderea, acceptarea sau primirea remunerației ilicite, 
care presupune obținerea de avantaje pentru entitatea publică în care activea-
ză făptuitorul, trebuie calificată în baza art. 327 CP RM? O asemenea calificare 
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este posibilă doar dacă sunt întrunite următoarele condiții: 1) făptuitorul (care 
trebuie să fie o persoană publică / persoană cu funcție de demnitate publică) 
își folosește intenționat situația de serviciu; 2) sunt cauzate daune în proporții 
considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege 
ale persoanelor fizice sau juridice” [17].

Nu trebuie trecută cu vederea nici interpretarea doctrinară a dispoziției de 
la alin. (1) art. 327 CP RM în varianta de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 
60/2016: „Interesul material constituie motivul generat de necesitatea făptu-
itorului de a-și spori activul patrimonial (de a obține sau de a reține un câștig 
material) sau de a-și micșora pasivul patrimonial (de a se elibera de cheltuieli 
materiale). Din formularea „în interes material ori în alte interese personale”, 
utilizată la alin. (1) art. 327 CP RM, reiese că, în contextul infracțiunii prevăzute 
la această normă, interesul material poate fi doar personal. Aceasta înseamnă 
că, pentru calificarea faptei în baza alin. (1) art. 327 CP RM, interesul material 
trebuie să fie generat de necesitatea făptuitorului: 1) de a obține un câștig mate-
rial pentru sine; 2) de a-și reține un câștig material; 3) de a se elibera de cheltu-
ieli materiale. Alin. (1) art. 327 CP RM nu este aplicabil în cazul în care interesul 
material este generat de necesitatea făptuitorului de a asigura un câștig material 
unor terțe persoane (de a obține sau reține un câștig material pentru ele ori de a 
le elibera de cheltuieli materiale). Aceeași concluzie este valabilă și pentru inte-
resul material manifestat în conjunctura infracțiunilor specificate la art. 332 și 
335 CP RM” [18, p. 900-901]. În aceeași lucrare se menționează: „În legătură cu 
interpretarea noțiunii „alte interese personale”, consemnăm că, în acord cu art. 
2 al Legii cu privire la conflictul de interese [19], interesul personal constituie 
orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevăzute la art. 3 al legii 
în cauză care rezultă din necesitățile sau intențiile personale ale acestora, din 
activități care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relațiile lor 
cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, 
din relațiile sau afiliațiile personale cu partide politice, cu organizații necomer-
ciale și cu organizații internaționale, precum și care rezultă din preferințele sau 
angajamentele acestora1. Am recurs la această definiție din două considerente: 
1) nu există o interpretare legislativă mai potrivită a noțiunii „interes personal”; 

1 Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale* a înlocuit Le-
gea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. Art. 2 al primeia dintre aceste legi conține 
o definiție asemănătoare: „interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului de-
clarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane 
apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din re-
lațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile 
internaționale”.

 * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245-246.
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2) în esență, conflictul de interese reprezintă un exemplu de abuz de putere sau 
abuz de serviciu. Cu toate acestea, definiția formulată în art. 2 al Legii cu privire 
la conflictul de interese necesită adaptare, astfel încât să corespundă formatului 
infracțiunii specificate la alin. (1) art. 327 CP RM. Drept urmare, considerăm că, 
în sensul alin. (1) art. 327 CP RM, prin „alte interese personale” se are în vedere 
interesele nemateriale ale făptuitorului, care rezultă din necesitățile sau inten-
țiile personale ale acestora. În principal, se are în vedere năzuința obținerii de 
către făptuitor a unor avantaje nepatrimoniale. În context, este de menționat că 
sintagma „alte interese personale”, utilizată la alin. (1) art. 327 CP RM, trebuie 
interpretată sistemic luând în considerație sintagma „în alte interese personale 
sau în interesul terților, direct ori indirect”, folosită la alin. (1) art.335 CP RM. În 
concluzie, alte interese personale (în sensul art. 327 CP RM (dar și în sensul art. 
332 și 335 CP RM) urmează a fi deosebite de interesul terților. Acest din urmă 
interes nu este al făptuitorului. Este interesul acelor persoane în a căror favoare 
făptuitorul comite infracțiunea” [18, p. 901]. Astfel de reflecții pot fi adaptate 
necesităților de interpretare a dispoziției de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM.

Sintagma „din interes material, în scopul realizării altor interese personale 
sau în interesul unei terțe persoane”, folosită în dispoziția de la lit. b1) alin. (2) 
art. 327 CP RM, își găsește interpretarea și în pct. 11 al Hotărârii Plenului Curții 
Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 7 din 15.05.2017 cu privire la apli-
carea legislației referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau 
abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, pre-
cum și neglijența în serviciu: „Scopul și motivul comiterii infracțiunilor de abuz 
de putere sau abuz de serviciu [...] nu au relevanță la încadrare. Totuși atunci 
când făptuitorul abuzului de putere sau abuzului de serviciu urmărește un inte-
res material sau un alt interes personal ori comite infracțiunea, în interesul unei 
terțe persoane, răspunderea penală se agravează. Astfel, instanțele de judecată 
vor ține cont de faptul că infracțiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu, 
în varianta agravată de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP, este indispensabilă de 
existența unui motiv, care alternativ se poate manifesta într-un interes material 
ori într-un alt interes personal sau în interesul unei terțe persoane. Aceste mo-
tive trebuie să domine atitudinea psihică a făptuitorului, la momentul comiterii 
abuzului de putere sau abuzului de serviciu, iar circumstanța agravantă de la lit. 
b1) alin. (2) art. 327 CP se va reține la încadrare, indiferent dacă persoana pu-
blică ori persoana cu funcție de demnitate publică a valorificat sau nu motivul 
urmărit” [20]. În pct. 11.1 al aceleiași hotărâri explicative se consemnează: „În 
sensul lit. b1) alin. (2) art. 327 CP, interesul material este o varietate a interesu-
lui personal. Deoarece, în prevederea de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP, legiuitorul 
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a disjuns interesul material de interesul personal, rezultă că în configurația in-
teresului personal intră interesele nepatrimoniale. În modul acesta, prin alt in-
teres personal se înțelege interesul nepatrimonial, care rezultă din necesitățile 
sau intențiile personale ale persoanei publice, respectiv, persoanei cu funcție de 
demnitate publică, din activitățile acestor persoane, în calitatea lor de persoane 
private, din relațiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent 
de tipul de proprietate sau forma organizatorico-juridică, din relațiile sau afili-
ațiile personale cu partide politice, cu organizații necomerciale și cu organizații 
internaționale, precum și care rezultă din preferințele sau angajamentele aces-
tora. La rândul său, interesul material presupune năzuința persoanei publice, 
respectiv, persoanei cu funcție de demnitate publică, de a reține sau de a obține 
un câștig material ori de a se elibera de anumite cheltuieli materiale. Potrivit lit. 
b1) alin. (2) art. 327 CP, răspunderea penală se agravează și în ipoteza în care 
folosirea intenționată a situației de serviciu, ce a cauzat daune considerabile, 
constă în valorificarea interesului unui terț, indiferent dacă are o conotație pa-
trimonială sau nepatrimonială. Excepție constituie doar situația în care abuzul 
de putere sau abuzul de serviciu se comite în interesul (în favoarea) unui grup 
criminal organizat sau al unei organizații criminale. În acest caz, valorificarea 
interesului terțului, având un statul special – de grup criminal organizat sau de 
organizație criminală, ca efect al folosirii situației de serviciu, urmează să fie 
încadrată, în baza alin. (3) art. 327 CP” [20].

Din interpretarea doctrinară și judiciară a dispoziției de la lit. b1) alin. (2) art. 
327 CP RM reiese că, în teoria dreptului penal și în jurisprudență, există un reper 
necontestat cu privire la înțelesul noțiunilor utilizate în această dispoziție:

– interes material constituie motivul făptuitorului, generat de necesitatea 
acestuia: 1) de a obține un câștig material (avantaj patrimonial) pentru sine; 
2) de a-și reține un câștig material (avantaj patrimonial); 3) de a se elibera de 
cheltuieli materiale;

– alt interes personal reprezintă motivul făptuitorului, generat de necesi-
tatea acestuia de a obține un avantaj nepatrimonial pentru sine;

– interes al unei terțe persoane constituie motivul făptuitorului, generat 
de necesitatea acestuia de a obține un avantaj patrimonial sau nepatrimonial 
pentru alte persoane.

Autorul Sesizării nr. 5g/2021 afirmă, printre altele: „[...] 34. [...] [P]reve-
derile articolului 327 aliniatul (2) litera b1) din Codul penal, nu este o normă 
juridică suficient de clară, completă și precisă pentru a putea fi aplicabilă, este 
lipsită de accesibilitate și previzibilitate, care să permită o orientare clară a des-
tinatarilor, să nu lase loc posibil pentru arbitrariu, iar conținutul acestora este 
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incert și se suprapune cu conținutul aliniatului (1) al aceluiași articol, or nu este 
clar care este latura obiectivă a aliniatului (1) și prin ce aceasta diferă de latura 
obiectivă a aliniatului (2) lit b1) a articolului 327 din Codul penal. 35. Prin urma-
re, autorilor sesizării nu le este clar când o acțiune de abuz în serviciu urmeazä 
a fi calificată conform aliniatului (1) și când conform aliniatului (2) litera b1) a 
articolului 327 din Cod penal, or un ,,abuz de serviciu” poate fi comis doar cu 
intenție și doar din interes material, în scopul realizării altor interese persona-
le sau în interesul unei terțe persoane, alte forme nefiind posibile și, deci, nu 
le este clară linia de delimitare între componența de infracțiune prevăzută la 
aliniatul (1) și aliniatul (2) litera b1) a articolului 327 din Cod penal” [1]. Aceste 
alegații consitituie esența Sesizării nr. 5g/2021.

Considerăm că astfel de alegații sunt lipsite de temei. Așa cum rezultă 
din textul legii penale, infracțiunea, prevăzută la alin. (1) art. 327 CP RM, se 
deosebește de infracțiunea, prevăzută la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM, nu prin 
latura obiectivă, ci prin latura subiectivă. Mai precis, diferența dintre cele două 
infracțiuni constă în motivul infracțiunii, care este unul dintre semnele consti-
tutive secundare ale laturii subiective a infracțiunii. De altfel, în doctrina de spe-
cialitate este abordată această diferență de motive. Cu referire la ipoteza „alte 
interese personale” din alin. (1) art. 327 CP RM în varianta de până la intrarea 
în vigoare a Legii nr. 60/2016 (ipoteză care, actualmente, intră sub incidența lit. 
b1) alin. (2) art. 327 CP RM), se arată: „În sensul prevederii de la alin. (1) art. 327 
CP RM, prin „alte interese personale” se are în vedere năzuința obținerii unor 
avantaje nepatrimoniale. Oricare alte motive (de exemplu, răzbunare, gelozie, 
interpretarea eronată a obligațiilor de serviciu, excesul de zel etc.) nu pot ghida 
făptuitorul la săvârșirea infracțiunii specificate la art. 327 CP RM. În astfel de 
cazuri, răspunderea poate fi aplicată conform lit. b) alin. (2) art. 177, lit. a) alin. 
(2) art. 178, lit. a) alin. (3) art. 179 sau altor norme din Codul penal ori art. 312 
din Codul contravențional” [21, p. 865; 22, p. 984].

Din această interpretare doctrinară trebuie să deducem că, până la intrarea 
în vigoare a Legii nr. 60/2016, art. 327 CP RM putea fi aplicat doar în cazul în 
care motivul infracțiunilor de abuz de putere sau abuz de serviciu se exprima 
în interes material sau în alte interese personale. În prezența oricărui alt motiv 
(de exemplu, răzbunare, gelozie, interpretarea eronată a obligațiilor de serviciu, 
excesul de zel etc.), era exclusă aplicarea art. 327 CP RM. Din momentul intrării 
în vigoare a Legii nr. 60/2016, lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM poate fi aplicat 
doar în cazul în care motivul infracțiunilor de abuz de putere sau abuz de ser-
viciu se exprimă în interes material, în alt interes personal sau în interesul unei 
terțe persoane. Astfel de motive sunt speciale și au un efect agravant. Alin. (1) 
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art. 327 CP RM poate fi aplicat în cazul în care folosirea intenționată de către 
o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în pro-
porții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 
fizice sau juridice, este săvârșită din oricare alte motive (de exemplu, răzbuna-
re, gelozie, interpretarea eronată a obligațiilor de serviciu, excesul de zel etc.). 
Asemenea motive nu sunt speciale și nu au un efect agravant.

Toate acestea denotă că prin Legea nr. 60/2016 a fost extinsă sfera de aplica-
re a art. 327 CP RM: motivele abuzului de putere sau ale abuzului de serviciu, care, 
până la intrarea în vigoare a acestei legi, scăpau incidenței art. 327 CP RM, repre-
zintă acum motivele infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 327 CP RM2. Luând în 
considerare această rocadă, nu se poate afirma că motivele, specificate în dispoziția 
de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM, sunt singurele motive ale infracțiunilor de 
abuz de putere sau abuz de serviciu. Tocmai datorită diferenței de motive, se poa-
te stabili limita exactă care desparte sfera de aplicare a alin. (1) art. 327 CP RM de 
sfera de aplicare a lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM. Drept urmare, nu există riscul ca 
această limită să fie stabiltă în baza unor criterii arbitrare și discreționare de către 
cei abilitați cu aplicarea legii penale. În consecință, potențialul justițiabil nu este 
privat de posibilitatea de a prevedea în mod rezonabil în care condiții ar urma să 
răspundă în baza alin. (1) art. 327 CP RM și, respectiv, în care condiții ar urma să 
răspundă în baza lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM.

Cele sus-menționate demonstrează că dispoziția de la lit. b1) alin. (2) art. 
327 CP RM este accesibilă și previzibilă, permite o orientare clară a destinatari-
lor legii penale, nu lasă loc pentru arbitrariu în aplicarea acestei legi. Conținutul 
dispoziției de la lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM este cert și nu se suprapune cu 
conținutul alin. (1) al aceluiași articol.

În concluzie, se poate afirma că textul „săvârșită din interes material, în 
scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane” 
din lit. b1) alin. (2) art. 327 CP RM trece testul de previzibilitate. Acest text nu 
trebuie declarat neconstituțional. 

2 Această extindere a sferei ilicitului penal a fost posibilă datorită reducerii sferei ilicitului 
contravențional. Cu referire la infracțiunile prevăzute la art. 327 CP RM în varianta de până la intrarea 
în vigoare a Legii nr. 60/2016, A. Eșanu susține just: „Dacă [...] nu se confirmă interesul material sau un 
alt interes personal care stă la baza activității infracționale a folosirii situației de serviciu, chiar dacă 
această activitate cauzează daune în proporții considerabile [...] drepturilor și intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor fizice sau juridice, cele săvârșite se vor înscrie în tipajul ilicitului contravențional. 
Rațiunea unei asemenea soluții se deduce tocmai din textul de lege prevăzut la art. 312 Cod contra-
vențional – „dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii”. De vreme ce nu există 
motivul infracțiunii cerut de norma de incriminare, nu există latura subiectivă, deci fapta nu întruneș-
te elementele constitutive ale infracțiunii”.*

* Eșanu A. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu: delimitarea ilicitului penal de cel contraven-
țional. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe sociale”, 2015, nr. 11, p. 55-60.
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DOPAJUL ÎN FOTBAL- ÎNTRE INFRACŢIUNE ŞI CONTRAVENŢIE

Tatarcan Cătălin-Andrei,
Asistent universitar drd.
Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava

Doping is the consumption of banned substances and performance-enhancing materi-
als designed to improve sporting performance. In football, that will mean increased stamina 
or strength. A player who is doping might have the edge in extra time, or be able to increase 
his or her sprint speed for crucial matches. 

As per FIFA guidelines, all players are obliged to undergo doping controls that consist 
of urine samples and blood samples. If athletes are found guilty of taking performance-en-
hancing drugs, they are subject to a ban from the sport from as many as several months to 
a lifetime, based on the severity of the individual cases. If the consumption of the banned 
substances was not intentional, bans can last for up to two years. However, if the player 
knowingly participated in illegal doping, they will be banned for up to four years.

The complex nature of anti-doping efforts requires a carefully crafted legal system to 
accomplish the dual goals of ensuring fair sport through effective anti-doping measures and 
assuring equity to individual athletes. Although procedural issues (e.g., the burden of proof 
and proportionality of punishments) often run together with substantive issues (e.g., the 
culpability of the accused athletes) in anti-doping jurisprudence.

Keywords: doping, anti-doping test, FIFA, supplement, football, competition

O infracțiune de dopaj este un rezultat al dreptului contractual privat. Prin 
intrarea în competiție, un sportiv este de acord să se supună regulilor care gu-
vernează sportul la care participă.  Sportivul este de acord să concureze fără a 
utiliza substanțe sau metode interzise. Dacă sportivul încalcă această prevedere 
și este considerat vinovat de dopaj, el a fost deja de acord să facă față pedepse-
lor dictate de forurile superioare. 

Legea dopingului reprezintă aplicarea acestor acorduri private. Deși 
legea dopingului este rezultatul legii contractuale, unii sportivi care au fost 
condamnați pentru o infracțiune de doping au sugerat că este mai asemănător 
cu legea penală. 

Sarcinile controlului doping cuprinde următorii pași: informarea spor-
tivului asupra faptului că trebuie să se supună recoltării probei, comunica-
rea autorității care a comandat testarea doping, tipul de probă recoltată și 

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=ssybupad2vilzkteqhn9
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condițiile care trebuie respectate înaintate de recoltarea probei, drepturile 
acestuia, obligațiile acestuia cât și locul unde se afla stația de control doping.

Etapele controlului doping: recoltarea probelor de sânge cât și probele de 
urină cuprind selectarea sportivului, prezentarea la stație, alegerea echipamen-
tului de recoltare, emiterea probei, împărțirea probei, echipamentul de recolta-
re, recoltarea în proporție de 5\6 a probei, securizarea probei, semnarea formu-
larului, analiza probei.

Responsabilitatea eligibilității probei, pentru a demonstra că există 
prezența unei substanțe interzise în eșantionul biologic al sportivului, revine 
inițial organismului sportiv de urmărire penală. După ce s-a demonstrat acest 
lucru, singurul recurs pe care îl are un sportiv este să prezinte dovezi în apăra-
rea sa pentru a combate dovezile unui test pozitiv. 

Deoarece majoritatea cazurilor de dopaj implică un test pozitiv de dro-
guri, poate părea că sportivul are sarcina de a-și arăta inocența. În ciuda aces-
tei aparențe, nu există o inversare adevărată a sarcinii probei în aceste ca-
zuri. Fiecare sportiv primește prezumția de nevinovăție. Ca urmare a prezenței 
unei substanțe interzise în proba biologică a sportivului, organizația sportivă 
trebuie să arate că procedurile de colectare, stocare și analiză a probelor biolo-
gice au fost efectuate corect. Standardul de dovadă pe care organizația trebuie 
să îl îndeplinească atunci când arată fiecare dintre aceste elemente este stan-
dardul de satisfacție confortabil menționat anterior. Când analiza unei probe 
biologice este efectuată de un laborator acreditat de WADA, se presupune că 
laboratorul a efectuat corect analiza și alte proceduri de custodie Dacă există o 
discrepanță între standardele necesare pentru colectarea, depozitarea și ana-
liza probelor biologice, discrepanța trebuie considerată în mod rezonabil că a 
afectat rezultatele unui test altfel valid pentru a influența rezultatul final. 

Dacă o substanță care îmbunătățește performanța se găsește în corpul unui 
sportiv în timpul unei competiții, descalificarea este automată, indiferent de 
vina sportivului, pentru a asigura corectitudinea concursului celorlalți sportivi 
care participă la competiție. Dacă un sportiv are o substanță interzisă în corpul 
său, acesta ar trebui să fie descalificat, deoarece el sau ea are potențial un avan-
taj competitiv nedrept față de adversarii săi. 

Pentru ceilalți sportivi nu este nicio diferență dacă sportivul care a ofensat 
a obținut acel avantaj competitiv ilicit în mod intenționat, neglijent sau fără cul-
pă.  Membrii comisiilor antidoping consideră că o dată ce o substanță interzisă 
este descoperită în urina sau sângele unui sportiv, acesta trebuie automat des-
calificat din competiția în cauză, fără nicio posibilitate pentru el de a contesta 
prezumția de vinovăție. Acest concept de răspundere strictă este considerat pe 
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larg drept piatra de temelie a tuturor practicilor antidoping. Codul mondial an-
tidoping (WADC) afirmă acest lucru în comentariul său la articolul 2.1.1. În sco-
pul încălcărilor antidoping care implică prezența unei substanțe interzise (sau 
a metaboliților sau markerilor săi), Codul adoptă regula răspunderii stricte care 
se regăsește în Codul antidoping al mișcării olimpice, predecesorul WADC și în 
marea majoritate a regulilor antidoping existente. În conformitate cu principiul 
răspunderii stricte, o încălcare a regulilor antidoping are loc ori de câte ori se 
găsește o substanță interzisă în specimenul corporal al unui sportiv. Încălcarea 
are loc indiferent dacă sportivul a folosit sau nu, intenționat sau neintenționat o 
substanță interzisă sau dacă a fost neglijent sau în culpă.[2]

În esență, WADC a adoptat principiul care a apărut de-a lungul anilor în cazul 
jurisprudenței susținute ca răspundere strictă. Conceptul de răspundere strictă 
în contextul anti-doping este declanșat atunci când eșantionul biologic al unui 
sportiv (în mod normal urină sau sânge) este testat pozitiv pentru prezența unei 
substanțe interzise sau a metabolitului unei substanțe interzise. Nu ar conta cum 
a intrat substanța interzisă în corpul sportivului sau dacă sportivul a fost neglijent 
sau nesăbuit în a permite substanței să pătrundă în corpul său - sportivul este 
considerat strict responsabil pentru prezența acelei substanțe interzise.  

,,Nu are relevanță modul în care se efectuează introducerea substanțelor nar-
cotice, psihotrope sau a analoagelor acestora: 1) prin injectare; 2) prin aplicarea 
compreselor; 3) prin dizolvarea în băutură; 4) prin pulverizare, etc.” [1. p. 188]

Evident, intenția nu este un element al unei infracțiuni de dopaj. Chiar dacă 
un sportiv poate dovedi că prezența unei substanțe interzise în specimenul lui 
biologic există fără vina sau intenția sa, sportivul este descalificat - chiar și în 
ceea ce pare a fi cea mai nedreaptă dintre circumstanțe. 

Un caz amplu mediatizat în presa internațională a fost cel al fotbalistului 
român Adrian Mutu care evolua la gruparea Chelsea Londra și care pe data de 
17 octombrie 2004 a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat la baza 
de antrenament a echipei. Jose Mourinho, antrenorul de la aceea vreme al echi-
pei londoneze, a devenit suspicios la schimbările dese de comportament ale ju-
cătorului. Expertizele au arătat că jucătorul consuma cocaină. Mutu a început un 
program de reabilitare pentru a beneficia de indulgența Federației Engleze de 
Fotbal. Ca urmare a acestui scandal, fotbalistul român a fost suspendat și obligat 
la plata unor daune morale către gruparea londoneză care, inițial, s-au ridicat la 
valoarea de 17 milioane de lire sterline.

Ca o consecință a unei infracțiuni de dopaj, suspendarea, este adesea o pe-
deapsă mai mare pentru sportiv decât descalificarea. Spre deosebire de o des-
calificare, suspendarea din competiția viitoare se bazează pe un anumit nivel 
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de culpabilitate al sportivului acuzat. Acest lucru este adevărat, în ciuda ideii că 
răspunderea strictă este principiul de bază pe care se bazează constatarea unei 
infracțiuni de dopaj. WADC urmărește această idee de răspundere strictă pentru 
constatarea inițială a unei infracțiuni de doping, dar își înmoaie ușor standar-
dele dacă există circumstanțe excepționale și sportivul poate demonstra că nu a 
fost vinovat sau nu a avut o vină semnificativă. Pur și simplu pentru că un spor-
tiv nu a intenționat să ingereze o substanță interzisă nu înseamnă că nu are un 
nivel de culpabilitate sau vina pentru ingestia substanței. Deși infracțiunea de 
dopaj apare încă într-o circumstanță în care sportivul nu intenționează să inge-
reze o substanță interzisă, sportivul va avea ocazia să i se reducă sancțiunea sau 
chiar să îi fie eliminată, arătând că nu are vina sau răspundere sau că este fără 
vină sau răspundere semnificativă. Sportivul se confruntă în continuare cu des-
calificarea ca urmare a infracțiunii de dopaj, indiferent de culpă, dar are o opor-
tunitate limitată de a i se reduce sau elimina suspendarea. În urma definițiilor 
stabilite de WADC, arbitrii au definit „nicio culpă sau neglijență” ca fiind atunci 
când sportivul nu a putut, chiar și cu exercitarea celei mai mari precauții, să fi 
suspectat în mod rezonabil că i s-a administrat o substanță interzisă.  

Începând cu decembrie 2005, s-a constatat că niciun caz judecat care uti-
lizează regulile WADC nu se încadrează în categoria „fără culpă sau răspunde-
re”. Pentru ca un sportiv să nu poarte „nicio culpă sau răspundere semnificativă”, 
sportivul trebuie să stabilească faptul că neglijența sa, atunci când este privită 
în totalitatea circumstanțelor, nu a fost semnificativă în raport cu încălcarea re-
gulii antidoping. Dacă sportivul îndeplinește acest standard este eligibil pentru 
a i se reduce sancțiunea cu până la jumătate din perioada minimă de suspenda-
re în conformitate cu normele aplicabile.  

Concluzii
Consecințele privind dopajul în jocul de fotbal:
Fizice: efectul asupra sănătății unui sportiv poate fi sever, în funcție de 

substanță, doză și regularitatea de utilizare, iar daunele aduse organismului 
sunt, în multe cazuri, ireversibile. Anumite efecte secundare pot fi chiar pericu-
loase pentru viață.

Mentale:  multe substanțe dopante nu sunt numai dăunătoare organismu-
lui, ci pot afecta mintea, efectele variind de la anxietate și halucinații până la 
psihoza permanentă, toate acestea fiind legate științific de dopaj.

Financiare: în special la nivel de elită, încălcarea regulilor antidoping su-
portă pierderi financiare, iar sponsorii trebuie să fie rambursați și să li se re-
stituie sumele din premii. Interdicțiile de câțiva ani sau chiar pentru întreaga 
viața înseamnă că infractorii nu pot continua să trăiască în modul în care sunt 
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obișnuiți și, în cel mai rău caz, vor cădea în datorii, deoarece costurile continue 
trebuie să fie plătite sau rambursările ridicate.

Legale: Dopajul poate avea consecințe legale de anvergură - infractorii se 
confruntă cu interzicerea competițiilor sportive și a antrenamentelor organiza-
te. De regulă, interdicțiile durează cel puțin câteva luni și în cazul în care spor-
tivul renunță, potențial pe viață. În unele țări, sportivii depistați pot fi puși sub 
urmărire penală în afara sportului pe care îl practică și se ajunge chiar și la în-
chisoare.

Obiectivele celor care promovează eforturile antidoping sunt greu de 
atins. În timp ce sistemul olimpic internațional este mai bun decât majoritatea 
celorlalte programe de echilibrare a justițiilor concurente, există domenii tan-
gente în care pot fi aduse îmbunătățiri. 

Unul dintre aceste domenii este încurajarea unui efort mai mare de-
dicat îmbunătățirii studiului științific în metodologia de detectare antido-
ping. Creșterea finanțării, dedicată în special cercetării pentru îmbunătățirea 
și avansarea metodelor de detectare a dopajului, este crucială pentru succesul 
pe termen lung al oricărui efort care vizează eradicarea medicamentelor care 
îmbunătățesc performanța din sport. În plus, progresul științific poate simpli-
fica problemele juridice complexe, arătând mai convingător vina sau inocența 
unui sportiv acuzat.

Prin urmare, este de competența organismelor sportive să facă tot ce le 
stă în putință pentru a promova un sistem corect, transparent și de încre-
dere. Așa cum se întâmplă în majoritatea sistemelor juridice, jurisprudența 
antidoping nu este perfectă. Unele consecințe ale sistemului strict de răspun-
dere, în timp ce promovează integritatea sportului în ansamblu, pot duce la 
nedreptăți individuale. Cu toate acestea, promovarea eradicării consumului 
de droguri care îmbunătățește performanța în sport este atât o sarcină virtu-
oasă, cât și dificilă, cu complexități inerente și justiții concurente care nece-
sită sacrificii. 

Pentru ca sportul să continue să prospere, trebuie încurajată vigilența în 
îmbunătățirea constantă a regimului antidoping mondial, astfel încât echitatea 
și spiritul competitiv să rămână primordiale.
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The subject of the offense provided in par. (1) art. 3302 CP RM is the responsible natu-
ral person, who at the time of committing this deed reached the age of 16 years. It is neces-
sary for the subject to have the special quality of public person or foreign public person.

In essence, the subject of any crime “is recognized the person who committed an act 
provided by criminal law and who, based on the fact that he possesses all the signs provided 
by law for this category of subject, and is liable to criminal liability.”

Keywords: illicit enrichment; ownership; illicitly obtained goods; substantial overrun; 
acquired means; public person; responsible person; a person with public dignity.

În literatura de specialitate se artă că drept subiect al infracțiunii se recunoaște 
persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală și care, în baza faptului 
că posedă toate semnele prevăzute de lege pentru această categorie de subiect, și 
este pasibilă de răspundere penală.[1] Deci, subiectul infracțiunii trebuie să dis-
pună de calitățile generale cerute de PG a CP RM la art. 21, și să posede calitățile 
circumstanțiale prescrise, explicit sau implicit, de articolul corespunzător.

Manualul judecătorului pentru cauze penale definiște subiectulinfracțiunii 
drept o persoană fizică responsabilă, care a atins o anumită vîrstă,a comis o 
faptă prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, precum și o persoană juridică, 
caredesfășoară activitate de întreprinzător, și posedă proprietățile acestea de-
terminate de legislațiacivilă și penală.Condițiile subiectului infracțiunii sînt pre-
văzute de articolele 21, 22, 23 CP RM.[2]

Subiectul infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 3302 CP RM este persoana 
fizică responsabilă, care la momentul comiterii acestei fapte a atins vârsta de 16 
ani. Este necesar ca subiectul să dețină calitatea specială de persoană publică 
sau persoană publică străină. 

În esență, subiect al oricărei infracțiuni „este recunoscută persoana care a 
comis o faptă prevăzută de legea penală și care, în baza faptului că posedă toate 
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semnele prevăzute de lege pentru această categorie de subiect, și este pasibilă 
de răspundere penală”[3].

Menționăm că noțiunea legală de „persoană publică” este prevăzută la alin. 
(2) art. 123 CP RM. Astfel, din punct de vedere legal, prin persoană publică 
înțelegem: 

1) „funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (co-
laboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, 
securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale 
sau militare);

2) angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al între-
prinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; 

3) angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; 
4) persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia 

servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public”.
În ceea ce privește „noțiunea de „funcționar public”, aceasta fiind o noțiune 

de factură extrapenală, este subsecventă față de noțiunea „persoană publică” uti-
lizată la alin.(1) art. 3302 CP RM”[4]. În același context, la pct. 6.1 din Hotărârea 
Plenului CSJ cu privire la aplicarea legislației referitoare la răspunderea penală 
pentru infracțiunile de corupție nr.11 din 22.12.2014, se menționează că „no-
țiunea „angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al între-
prinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public”, de 
asemenea este de factură extrapenală. Astfel, în acord cu Anexa nr.1 (Capitolul I, 
Secțiunea a II-a) a Hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a unor acte 
legislative, nr.1001 din 26.12.2011, autoritățile publice autonome sunt desem-
nate o listă excaustivă.

Conform art. 2 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționaru-
lui public din 04.07.2008, „funcționarul public este persoana fizică numită, în 
condițiile prezentei legi, într-o funcție publică; funcția publică reprezintă an-
samblul atribuțiilor și obligațiilor stabilite în temeiul legii în scopul realizării 
prerogativelor de putere publică”[5]. De asemenea, conform alin.(1) art. 13 al 
aceleași legi, „evidența la nivel național a funcțiilor publice și a funcționarilor 
publici se efectuează prin administrarea registrului funcțiilor publice și al func-
ționarilor publici și a dosarelor personale ale funcționarilor publici”. Această 
prevedere, face referință la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului 
informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor pu-
blici” nr. 106 din 11.02.2014. În acest sens, susținem opinia menționată de 
R. Popov, precum că „atunci când există dubii dacă o persoană sau alta este 
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sau nu funcționar public, urmează să se verifice evidența acesteia în registrul 
funcționarilor publici”[6]. 

Convenția ONU împotriva corupției din 31.10.2003, la lit. a) art. 2, reprodu-
ce noțiunea de „agent public” prin care se înțelege[7]: 

1. „orice persoană care deține un mandat legislativ, executiv, administrativ 
sau judiciar al unui stat parte, care a fost numită ori aleasă, cu titlu permanent 
sau temporar, care este remunerată ori neremunerată și oricare ar fi nivelul său 
ierarhic;

2. orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru un orga-
nism public sau o întreprindere publică, ori care prestează un serviciu public, 
așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și aplicați 
în domeniul pertinent al dreptului acestui stat; 

3. orice persoană definită ca ”agent public” în dreptul intern al unui stat 
parte. Totuși în Convenția dată, se stabilește că în scopurile anumitor măsuri 
specifice prevăzute în cap. II din Convenție, prin agent public se poate înțelege 
orice persoană care exercită o funcție publică sau care prestează un serviciu 
public, așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și 
aplicați în domeniul pertinent al dreptului acestui stat”. 

În esență, termenul de „agent public” are același sens ca și termenul de 
„persoană publică” din cuprinsul CP al RM. Deosebirea denumirilor date este 
urmarea faptului că, fiecare stat parte la Convenție are dreptul să definească de 
sine stătător calitatea specială a acestor persoane, datorită sistemelor de drept 
diferite de la un stat la altul și nemijlocit realităților sociale diferite în depedență 
de varii condiții.

Noțiune de agent public o regăsim și in Legea integritățiNr. 82 din 
25.05.2017i agent public – persoană încadrată într-o entitate publică și care 
exercită o funcție publică, o funcție publică cu statut special, o funcție de demni-
tate publică, este angajată în cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică 
sau prestează servicii de interes public, precum și alesul local;

În anexa la Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publi-
ce, adoptată la data de 21.07.2011, este prevăzut faptul că în Republica Moldova 
funcțiile publice se clasifică în trei trepte: a) funcții publice de nivel superior; b) 
funcții publice de conducere; c) funcții publice de execuție[8]. 

Considerăm corectă opinia lui, Ruslan Popov, care menționează că „sintag-
ma „funcționar public cu statut special” utilizată în alin. (2) art. 123 CP RM, nu 
întotdeauna desemnează un funcționar public în sensul strict al legii. În reali-
tate, în unele cazuri, această sintagmă se referă la persoane care se asimilează 
unui funcționar public și care deține grade speciale sau militare”. În context, 
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ostașul serviciului de salvare, ostașul de justiție, comandantul de grupă, ofițerul 
pentru problemele juridice al unității etc., sunt persoane publice, respectiv au 
calitatea specială cerută de lege pentru a putea fi considerat în calitate de su-
biect al art. 3302 CP RM.

În ceea ce privește sensul sintagmei „angajatul întreprinderii de stat sau 
municipale, al altor persoane juridice de drept public”, precizăm următoarea pre-
vedere de la pct. 6.1 al Hotărârii Plenului CSJ cu privire la aplicarea legislați-
ei referitoare la răspunderea penală pentru infracțiunile de corupție nr.11 din 
22.12.2014: „în sensul dispoziției de la alin.(2) art.123 CP RM, angajatul între-
prinderii de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public este 
salariatul care se asimilează funcționarilor publici, indiferent de nivelul ierarhic, 
cu excepția salariaților, care desfășoară activități auxiliare. Prin „alte persoane 
juridice de drept public” se înțelege: instituțiile publice și autoritățile publice, 
enumerate în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a 
unor acte legislative, nr.1001 din 26.12.2011, precum și cele care nu sunt enu-
merate în acest act normativ (de exemplu, Agenția Medicamentului, Serviciul de 
Supraveghere de Stat a Sănătății Publice etc.), cu excepția autorităților publice 
autonome sau de reglementare”. Astfel, observăm că nu doar instituțiile publice 
și autoritățile publice incluse în respectiva Anexă fac parte din acest termen, dar 
și alte autorități, în acest sens considerăm necesar, ca legiuitorul să prevadă în 
mod exhaustiv o listă care să conțină toate persoanele juridice de drept public.

Sensul noțiunii „angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate 
publică” trebuie raportată la prevederea de la alin.(1) art.5 al Legii cu privire la 
statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică 
nr. 89 din 07.05.2010. Astfel, șeful de cabinet, consilierul, asistentul și secreta-
rul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, sunt persoane 
publice în sensul alin.(2) art.123 CP RM[9]. 

În ceea ce ține de prevederea de la alin. (2) art. 123 CP RM, „persoanele 
autorizate sau învestite de stat să presteze în numele acestuia servicii publice 
sunt acele persoane care prestează servicii notariale”[10]. Considerăm corectă 
această constatare, fiindcă nu atestăm prezența altor persoane care ar putea fi 
autorizate de stat să presteze în numele acestuia servicii publice, alții decât no-
tarii, care, conform alin. (1) art. 8 al Legii cu privire la notariat din 08.11.2002, 
notarul este persoana autorizată de stat să presteze în numele acestuia servi-
cii publice prin desfășurarea activității notariale în baza licenței eliberate de 
Ministerul Justiției, în condițiile prezentei legi. 

În sensul alin. (2) art. 123 CP RM, după părerea autorilor, Brînză S. și Stati 
V., „sunt persoane autorizate sau învestite de stat să îndeplinească activități de 
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interes public: executorul judecătoresc; avocatul; expertul judiciar; auditorul; 
interpretul și traducătorul antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de 
Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, de 
instanțele de judecată, de notari, avocați sau de executorii judecătorești; media-
torul; medicul privit ca liber profesionist; mandatarul autorizat”. 

Cu toate acestea, în cazul în care, de exemplu „avocatul care pretinde, accep-
tă ori primește onorarii mari pentru acordarea asistenței juridice, (deci, pentru 
a îndeplini acțiuni în exercitarea profesiei de avocat), prevalându-se de repu-
tația sa, cunoștințele sale profesionale și a conștiinței cu care își îndeplinește 
datoria, nu cade sub incidența art. 3302 CP RM. Dimpotrivă, avocatul public sau 
avocatul care acordă asistență juridică la cerere, solicitat să acorde asistență 
juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenței juridice 
garantate de stat, realizează latura obiectivă a infracțiunii de corupere pasivă în 
ipoteza în care pretinde, acceptă, primește ori extorcă onorarii de la persoanele 
care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor și care întru-
nesc condițiile stipulate în Legea cu privire la asistența juridică garantată de 
stat, nr.198 din 26.07.2007”. 

Este necesar, în acest context de delimitat avocatul public de avocații liber 
profesioniști, care sunt independenți și nu cad sub incidența prevederilor de la 
art. 3302 CP RM, comparativ cu avocații care acordă asistență juridică garantată 
de stat. Astfel, asemenea persoane trebuie să îndeplinească cumulativ următoa-
rele două condiții: 

a) sunt autorizate sau învestite de către stat să-și desfășoare activitățile; 
b) activitățile pe care le desfășoară sunt activități de interes public. 
În concluzie, persoana publică urmează a fi deosebită de un simplu salariat 

care nu are această calitate specială cerută subiectului pentru aplicarea răspun-
derii penale pentru fapta de îmbogățirea ilicită, dintr-o întreprindere, instituție 
sau organizație. 

În acest sens, pentru a înlătura posibilele confuzii, considerăm că ar fi bi-
nevenită operarea în cuprinsul CP RM a opiniei autorilor, V. Stati și R. Popov, 
care stabilesc că este necesară completarea art. 123 cu alin. (21) CP RM, care 
ar presupune următorul conținut normativ: „nu are calitate de persoană publi-
că în sensul alin. (2) acel angajat al persoanelor juridice de drept public care, în 
legătură cu fapta săvârșită, exercită numai funcții pur profesionale sau activități 
tehnice ori auxiliare”.

În același context, exemplificăm următoarea opinie doctrinară, care consi-
derăm că este necesar a fi reținută, astfel: „în conjunctura legii penale autohto-
ne, între noțiunea „persoană cu funcție de răspundere” și noțiunea „persoană 
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publică” se atestă o relație de tip „parte-întreg”. Atât în conjunctura legii pe-
nale autohtone, cât și în cea a legii penale belaruse - a realiza acțiuni relevante 
sub aspect juridic nu înseamnă neapărat a exercita acțiuni administrative de 
dispoziție sau organizatorico-economice ori funcții ale autorității publice. În 
accepțiunea alin.(1) art.123 CP RM, nu este persoană cu funcție de răspundere 
cel care realizează acțiuni relevante sub aspect juridic, însă care nu exercită nici 
acțiuni administrative de dispoziție sau organizatorico-economice, nici funcții 
ale autorității publice. Totodată, nimic nu împiedică a-l considera pe acesta 
persoană publică în sensul alin.(2) art.123 CP RM”[11]. Deci, concluzionăm că 
noțiunea de „persoană cu funcție de răspundere”, este mai îngustă decât terme-
nul de persoană publică, care este unul mult mai larg ca conținut.

De asemenea, considerăm corectă opinia doctrinară, potrivit căreia: „pen-
tru ca o persoană care exercită temporar obligațiile ce corespund unei func-
ții anume sau care îndeplinește o însărcinare specială să poată fi recunoscută 
subiect al infracțiunii prevăzute de art. 3302 Cod penal, este necesar ca aceste 
obligații sau atribuții să-i fie acordate în strictă corespundere cu legea”[12]. 

În opinia autorului, Dobrinoiu V., pe care de altfel o susținem „persoanele 
aflate în perioada de încercare, în vederea angajării definitive, au calitatea de 
persoană persoană publică, atât pentru că în această perioadă ele îndeplinesc 
însărcinările serviciului, funcției în care urmează a fi angajate, supunându-se 
regulamentului de ordine interioară și disciplinei muncii din instituția, unitatea, 
societatea, persoana juridică respectivă, cât și pentru că acționează în numele 
acestora, pe care le reprezintă în limitele competențelor conferite, chiar dacă nu 
au contract de muncă”[13]. 

Considerăm corectă această opinie, deoarece în acord cu alin.(4) art. 60 
Codul Muncii al Republicii Moldova se prevede că „pe parcursul perioadei de 
probă, salariatul beneficiază de toate drepturile și îndeplinește obligațiile pre-
văzute de legislația muncii, de regulamentul intern al unității, de contractul co-
lectiv și de cel individual de muncă al acestuia”. În legătură cu cele prevăzute în 
acest articol, opinăm că este o urmare logică a faptului că odată angajat într-o 
funcție publică, chiar șși pe durata de probă, aceasta are toate obligațiile dar și 
drepturile ce reiese din activitatea sa publică, din aceste considerente un angajat 
într-o funcție publică pe durata termenului de probă nu se deosebește cu nimic 
de o persoană publică obișnuită, deci în ipoteza calificării faptei ca infracțiune 
de corupere pasivă, acest lucru nu va avea nici-o importanță juridică.

În concluzie, considerăm că profesorul, medicul etc. vor fi considerate în ca-
litate de persoane publice, doar în situația în care vor ocupa o anumită funcție de 
conducere în instituția publică în care aceștia lucrează. În cadrul competențelor 
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lor intrând exercitarea funcțiilor de ordin administrativ de dispoziție sau or-
ganizatorico-economic (spre exemplu, directorul liceului, rectorul universității, 
decanul facultății, directorul colegiului, directorul gimnaziului; șeful spitalului, 
șeful policlinicii, directorul clinicii, șeful secției, directorul spitalului etc.).

La alin. (2) art. 3302 CP RM se prevede răspunderea penală pentru 
infracțiunea de îmbogățire ilicită prevăzută la alin. (1) art. 3302 CP RM săvârșită 
de către o persoană cu funcție de demnitate publică. 

În conformitate cu alin.(2) art. 3302 CP RM, prin persoană cu funcție de dem-
nitate publică se înțelege: „persoana al cărei mod de numire sau de alegere este 
reglementat de Constituția Republicii Moldova sau care este învestită în func-
ție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii 
Moldova sau Guvern, altă persoană cu funcție de demnitate publică stabilită 
prin lege; persoana căreia persoana cu funcție de demnitate publică i-a delegat 
împuternicirile sale”[14].

Din prevederea de la alin. (3) art. 123 CP RM, deducem că persoana cu 
funcție de demnitate publică este în dependență de caz:

1) persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de 
Constituția Republicii Moldova;

2) persoana care este învestită în funcție, prin numire sau prin alegere, de 
către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern, în condițiile legii;

3) persoana căreia persoana cu funcție de demnitate publică i-a delegat îm-
puternicirile sale[15].

Enumerarea funcțiilor de demnitate publică o găsim în anexa la Legea nr. 
199 din 16.07.2010. 

Cu toate aceste, în jurisprudență se menționează că în sensul legii penale 
primarul nu este o persoană cu funcție de demnitate publică, deși acesta este 
menționat în Anexa Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcție de dem-
nitate publică. Aceasta fiindcă, în conformitate cu alin.(3) art.112 al Constituției 
Republicii Moldova, modul de alegere a primarilor este stabilit de lege, deci nu 
este reglementat de Constituție; or, simpla prevedere constituțională a modului 
de alegere a primarilor nu este echivalentă cu o reglementare. În caz contrar, 
vom fi în prezența unei interpretări extensive defavorabile, fapt care va reține în-
călcarea principiului legalității (alin.(2) art.3 CP RM). La fel, președintele, prim-
vicepreședintele, vicepreședintele, secretarul științific general al Academiei de 
Științe a Moldovei, cu toate că sunt specificați în Anexa Legii cu privire la statu-
tul persoanelor cu funcție de demnitate publică, nu vor fi considerați în calitate 
de persoane cu funcție de demnitate publică, deoarece în acord cu art.11-13 al 
Legii cu privire la Academia de Științe a Moldovei, nr.1181 din 27.07.2000, per-
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soanele în cauză sunt alese de către Adunarea Generală a Academiei de Științe 
a Moldovei[16]. 

Ne alăturăm opiniei doctrinare, potrivit căreia: „nu toate persoanele cu 
funcție de demnitate publică, care intră sub incidența prevederii de la alin.(3) art. 
123 CP RM, sunt specificate în anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor 
cu funcții de demnitate publică. Și viceversa: în anexa la legea în cauză sunt no-
minalizate persoane cu funcții de demnitate publică care nu sunt consemnate în 
alin. (3) art. 123 CP RM. În cazul unor asemenea discrepanțe, prioritate se acordă 
accepțiunii de persoană cu funcții de demnitate publică din alin.(3) art. 123 CP 
RM. În concluzie, se aplică aart. 3302 CP RMîn ipoteza în care subiectul infracțiunii 
are calitatea de persoană cu funcții de demnitate publică în accepțiunea anexei la 
Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nu și în 
accepțiunea dispoziției de la alin.(3) art. 123 CP RM”[17]. 

Această opinie este prevăzută și în Hotărârea Plenului CSJ cu privire la apli-
carea legislației referitoare la răspunderea penală pentru infracțiunile de co-
rupție nr.11 din 22.12.2014, în care se precizează la pct.6.4 că „dacă între alin.
(3) art.123 CP și Anexa Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcție de 
demnitate publică, se va atesta inconsecvențe legislative, instanțele vor acorda 
prioritate accepțiunii de persoană cu funcție de demnitate publică din alin.(3) 
art.123 CP RM. Aceasta întrucât, potrivit alin.(2) art.4 din Legea privind actele 
legislative, nr.780 din 27.12.2001, actul legislativ trebuie să fie în concordanță 
cu sistemul de codificare și unificare a legislației. Un alt argument în favoarea 
accepțiunii de persoană cu funcție de demnitate publică consacrată în alin.(3) 
art. 123 CP RM, consistă în regula potrivit căreia în cazul în care între două acte 
legislative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme ce promovează 
soluții diferite asupra aceluiași obiect al reglementării, se aplică prevederile ac-
tului posterior”[18].

În același context, susținem și opinia expusă de, Popov R., precum că 
„noțiunea „persoană cu funcție de demnitate publică” și noțiunea „funcționar 
public” se află într-o relație de tip parte-întreg. În aceste împrejurări, 
noțiunile „persoană cu funcție de demnitate publică” și „persoană publică” se 
intersectează, au domenii de incidență care se intercalează”. Astfel, persoa-
nele cu funcție de demnitate publică sunt considerate în același timp și, ca 
funcționari publici, respectiv orice persoană cu funcție de demnitate publică 
în accepțiunea de la alin.(1) art. 3302 CP RM, are în același timp și calitatea de 
funcționar public.

Autorul, Brînză S., menționează că „dispoziția alin.(3) art. 123 CP RM a fost 
supusă unor amendamente prin Legea nr.318/2013 și prin Legea nr.152/2016. 
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În rezultatul acestor amendamente: din respectiva dispoziție a fost exclus textul 
„consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei”; în dispoziția 
de la alin.(3) art. 123 CP RM, cuvintele „în condițiile legii” au fost substituite 
cu cuvintele „altă persoană cu funcție de demnitate publică stabilită prin lege”. 
Consilierul local și deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei nu sunt persoa-
ne cu funcții de demnitate publică nici în sensul Legii nr.199/2010, nici în sen-
sul alin.(3) art. 123 CP RM. În rezultatul adoptării Legii nr.152/2016, definiția 
noțiunii „persoană cu funcție de demnitate publică” s-a transformat din definiție 
exhaustivă în definiție exemplificativă. Promovând o asemenea concepție, legiu-
itorul sugerează că oricare persoană cu funcție de demnitate publică intră sub 
incidența definiției de la alin.(3) art. 123 CP RM. Important este ca statutul unei 
asemenea persoane să fie confirmat prin lege. În acest context, prin „lege” se are 
în vedere, în primul rând, alin.(3) art. 123 CP RM. Sintagma „altă persoană cu 
funcție de demnitate publică stabilită prin lege” din alin.(3) art. 123 CP RM, ara-
tă că această normă constituie o normă divizată de referire. Este falsă impresia 
că ar exista persoane cu funcție de demnitate publică care nu sunt specificate 
în anexa la Legea nr.199/2010 și cărora nu li se aplică prevederile acestei legi. 
Alineatul (3) art. 123 CP RM, complinit de anexa la Legea nr.199/2010, sunt 
singurele norme care stabilesc conținutul noțiunii „persoană cu funcție de dem-
nitate publică”[19]. În concluzie, nu există alte prevederi legale care ar prevedea 
și alte categorii de persoane cu funcție de demnitate publică, decât prevederile 
alin.(3) art.123 CP RM și Anexa la Legea nr.199/2010.

De asemenea, considerăm că ar fi binevenit pentru perfecționarea legislației 
penale, următoarele recomandări de lege ferenda exprimate în doctrină: 

1) completarea art.123 CP RM cu alineatul (21): „Nu are calitatea de persoa-
nă publică în sensul alin.(2) acel angajat al persoanelor juridice de drept public 
care, în legătură cu fapta săvârșită, exercită numai funcții pur profesionale sau 
activități tehnice ori auxiliare”; 

2) completarea Codului penal cu articolul 1241 „Persoana care lucrează pen-
tru o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală”: „(1) Prin 
persoană care lucrează pentru o organizație comercială, obștească sau o altă orga-
nizație nestatală se înțelege persoana care: este angajată a organizației comerciale, 
obștești sau a unei alte organizații nestatale; realizează acțiuni producătoare de 
efecte juridice; nu exercită funcții sau acțiuni administrative de dispoziție ori or-
ganizatorico-economice. (2) Nu are calitatea de persoană care lucrează pentru o 
organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală în sensul alin.(1) 
acel angajat al organizației în cauză care, în legătură cu fapta săvârșită, exercită 
numai funcții pur profesionale sau activități tehnice ori auxiliare”.
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În contextul analizei subiectului îmbogățirii ilicite, considerăm că aceste 
propuneri de lege ferenda în ipoteza în care ar fi acceptate de legiuitor, ar exclu-
de posibilitatea unor interpretări arbitrare și a posibilei confuzii în cazul califi-
cării faptelor îmbogățire ilicită. Cu toate că în această teză am analizat conținutul 
acestor propuneri, acest fapt necesită o analiză destul de aprofundată pentru a 
percepe corect sensul noțiunii de persoană publică și delimitarea ei de alte per-
soane, de aceea, prin aceste amendamente la codul penal, s-ar ușura activitatea 
organelor de drept și nemijlocit și a studenților facultăților de drept din țară. 
Legea penală trebuie să fie elaborată din punct de vedere tehnico-juridic cât mai 
susceptibilă de a fi percepută corect de orice persoană cu sau fără studii în do-
meniul juridic, nu putem cere respectarea legii penale de la cetățeni atâta timp 
cât nici măcar persoanele din domeniul dreptului interpretează diferit aceeași 
normă, din aceste considerente este necesar de perfecționat legislația penală 
pentru o aplicare cât mai eficientă a normelor juridice și, în consecință pentru 
eradicarea fenomenului corupției pasive pe cât de mult este posibil aceasta.
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ПСИХИчЕСКОЕ НАСИЛИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Гырла Лилия,
доктор права, доцент, Департамент Уголовного права, 
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Given the dualistic nature of criminally punishable violence, we believe that mental 
violence is an unlawful harmful encroachment of the mental state of another person (or 
several persons) in addition to or against his (their) will, committed intentionally (with 
premeditation or suddenly) and capable of causing the victim (several victims) moral harm

The object of mental violence in criminal law should be recognized as public 
relationships associated with ensuring the safety of human mental integrity. The state of 
mental integrity presupposes the stability of the existence of personal boundaries and 
freedom from threats from other people, that is, the mental safety of the person. Mental 
abuse destroys this foundation, impinging on mental welfare. 

Keywords: mental violence; threat; moral harm; mental well-being; mental integrity; 
free will; unlawful harmful encroachment; criminally punishable violence

В литературе (Е.А. Котельникова) насилие определяется как умыш-
ленное противоправное применение физической силы к потерпевшему, или 
угроза ее применения к потерпевшему или другим лицам.[1, c.228] 

Как справедливо указывает автор Л.Н. Клоченко, насилие характе-
ризуется дуалистической природой. Оно может проявляться не только в 
физической форме, но и быть выражено в психологическом воздействии, 
оказывающим разрушающее (деструктивное) действие на личность [2, 
c.3]. Цитируемый автор полагает, что в уголовном законодательстве про-
слеживается явный дисбаланс между уголовно-правовой оценкой физи-
ческого и психического насилия, что по мнению автора является непри-
емлемым [2, c.3].

Разделяя в большей степени мнение правоведов В.Н. Круковского 
и И.Н. Мосечкина о концетуализировавших психическое воздействие в 
уголовном праве [3, c.103], по нашему мнению, под насилием следует по-
нимать умышленное противоправное воздействие на другое лицо, либо в 
форме посягательства на телесную неприкосновенность потерпевшего, 
здоровье или жизнь, ограничивающее или исключающее его свободу (физи-
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ческое насилие), либо в форме посягательства на психическую неприкосно-
венность потерпевшего с целью подавления его воли либо принуждения к 
определенным действиям или бездействию, включая действия, характе-
ризующиеся реальной возможностью причинения вреда охраняемым зако-
ном интересам, сопровождаемые психическим воздействием на потерпев-
шего.

Учитывая дуалистическую природу уголовно-наказуемого насилия, 
полагаем, что психическое насилие – это противоправное вредоносное 
посягательство на психику другого лица (или нескольких лиц) помимо 
или против его (их) воли, совершаемое умышленно (преднамеренно или 
внезапно) и способное причинить или причиняющее потерпевшему (по-
терпевшим) моральный вред.

Объектом психического насилия в уголовном праве следует призна-
вать общественные отношения, связанные с обеспечением безопасности 
психики человека, психическую неприкосновенность. Состояние психи-
ческой неприкосновенности предполагает стабильность существования 
личных границ и свободы от угроз со стороны других людей, т. е. психиче-
скую безопасность человека. Психическое насилие уничтожает эту основу, 
посягая на психическое благополучие. Значение такого благополучия для 
человека двойственно. Во-первых, оно является необходимым условием 
нормального существования индивида как биологического существа. Во-
вторых, выступает в качестве условий общественной активности челове-
ка как социального существа [4, c.16-17]. 

Психическое здоровье – это состояние душевного благополучия, оно 
характеризуется адекватным поведением, способностью самоуправления 
поведением, разумным поведением в отношении планирования жизнен-
ных целей и поддержания активности в их достижении. 

При определении объекта посягательства, содержанием которого 
выступает психическое насилие (общественные отношения, складываю-
щиеся в связи с охраной психической безопасности), мы исходили из те-
зиса, что сущность преступного насилия заключается в посягательстве на 
личность. Организация человека как индивида включает в себя две сфе-
ры его бытия: физиологическую и психическую, которые образуют жиз-
ненно важную основу существования человека. Объект посягательства 
при психическом насилии является составным и включает многогранные 
психические процессы человека.

В действительности, как указано в литературе, любое физическое 
посягательство не проходит бесследно для психики потерпевшего, нано-
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ся вред не только анатомической целостности организма человека, но и 
приводит к негативным последствиям для психического благополучия 
потерпевшего. В современной доктрине уголовного права к подобным 
последствиям относят посттравматические стрессовые расстройства, 
причиной которых могут быть как психотравмирующие ситуации, так и 
тяжелые физические травмы [5, c.273].

Предметом психического насилия в целом является психика челове-
ка как системное свойство высокоорганизованной материи, заключаю-
щееся в активном отражении лицом объективного мира, построении не-
отчуждаемой от человека [2, c.4].

Итак, исходя из богатого спектра видовых определений психическо-
го насилия, причиняющих или вызывающих угрозу причинения какого-
либо вреда, выделяем следующие виды психического насилия:

− Применение морального давления как путем грубого вербально-
го и невербального поведения (высказывания и жесты);

− Противоестественное психическое воздействие на собеседника, 
в том числе путем принуждения наблюдения и восприятия фи-
зического насилия над другими людьми, животными или объек-
тами;

− Моральное притеснение и запугивание, в том числе путем злоупо-
треблением властью.

В Особенной части Уголовного кодекса Республики Молдова при кон-
струировании составов преступлений применяется как термин «психиче-
ское насилие», так и иные словосочетания, характеризующие его отдель-
ные проявления (и многие другие):

Психическое насилие, конструктивно выражаемое в качестве формы 
действия в рамках объективной стороны или в качестве способа совершения 
преступления, встречается к примеру в п.с) ч.(3) ст.1851 УК РМ (Нарушение 
авторского права и смежных прав) - применение психического насилия; п.f) 
ч.(2) ст.165 УК РМ (Торговля людьми) – применение насилия опасного для 
психического здоровья лица. Вместе с тем наряду с вышеперечисленным в 
Особенной части Уголовного кодекса законодатель выделяет:

− Призывы: ч.(1) ст.341 УК РМ (Призывы к свержению или насиль-
ственному изменению конституционного строя Республики Молдова) – 
публичные призывы; ч.(3) ст.285 УК РМ (Массовые беспорядки) – призывы; 
ст.346 УК РМ (Умышленные действия, направленные на разжигание на-
циональной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифферен-
циации или розни) – публичные призывы;
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− Оскорбление: ст.146 УК РМ (Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта) – тяжкое оскорбление как основание возникновения аффекта; 
ст.156 УК РМ (Причинение тяжкого или средней тяжести телесного по-
вреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта) - тяжкое оскорбление как основание возникнове-
ния аффекта (Это возможно лишь тогда, когда оскорбление не просто 
однократно было направлено на грубое высказывание своего мнения, но 
было частью системы поведения по лишению другого лица психического 
спокойствия, нарушению его эмоционального равновесия); ст.366 УК РМ 
(Оскорбление военнослужащего) – Оскорбление;

− Угрозы или другая форма запугивания - ч.(1) ст.165 УК РМ 
(Торговля людьми) – угроза применения насилия; угроза сообщения 
конфиденциальной информации ст.309 УК РМ (Принуждение к даче по-
казаний) - путем угроз или иных незаконных действий; п.b) ч.(1) ст.2011 
УК РМ (Насилие в семье) – запугивание; ч.(1) ст.1801 УК РМ (Умышленное 
воспрепятствование деятельности средств массовой информации или 
запугивание за критику) – запугивание; П.b) ч.(2) ст.275 УК РМ (Угон или 
захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского 
или речного судна) – угроза применения насилия, любая другая форма 
запугивания; П.а) ч.(1) ст.2893 УК РМ (Преступления против безопасно-
сти стационарных платформ) – угроза применения насилия, любая дру-
гая форма запугивания; Ч.(2) ст.295 УК РМ (Хищение, угроза совершения 
хищения или требование о передаче радиоактивных материалов или 
устройств либо ядерных установок) – угроза применения насилия, любая 
другая форма запугивания;

− Применение психического принуждения - ст.173 УК РМ (Сексуаль-
ное домогательство) – вербальное или невербальное поведение, ущемля-
ющее достоинство личности либо создающее неприятную, враждебную, 
подавляющую, унизительную, дискриминационную или оскорбительную 
обстановку с целью вынуждения лица к половому сношению или иным 
нежелательным действиям сексуального характера, совершенное путем 
угроз, принуждения, шантажа; ч.(1) ст.171 УК РМ (Изнасилование) – с при-
менением психического принуждения; ч.(1) ст.172 УК РМ (Насильствен-
ные действия сексуального характера)– с применением психического 
принуждения;

− Склонение – ст.175 УК РМ (Развратные действия); ч.(1) ст.208 УК 
РМ (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или 
склонение их к аморальным действиям); ст.220 УК РМ (Сутенерство)
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− Побуждение - ч.(1) ст.314 УК РМ (Побуждение к даче ложных по-
казаний, ложного заключения, осуществлению неправильного перевода); 
ст.220 УК РМ (Сутенерство); ст.185 УК РМ (Посягательство на личность и 
права граждан под видом проповедования религиозных вероучений и ис-
полнения религиозных обрядов); ч.(2), (3), (4) ст.1852 УК РМ (Нарушение 
прав на объекты промышленной собственности), ст.2462 УК РМ (Фальси-
фикация и контрафакция продукции);

Психическое насилие, выразившееся в качестве преступного по-
следствия в уголовно-правовой норме Особенной части Уголовного 
кодекса Республики Молдова: психическое расстройство, психическая 
болезнь, психическое страдание. К примеру, Ч.(1) ст.151 УК РМ (Умыш-
ленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжко-
го вреда здоровью) – иной тяжкий вред здоровью, повлекший психиче-
скую болезнь; ст.1351 УК РМ – психическое страдание; ч.(3) ст.165 УК РМ 
(Торговля людьми) – повлекшие психическое расстройство; ч.(3) ст.1661 
УК РМ (Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) 
– умышленное действие по причинению какому-либо лицу психического 
страдания.

Обозначая психическое насилие, в некоторых статьях УК РМ фигури-
руют такие деяния, как «тяжкое оскорбление», «угрозы», «систематиче-
ское унижение», «причинение психических страданий», «причинение нрав-
ственных страданий», «угроза убийством», «угроза применения насилия», 
«клевета», «шантаж», «жестокое обращение», «призывы к насилию».

Психическому насилию присуще использование психологических 
способов, которые могут иметь вербальную и невербальные формы. 

Пока посягающее лицо не перешло от слов к действиям, например в 
случаях угроз, данное посягательство лишено физического содержания. 
Вместе с тем, угроза с легкостью может перерасти в физическое посяга-
тельство возможности и перерастания одного в другое, а также их со-
вместной реализации.

Психическое воздействие может быть как насильственным и прояв-
ляться, например, в угрозах или систематических унижениях, так может 
быть и ненасильственным. Действительно, если акт доведения до самоу-
бийства совершается путем угроз, жестокого обращения или системати-
ческой травли, то склонение к совершению самоубийства может совер-
шаться всего лишь посредством уговоров или предложений, что можно 
отнести к способам психического воздействия, но не к разновидности на-
силия.
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По мнению Л.Н. Клоченко, в зависимости от конкретных условий его 
проявления в различных составах преступлений психическое насилие 
может выступать в различных качествах:

− способ совершения преступления, 
− одна из характеристик обстановки содеянного, 
− последствие преступления [2, c.3]. 
Последствия, возникающие в результате психического насилия, сле-

дует определить как вызываемые вредоносным насильственным психи-
ческим воздействием негативные изменения в психике физического лица 
(группы лиц), возникающие и существующие помимо желания потерпев-
шего или подсознательно для него.

Сущность психического насилия заключается в целенаправленном 
деструктивном воздействии на психику лица, и видов такого влияния мо-
жет быть много. 

Отрицательная оценка личности потерпевшего, его дискредитация, 
подрыв морального престижа в глазах окружающих, компрометирование 
общественного или служебного положения, компетентности вызывает 
переживания, стресс, порождает тревогу и причинно обусловлены психи-
ческим насилием. 

Тем не менее, для оценки степени опасности психического насилия 
реакция человека на такое воздействие имеет важное значение. Она во 
многом зависит от индивидуальных качеств личности, подвергшейся на-
силию [4, c.17]. Так, идентичное по характеру и интенсивности публичное 
оскорбительное высказывание у одного человека может вызвать серьез-
ные эмоциональные переживания, у другого — лишь слабые эмоции. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при квалификации преступлений, 
связанных с психическим насилием.

Установление причинной связи является обязательным путем ком-
плексной психолого-психиатрической экспертизы потерпевшего. 

Исходя из этого, по нашему мнению, все виды уголовно-релевантного 
психического насилия включают: угрозы; шантаж; навязчивое пресле-
дование (сталкинг); иное психическое воздействие. К иным видам пси-
хического насилия, то к их числу следует отнести также истязание (при 
отсутствии физического насилия), оскорбление, обман, гипноз и др. В 
конструкции того или иного состава преступления психическое насилие 
может выступать непосредственно как самостоятельное деяние либо как 
способ, прямо предусмотренный законом или же как способ, специально 
не оговоренный законодателем, но подразумеваемый. В зависимости от 
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таких особенностей складывается характеристика видов психического 
насилия.

По нашему мнению, оскорбление, угроза, обман, преследование или 
иное психическое воздействие является разновидностью психического на-
сильственного воздействия на другого человека, но само по себе одно из 
таких действий не достигает уровня уголовно-правовой охраны. Вместе 
с тем в зависимости от обстоятельств дела, оскорбление, угроза, обман, 
преследование или иное психическое воздействие может являться соста-
вообразующим признаком объективной стороны, выступая в качестве 
сопутствующего действия или формы совершения преступления.

В зависимости от механизма воздействия на психику потерпевшего 
оно может быть осуществлено единовременно либо носить пролонгиро-
ванный характер. 
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УГРОЗА В ОСОБЕННОЙ чАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

Гырла Лилия,
доктор права, доцент, Департамент Уголовного права, 
Юридический факультет, Молдавский государствен-
ный университет

The threat of violence has become the most widespread in the Criminal law; in many 
Corpus Delicti the threat is enshrined as a method of committing a crime. In the Special part 
of the Criminal code of the Republic of Moldova not every kind of threat can be recognized 
as an act from the point of view of the Criminal Law. It is essential that the threat is real 
and actual, and not contrived by the victim (imaginary threat). The obligatory signs of this 
threat are the real possibility of harm and mental violence. Excepotional attention in the 
special part of the Criminal code is given to the Corpus Delicti of endangering, as a special 
type of result crimes of threat commission.

Keywords: threat; mental violence; moral harm; mental integrity; real threat; 
imaginary threat; method of committing crime.

Угроза насилием получила в Уголовном законе наибольшее распро-
странение, во многих составах угроза закреплена в качестве способа со-
вершения преступления. 

Угроза – одно из самых неоднозначных понятий действующего уго-
ловного законодательства [1, c.149]. Угроза насилием подразделяется на 
угрозу убийством, угрозу причинением тяжкого вреда здоровью, угрозу 
применения насилия, опасного для жизни или здоровья, угрозу примене-
ния насилия, не опасного для жизни или здоровья, и собственно угрозу 
применения насилия [2, c.276].

В Общей части Уголовного кодекса Республики Молдова упоминание 
об угрозе как об основании возникновения обстоятельства, устраняюще-
го преступность деяния, говорится и в ст.36 УК РМ (Необходимая оборо-
на) – «угрозой такого насилия»

В соучастии угроза выступает способом склонения другого лица к со-
вершению преступления при подстрекательстве. В случае невозможности 
устранения угрозы при соблюдении условий, прямо предусмотренных 
уголовным законом, угроза может выступить в качестве обстоятельства, 
исключающего преступность деяния – психическое принуждение (ч.(1) 
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ст.39 УК РМ) и будет иметь место посредственное причинение, или же в 
качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность – п.h) 
ч.(1) ст.76 УК РМ «совершение преступления в результате физического или 
психического принуждения, не устраняющего уголовный характер деяния». 
со стороны лица угрожающего. 

В Особенной части Уголовного кодекса Республики Молдова не всяко-
го рода угрозы могут быть признаны деянием с точки зрения уголовного 
закона. Принципиально, чтобы угроза была реальной и действительной, 
а не надуманной потерпевшим (мнимой). 

Угроза характеризуется реальной возможностью наступления вреда 
(реальностью) и психическим насилием. Обязательным для всех видов яв-
ляется только первый признак угрозы [3, c.228]. В теории уголовного пра-
ва выделяются ещё несколько признаков угрозы: это информационность, 
наличность, действительность, конкретность и т.д. Однако эти признаки 
понимаются многими авторами неоднозначно и, по нашему мнению, они 
не являются отличительными характеристиками угрозы [3, c.229].

Под реальностью угрозы в уголовном праве предлагается понимать 
реальную возможность её осуществления, которая, в свою очередь, озна-
чает совокупность объективных (время, место, способ, обстановка, ору-
дия, а также средства, количество угрожающих лиц, предшествующие 
взаимоотношения виновного и потерпевшего и т.п.) и субъективных фак-
торов (восприятие потерпевшим угрозы, осознание этого факта вино-
вным, характеристики личностей виновного и потерпевшего и т.п.). 

Стоит отметить, что в определенных случаях угроза может быть пу-
стой, произнесенной в ситуации, когда виновный и потерпевший не при-
дают ей серьезного значения. Поэтому важно знать, использовал ли вино-
вный угрозу как средство давления на волю потерпевшего с намерением 
вызвать у него чувство страха, боязни, дискомфорта. Если это установле-
но, угрозу следует считать реальной, даже если сам виновный приводить 
ее в исполнение не собирался, а лишь запугивал потерпевшего.

Также о реальности угрозы могут свидетельствовать конкретная 
форма выражения таковой; ее характер и содержание; конкретная ситуа-
ция (место, время, обстановка), сопутствующая угрозе; предшествующее 
поведение виновного и характеристика его личности [4, c.112].

Надлежит признавать составообразующим только такое деяние, кото-
рое совершается с умыслом, направленным на восприятие потерпевшим 
реальности угрозы, когда имеются объективные основания опасаться ее 
осуществления. Следовательно, в каждом конкретном случае уголовного 
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преследования необходимо доказать не только наличие самой угрозы, но 
и то, что она была намеренно высказана в целях устрашения потерпевше-
го и в форме, дающей основания опасаться ее воплощения.

Необходимо исходить из того, что реальность угрозы связывается с 
наличием объективных оснований опасаться приведения ее в исполне-
ние.

С точки зрения субъективной стороны, наличествует прямой умы-
сел виновного, охватывающий понимание того факта, что он реально 
угрожает убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и может 
привести угрозу в исполнение немедленно. В угрозе возможно несовпа-
дение момента выражения и момента восприятия (через письмо, sms-
сообщение). В таких ситуациях состав преступления будет оконченным 
только тогда, когда потерпевшему стало известно об угрозе. 

При этом мотив и цель не влияют на квалификацию, но могут быть 
учтены при назначении наказания [5, c.101].

Угроза – это категория уголовного права, выступающая в двух основ-
ных качествах: угроза как деяние и угроза как последствие. Угрозу-деяние 
можно определить как воздействие на психику отдельной личности, груп-
пы лиц, общество в целом, заключающееся в обнаружении субъективной 
решимости причинения вреда и реальной возможности его наступления. 

Обязательными признаками данной угрозы являются реальная воз-
можность наступления вреда и психическое насилие.

В ряде случаев угроза является способом совершения других престу-
плений и рассматривается в качестве специальной нормы по отношению 
к ст. 155 УК РМ. 

В таком случае в соответствии с правилами квалификации деяния 
при конкуренции норм предпочтение отдается специальной норме.

Угроза является одним из превалирующих способов психического 
принуждения. Психическое принуждение определяется насильственным 
воздействием на психику человека (с.146). 

Выделяются два основных способа такого воздействия, одним из ко-
торых является информационное воздействие, заключающееся собствен-
но в угрозах причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны. 
Второй способ – это непосредственное воздействие на бессознательную 
сторону психики (сюда следует отнести гипноз, электронную стимуля-
цию мозга и т.п.) [6, c.18].

Наибольшее распространение категория «угроза» имеет в Особенной 
части уголовного права. 
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Уголовно наказуемые угрозы-деяния можно оформить в виде клас-
сификации, сгруппировав их по основным типам: угроза убийством; угро-
за причинением вреда здоровью; угроза применения насилия; угроза 
уничтожением или повреждением имущества; угроза совершения взры-
ва, поджога; угроза иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий [1, c.150].

Угроза-способ совершения преступления, выступающая квалифици-
рующим признаком, характеризуется, в первую очередь, тем, что она явля-
ется обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность: п.а) ч.(1) 
ст.165 УК РМ (Торговля людьми) – «угроза применения такого насилия»; 
ст.167 УК РМ (Рабство и условия, сходные с рабством) – «угроза насилием»; 
ч.(2) ст.179 УК РМ (Нарушение неприкосновенности жилища) – «с угрозой 
его применения»; п.а) ст.1801. (Умышленное воспрепятствование деятель-
ности средств массовой информации или запугивание за критику) – «с 
угрозой его применения»; ст.193 УК РМ (Нарушение владения) – с угрозой 
его применения; п.а) ч.(3) ст.208 УК РМ (Вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность или склонение их к аморальным действиям) - «с 
применением насилия или с угрозой его применения»; п.b) ч.(2) ст.209 УК 
РМ (Вовлечение несовершеннолетних в незаконное потребление наркоти-
ческих, психотропных и/или иных веществ, обладающих схожим действи-
ем) – с применением насилия или с угрозой его применения; п.е) ч.(2) ст.2174 
УК РМ (Хищение или вымогательство наркотиков или этноботанических 
средства) – «с применением насилия, не представляющего опасности для 
жизни или здоровья лица, либо с угрозой применения такого насилия»; п.b) 
ч.(3) ст.2174 УК РМ (Хищение или вымогательство наркотиков или этнобо-
танических средства) – «с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья лица, либо с угрозой применения такого насилия»; ч.(1) ст.24510 УК 
РМ (Незаконное получение и/или разглашение сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну) – «угроза применения насилия, нео-
пасного для жизни или здоровья лица»; ч.(1) ст.287 (Хулиганство) – «сопря-
женные с применением насилия к людям либо с угрозами его применения».

Не подлежит применению разъясняемая правовая норма и в тех ситу-
ациях, когда угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
является способом воздействия на потерпевшего, предусмотренным как 
признак объективной стороны преступления. Так, изнасилование, соеди-
ненное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
квалифицируется по ст.171 УК без вменения ст. 155 УК РМ.
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Угрозы-деяния могут быть конкретизированные (угроза убийством, 
угроза причинением тяжкого вреда здоровью, угроза уничтожением или по-
вреждением чужого имущества); ч.(1) ст.367 УК РМ (Угроза военнослужаще-
му) – «угроза убийством, причинением телесных повреждений или иного вре-
да здоровью либо нанесением побоев»; ч.(1) 349 УК РМ (Угроза или насилие 
в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный 
долг) – «угроза убийством, причинением телесных повреждений или иного 
вреда здоровью либо уничтожением имущества в отношении должностного 
лица либо его близких родственников»; ч.(7) ст.295 УК РМ (Хищение, угроза 
совершения хищения или требование о передаче радиоактивных материа-
лов или устройств либо ядерных установок) – «Угроза совершения хищения 
радиоактивного материала или устройства либо ядерной установки» и не-
конкретизированные (угроза насилием, просто угрозы).

По моменту предполагаемого исполнения угрозы на: угрозы немед-
ленной реализации (при грабеже, разбое) – п.е) ч.(2) (Грабеж) – «с приме-
нением с угрозой применения такого насилия»; ч.(1) ст.188 УК РМ (Разбой) 
– «сопряженное с угрозой применения такого насилия»; п. b) ч.(2) ст.1921 
УК РМ (Угон транспортного средства) – с угрозой применения такого на-
силия; угрозы реализации в будущем – при шантаже (ст.189 УК РМ).

По сопряжённости с принуждением, угрозы деяния бывают: угрозы 
с принуждением; угрозы без принуждения. Классические примеры угро-
зы с принуждением: ст.189 УК РМ (Шантаж): «угроза насилия над лицом 
или его родными и близкими»; «угроза оглашения позорящих их сведений»; 
«угроза повреждения или уничтожения имущества собственника, вла-
дельца или пользователя»; «угроза похищения собственника, владельца 
или пользователя или их родных и близких»; Ст.247 УК РМ (Понуждение 
к заключению сделки или к отказу от ее заключения): «сопряженное с 
угрозой применения насилия»; «сопряженное с угрозой уничтожения или 
повреждения имущества»; сопряженное с угрозой распространения све-
дений»; ч.(2) ст.2459 УК РМ (Воспрепятствование реализации прав участ-
ников (акционеров) коммерческих обществ и незаконное лишение этих 
прав) - «…путем принуждения участника (акционера) или члена совета 
коммерческого общества голосовать в той или иной форме или отказать-
ся от голосования и связаны с шантажом, а также угрозой применения 
насилия, уничтожения или повреждения его личного имущества…».

К числу конкретизированных угроз следует относить те угрозы, со-
держание которых определено законодателем (например, угроза суще-
ственного вреда окружающей среде в ), к неконкретизированным – угро-
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зы, содержание которых в Уголовном законе не определено (например, 
угроза тяжких последствий). 

Угрозы неопределённого характера могут быть способами соверше-
ния доведения до самоубийства или склонения к таковому (ст.150 УК РМ), 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.208 УК 
РМ), незаконного получения и разглашения сведений, составляющих ком-
мерческую или банковскую тайну (ст.24510 УК РМ), принуждения к даче 
показаний (ст.309 УК РМ). Та как прямо в уголовном законе не указано, 
это могут быть угрозы самые разнообразные.

Исключительное внимание в Особенной части Уголовного кодекса 
уделяется составам поставления в опасность, как специальной разновид-
ности материальных составов угроз. Следует отметить, что состав по-
ставления в опасность – это разновидность материальных составов пре-
ступлений, где специфичным последствием выступает угроза наступле-
ния определённого в законе вреда.

В составах поставления в опасность качество угрозы оказывать пси-
хическое воздействие также присутствует. Так, в случае огласки ситуа-
ции, создающей угрозу, особенно жизни людей, психика человека (людей) 
страдает не в меньшей мере, нежели от угрозы убийством в отношении 
конкретного адресата.

Угроза в составе поставления в опасность представляет собой кон-
структивный признак состава преступления – последствие, характери-
зующееся реальной возможностью наступления вреда, сопровождаемое 
психическим воздействием на лицо (лиц), выступающего (выступающих) 
объектом угрозы, в случае его (их) осведомленности: ч.(1) ст.2891. УК РМ 
(Преступления против авиационной безопасности и безопасности аэро-
портов) - «деяния, которые могут угрожать авиационной безопасности 
и безопасности аэропортов»; ч.(1) ст.2892. УК РМ (Преступления против 
безопасности водного транспорта) – «Деяния, которые могут угрожать 
безопасности водного транспорта»; ч.(1) ст.2893. УК РМ (Преступления 
против безопасности стационарных платформ): «Деяния, угрожающие 
безопасности стационарных платформ, то есть:

а) захват стационарной платформы или незаконное осуществление 
контроля над ней, сопряженные с насилием или с угрозой его применения 
либо с любой другой формой запугивания;

b) совершение акта насилия в отношении лица, находящегося на ста-
ционарной платформе, если этот акт может создать угрозу безопасно-
сти платформы»;
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К составам составов поставления в опасность Особенная часть УК РМ 
относит: ч.(1) ст.375 УК РМ (Нарушение правил несения боевого дежур-
ства) – «Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по 
своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Ре-
спублику Молдова либо по защите и обеспечению безопасности Республики 
Молдова, если это действие ….могло причинить ущерб интересам безопас-
ности государства»;ч.(1) ст.163 УК РМ (Оставление в опасности); ст.212 
УК РМ (Заражение заболеванием СПИД) – «заведомое поставление другого 
лица в опасность заражения заболеванием СПИД»; ст.278 УК РМ (Террори-
стический акт) – «террористический акт, то есть совершение взрыва, под-
жога или иного деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им 
телесных повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенно-
го ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных тяж-
ких последствий»;Ст. 136 УК РМ (Экоцид) – «умышленное массовое уничто-
жение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных ресурсов, а 
равно совершение иных действий, которые могут привести или привели к 
экологической катастрофе»; ч.(21) ст.2791 УК РМ (Вербовка, обучение, про-
хождение обучения или оказание иной поддержки в террористических це-
лях) – «Самостоятельное обучение или прохождение обучения в террори-
стических целях, то есть приобретение знаний или практических навыков 
по изготовлению или использованию взрывных устройств или взрывчатых 
веществ, оружия массового уничтожения, радиоактивных устройств или 
материалов, огнестрельного или другого оружия, отравляющих или опас-
ных веществ либо по иным специальным методам или техникам, которые 
могут способствовать совершению одного или нескольких преступлений 
террористического характера», и т.д.

В составах поставления в опасность требуется установление в кон-
кретном деянии угрозы наступления определённого в законе вреда. 
Законодатель может использовать словосочетание «могло повлечь» «мо-
гут привести к…» и т.д. К примеру: ч.(1) ст.2891 УК РМ (Преступления про-
тив авиационной безопасности и безопасности аэропортов) – «деяния, 
которые могут угрожать авиационной безопасности и безопасности 
аэропортов»; ст.2892 УК РМ (Преступления против безопасности водно-
го транспорта) – деяния, которые могут угрожать безопасности водного 
транспорта,:

Составы поставления в опасность могут совершаться с косвенным 
умыслом либо по неосторожности (преступное легкомыслие или пре-
ступная небрежность). Исключается только прямой умысел. 
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Полагаем уместным признак, встречаемый в уголовном законе «мог-
ло повлечь» в составах поставления в опасность заменить признаком 
«угроза». 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОчЕННЫХ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗА НАРУШЕНИЕ «ПОДАРОчНЫХ» 
ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИчЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
УКРАИНЫ
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One of the effective tools for combating corruption in all its manifestations in Ukraine 
are “gift” prohibitions and restrictions for persons authorized to perform the functions of the 
state or local government. The use of such tools is aimed at eliminating the possibility of in-
fluencing public servants, eliminating the preconditions for “corrosion” of public authorities. 
Anti-corruption legislation fixes “prohibited” gifts, for violation of which criminal liability is 
provided. Violation of “conditional” gifts (not related to the service and within the quanti-
tative and cost criteria) and the rules of conduct with them provides for administrative li-
ability. The specifics of the normative enshrinement of “gift” prohibitions and restrictions, 
using evaluative, generalized provisions, reduces the “quality” of anti-corruption legislation. 
Different approaches to the interpretation of these provisions, the formation of the practice 
of their multi-vector application reduce the effectiveness of combating corruption in all its 
manifestations. “Defects” of anti-corruption legislation in terms of fixing “gift” prohibitions 
and restrictions complicate the qualification of illegal acts, the distinction between crimes 
and administrative offenses, criminal and administrative liability of perpetrators. Elimination 
of such “defects”, including taking into account the positive experience of foreign countries, 
will improve the “quality” of legislation in terms of “gift bans” and “gift restrictions”, the use 
of the latter as an effective and efficient means of combating illegal acts in the public service. 
“Gift” in the public service should not be considered as a means of enrichment of a public ser-
vant or a means of influencing his professional service, including and by handing (promises, 
offers) directly to this person, other persons (family members, on his instructions, etc.). The 
“connection” of the gift with the public service presupposes the criminal liability of the public 
servant, and the absence of such a connection must presuppose the observance of specific 
“conditions” for the gift and guarantees (declaration). 

Keywords: responsibility, “gift” prohibitions, restrictions, corruption, legislation

Одним из инструментов предотвращения коррупции во всех ее про-
явлениях в Украине являются так называемые «подарочные антикор-
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рупционные» инструменты, правовые основы использования ресурса 
которых закреплены в «базовом» антикоррупционном Законе Украины 
«О предотвращении коррупции», а также в Уголовном кодексе Украины и 
Кодексе Украины об административных правонарушениях. «Подарочные 
антикоррупционные инструменты, наряду с другими разновидностя-
ми последних (запреты и ограничения относительно совместной рабо-
ты близких лиц, относительно совместительства и совмещения, «пост-
служебные» запреты и ограничения и др.), ориентированы на реагиро-
вание со стороны государства на любые проявления «отвлечения» лиц, 
уполномоченных на выполнение функций государства или местного са-
моуправления, от «служения» публичным интересам, на приоритетных 
в деятельности вышеупомянутых лиц частных интересов, на появление 
любых предпосылок для «коррозии» публичной власти. Несмотря на до-
статочно длительную историю формирования нормативно-правовых 
оснований использования ресурса «подарочных» антикоррупционных за-
претов и ограничений в Украине, кардинальное обновление содержания 
антикоррупционных правовых предписаний, обусловленное заимствова-
нием и внедрением в украинское антикоррупционное законодательство 
апробированных временем позитивных антикоррупционных зарубеж-
ных практик, европейских антикоррупционных правовых стандартов (и 
в 2015, и в 2017 и в 2020 годах), и на сегодняшний день, к сожалению, 
«качественными» их признать нельзя благодаря наличию «дефектов», 
которые негативно влияют на правоприменение, обуславливая вариа-
тивность толкования и применения соответствующих положений анти-
коррупционного законодательства и снижая эффективность использова-
ния ресурса «подарочных» антикоррупционных инсрументов.

Выделяя соответствующие разновидности запретов и ограничений, 
законодатель использовал «гибридную» («смешанную») модель их унор-
мирования, сосредоточив в одной статье «базового» антикоррупционно-
го законодательного акта положения и о запретах, и об ограничениях, 
допустив про этом своего рода «смешивание» («микс») разных по содер-
жанию положений, что и послужило, как подтверждают данные анализа 
судебной практики за последние пять лет (2016-2021 гг), основанием для 
разновекторности правоприменения в реагировании на выявление соот-
ветствующих запретов и ограничений.

Закрепляя в ст. 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции» 
под названием «Ограничения относительно получения подарков» пози-
цию государства относительно модели поведения лиц, уполномоченных 
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на выполнение функций государства или местного самоуправления, зако-
нодатель фактически «миксовал» и запреты и ограничения, тем самым до-
пустив несоответствия названия и содержания предписания. Анализируя 
текст ст. 23 Закона, необходимо отметить, что в одной статье закреплены 
запреты («табу») относительно получения подарков, которые непосред-
ственно связаны со служебной деятельностью вышеупомянутых лиц, а 
также от лиц, находящиеся в подчинении. При этом следует отметить, что 
используется словосочетании «в подчинении», а не «в непосредственном 
подчинении», что существенно расширяет сферу применения соответ-
ствующего предписания (на практике нередко имеет место ошибочное 
толкование словосочетаний «в подчинении» и «непосредственном под-
чинении» как синонимичных, что и позволяет избегать ответственности 
за несоблюдение этих предписаний). 

Благодаря этому соответствующие предписания распространяется и 
на общественные отношения, возникающие с участием публичных служа-
щих из различных структурных подразделений органов государственной 
власти или местного самоуправления, из различных органов публичной 
власти с разными и моделями распределения публично-властных полно-
мочий, и моделями подчинения. Следует обратить внимание на то, что 
на практике возникает нередко вопросы, непосредственно связанные с 
толкованием положений ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О предотвращении 
коррупции», а именно: уточняя свою позицию, законодатель закрепил по-
лучение подарков от подчиненных лиц, является ли это положение осно-
ванием для того, чтобы считать дозволенными (разрешенными) «подар-
ки от руководителя»? Действительно, в ч. 2 ст. 23 Закона законодатель 
дополнительно детализировал свою позицию, с учетом той «практики 
дарения», которая формировалась годами и допускала «подарочный по-
толок от подчиненных руководителю» как один из «общеустоявшихся, 
исторически сложившихся обычаев» в публичной службе. Именно этим 
положение было внедрено «подарочное табу» на соответствующие от-
ношения между публичными служащими, отношения «дарения снизу-
вверх», законодатель разрешил аналогичные отношения «сверху-вниз», 
от руководителя к своим подчиненным. Для ответа на вопрос, предусмо-
трены ли «подарочные запреты» для взаимоотношений «от руководите-
ля к подчиненным», нужно ответить утвердительно, руководствуясь ч. 1 
ст. 23 этого же Закона, поскольку эти отношения связаны со служебной 
деятельностью этих лиц, значит на них «табу» относительно получения 
подарков от руководителя распространяется как «подарочное табу», свя-
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занное с деятельностью этих лиц по реализации и защите публичных 
интересов. В этой же статье закреплены и «подарочные ограничения», 
непосредственно связанные с характеристикой самих подарков («…соот-
ветствие общепризнанным представлением о гостеприимстве»), с «коли-
чественными» и «стоимостными» их показателями («.. если стоимость их 
не превышает одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, 
установленного на день принятия подарка, единоразово, а совокупная 
стоимость таких подарков, полученных от одного лица (группы лиц) в 
течении года, не превышает двух прожиточных минимумов, установлен-
ных для таких лиц на 1 января того года, в котором подарки приняты»). 
При этом необходимо отметить, что использование оценочного словосо-
четания для характеристики подарков, а именно «соответствия общепри-
знанным представлениям о гостеприимстве», существенно усложняет 
толкование и применение этих положений на практике. Во-первых, это 
предполагает «представления», во-вторых, «общепринятые», в-третьих, 
связь с «гостеприимством». Отсутствие нормы-дефиниции «гостеприим-
ство», «представление о гостеприимстве» или хотя бы унормированного 
перечня возможных внешних форм проявления гостеприимства создает 
предпосылки для разновариативного толкования этих положений и при-
менения их на практике. 

Использование вышеупомянутых словосочетаний не является «но-
вационным» для антикоррупционного законодательства, так как анало-
гичные положения можно найти и в законодательстве многих иностран-
ных государств (например, в Испании – «… в рамках обычных традиций 
общения или проявления вежливости», в Канаде – «… если это не выходит 
за рамки принятой вежливости и гостеприимства в обществе», и даже в 
Модельной кодексе поведения государственных служащих также можно 
встретить внешне очень похожие словосочетания» … традиционно не-
большие подарки …»). При этом, используя при формулировке «подароч-
ных» запретов и ограничений соответствующие оценочные положения, 
законодатель разных стран мира, к сожалению, дефиниции не закрепля-
ет, создавая тем самым предпосылки для субъективного произвольного 
их толкования и применения. 

Главное, чем обосновывается использование вышеуказанных поло-
жений, это «связь» подарка с проявлением вежливости, гостеприимства 
(«подарок от гостя», «гостинец»), с желанием продемонстрировать свое 
«теплое» отношения к публичному служащему, стремление поддерживать 
и развивать отношения в будущем. Это, скорее всего, своеобразная форма 
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проявления морального поведения, связанного с традициями, обычая-
ми, устоями («гостинец от лица, посещающего»), при которой важен не 
сам «подарок», а связи, которые возникают между лицами. Поэтому «по-
дарок» предполагает акцент внимания не столько на его «содержание», 
«что именно дарим», столько на его символичность как проявление вни-
мания к лицу, несомненно, при отсутствии признаков системности. 

Действительно, достаточно сложно предложить содержательное 
определение гостеприимства, которое бы не вызывало сомнений в 
процессе толкования и применения. Но вполне можно как альтернати-
ву предложить унормированное перечисление возможных форм про-
явления (с указанием конкретных видов) подарка, что облегчило би и 
толкование и применение соответствующих положений. С учетом того, 
что в некоторых странах мира такая практика достаточно распростра-
нена (например, США, Сингапур, Филлипины, Китай и др.), вполне мож-
но было бы ее заимствовать и в Украине, тем более, что в 2011 году 
Министерство юстиции Украины такие попытки уже предпринимало, 
в результате чего было подписано разъяснение, согласно которому под 
понятие «общепринятые предоставления о гостеприимстве» подпадали 
«… приглашение на кофе, приглашение поужинать, приглашение на про-
смотр фильма в кинотеатре … в скромных масштабах». С одной стороны, 
действительно появляются реальные примеры того, что является про-
явлением гостеприимства. Но, с другой стороны, опять же и для их ха-
рактеристики используются оценочные словосочетания – «в скромных 
масштабах», толкование которых может быть вариативным. Так же, как 
и «традиционно небольшие подарки» в Модельном кодексе поведения 
государственных служащих. Что означает «скромные», «небольшие», 
«незначительные», «традиционно небольшие»? Вопросы, требующие 
своих ответов. Вопросы, обуславливающие необходимость обеспечения 
«качества», «чистоты» антикоррупционного законодательства относи-
тельно использования ресурса «подарочных запретов» и «подарочных 
ограничений». Кроме того, определенные сложности могут возникнуть 
и с учетом «количественных» показателей, а соответственно с их соблю-
дением («единоразово» «в течении года») с «привязкой» к «источнику 
поступления подарков». 

Можно по-разному оценивать позицию законодателя относительно 
целесообразности «привязки» стоимости подарка к прожиточному ми-
нимуму, а не к «твердой» стоимости («твердому размеру»), как, напри-
мер, в странах Европы, США, РФ и др. Возможно, «твердый размер» вно-
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сит определённость в предписание, но и размер прожиточного миниму-
ма – величина, которая определяется и унормируется и не предполагает 
субъективной оценки и различного толкования. Кроме того, «привязка» 
прожиточного минимума к бюджетному процессу обуславливает систе-
матичное повышенное внимание к нему и релевантность реальным усло-
вием публично-служебных отношений, уровню экономического развития 
публичного сектора. И, конечно же, исключает необходимость унифика-
ции ежегодного внесения изменений и дополнений в антикоррупционное 
и бюджетное законодательство, концентрации повышенного внимания 
отдельно на определении стоимости подарка и своевременности (что, к 
сожалению, имеет место) усовершенствование советующих положений 
антикоррупционного законодательства.

Несомненно, важным является и «количественный» признак подарка, 
с его привязкой к «источнику» его получения, однако на практике возни-
кает вопрос с реальным учетом таких случаев и «привязкой» их к одному 
(группе) лицу. Хотя, несомненно, повторность совершения противоправ-
ного деяния должна быть нормативно закреплена и рассматриваться как 
квалифицирующий признак последнего. 

Анализ практики свидетельствует о том, что наиболее распростра-
ненной проблемой является именно установление соответствия подар-
ка «общепринятым представлениям о гостеприимстве» и соблюдение 
количественно-стоимостных ограничений (а если больше двух раз в год 
от одного лица, кто ведет этот учет и др.). Но самая «главная» пробле-
ма заключается в том, что все эти ограничения для получения подарков 
распространяются на отношения, которые не связаны со служебной дея-
тельностью лиц, уполномоченных на выполнение функций государства 
или местного самоуправления. Если имеет место «связь» (в любой фор-
ме внешнего проявления) подарка со служебной деятельностью вышеу-
казанных лиц, действуют не ограничения, а именно запреты. Последние 
ориентированы на реагирование на любые проявления «коррозии» пу-
бличной власти, в то время как ограничения – на устранение возникно-
вения возможных предпосылок для такой «коррозии». Поэтому, имен-
но «связь» подарка со служебной деятельностью такого лица и должна 
служить «гранью» для разграничения коррупционного правонарушения 
(«нарушения подарочного запрета») и правонарушения, связанного с 
коррупцией («нарушение подарочного ограничения»), уголовной ответ-
ственности за нарушение «подарочного запрета» и административной 
ответственности за нарушение «подарочного ограничения».
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Определяя в качестве «базового» термина для квалификации соот-
ветствующих деяний «подарка», законодатель закрепляет свою пози-
цию и определяет его как «… денежные средства или другое имущество, 
преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предо-
ставляют (оказывают) бесплатно или по цене, которая является ниже 
минимальной рыночной» (ст. 1 Закона Украины «О предотвращении кор-
рупции»). Несмотря на разнообразие внешних форм проявления подар-
ка, его обязательным признаком является т. наз. «позитивная природа», 
то есть отсутствие в действиях лица, его получающего, противоправных 
действий, вознаграждением за которые и можно было бы рассматривать 
подарок. Именно «позитивная (положительная природа)» и позволяет 
ограничить его от неправомерной выгоды, которая внешне (за своими 
формами внешнего проявления) может быть сходна с подарком, но явля-
ется (о чем свидетельствует уже само ее название) реакцией на противо-
правные деяния лица («… без законных на это оснований»). Поэтому в 
юридической литературе можно встретить нередко положения о подар-
ках как о «вознаграждении просто так» (например, работы А. Дудорова, 
Н. Хавронюка и др.). В случае наличия противоправного основания для 
получения денежных средств, материальных предметов, услуг и других 
внешних форм вознаграждения, о «подарочных антикоррупционных 
инструментах» речь вообще и не должна идти, а соответственно и иной 
должна быть квалификация противоправных деяний.

Этимологический анализ слов «подарок» и «неправомерная выгода 
«позволяет осознать, что в основе первого лежит «награда», «дар» («да-
рим просто так», «дарим, потому что переполняют позитивные чувства»), 
в то время, как в основе второго лежит «выгода» («противоправная пла-
та», «недозволенное поступление»). Что и предполагает разновектор-
ность реакции на совершение таких действий со стороны государства. 

Не менее важным является указание в законодательстве на специаль-
ный статус субъекта возможных нарушений «подарочных антикоррупцион-
ных» запретов и ограничений. Таковым является лицо, уполномоченное на 
выполнение функций государства или местного самоуправления (как отно-
сительно запретов, так и относительно ограничений). При этом важно отме-
тить, что несмотря на разнообразие моделей «подарочных отношений», как 
связанных с «контактом» лица, получающего подарок, и лица, такой подарок 
предоставляющего (т.н. «контактная» модель), так и без такого «контакта» 
(при отсутствии непосредственного осязаемого контакта), ответственность 
предусмотрена в одинаковом объеме. Кроме того, субъектом такого право-
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нарушения, а в следствии и ответственности будем именно лица, уполномо-
ченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, 
даже если в «подарочных отношениях» будут принимать участие и другие 
лица (например, получение подарка членам семьи или близким лицам вы-
шеупомянутого специального субъекта, то есть модели «опосредованного 
одаривания», или передача подарков осуществляется иным лицам по указа-
нию вышеуказанного специального субъекта и др.). 

Действительно, анализ практики рассмотрения этой категории дел 
позволяет утверждать, что не единичными являются случаи получения 
подарка членами семь, близкими лицами того лица, кому фактически по-
дарок предназначался. При этом законодатель несколько раз уточняет 
свою позицию относительно того, кто является «членами семьи», «близ-
кими лицами», разграничив их. Тем не менее, даже в случае участия в «по-
дарочных» отношениях иных лиц, достаточно будет установить «связь» 
подарка именно с лицом, уполномоченным на выполнение функций го-
сударства, с его профессиональной деятельностью на публичной службе. 
Возможно наличие «дополнительных» участников таких правоотноше-
ний и усложняет правоприменение, но в конечном итоге субъектом на-
рушения «подарочных» запретов или ограничений будет именно субъект 
со специальным статусом. Какие-либо обоснования того, что «непосред-
ственного» контакта с последним в «подарочных» отношениях не было, 
на квалификацию противоправных деяний не влияют. Достаточно того, 
что такое лицо знало о подарке, предложение подарка, обещании предо-
ставить его или дало указание относительно подарка. 

Для квалификации деяний как нарушения «подарочных антикорруп-
ционных ограничений» наличие специального субъекта является обяза-
тельным.

Однако не нужно забывать и о тех положениях законодательства, ко-
торые регулируют «подарочные» отношения в публично-служебной сфе-
ре, но при этом разрешают получение подарков лицами, уполномоченны-
ми на выполнение функций государства или местного самоуправления. 
Прежде всего речь идет о «разрешенных» подарках, а именно: подарках 
от самих близких лиц (каких-либо ограничений стоимостных или количе-
ственных, как и каких-либо условий для их получения в законодательстве 
не предусмотрено) и о подарках, которые получают лица как общедоступ-
ные скидки, бонусы, премии, выигрыши, призы и др. При этом для вто-
рой категории «разрешенных» подарков ключевым является их «обще-
доступный» характер (как для любого лица, как для всех, без каких-либо 
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исключений, преимуществ). В качестве дополнительного «фильтра» для 
определения таких подарков и исключения возможности «завуалирован-
ного» их противоправного использования, в законодательстве закрепле-
на обязанность публичных служащих декларировать свои доходы и рас-
ходы членов своих семей. За невыполнение этой обязанности (неподачу, 
несвоевременную подачу, декларирование недостоверной информации, 
несообщение об изменениях в имущественном состоянии др.) предусмо-
трена как административная, так и уголовная ответственность.

Не стоит забывать и о т.н. «официальных» подарках (есть еще один 
синоним для их обозначения, который нередко встретить в научной ли-
тературе, – «деловые подарки»), получение которых непосредственно 
связано с выполнением лицом, уполномоченным на реализацию функ-
цией государства или местного самоуправления, своих служебных обя-
занностей (во время поездок, визитов, официальных, торжественных 
мероприятий и др.). Действительно, получение таких подарков вышеупо-
мянутыми лицами разрешено, однако одновременно регламентированы 
отношения по их передаче как «подарков государству», «подарков терри-
ториальным громадам», «подарков государственным учреждениям, пред-
приятиям, организациям» (Постановление Кабинета Министров Украины 
от 16.11.2011 года № 1195), с четким фиксированием алгоритма действий 
и сроков их совершения.

За нарушение запретов предусмотрена уголовная ответственность 
(ст. 368 УК Украины, ст. 368-4 УК Украины), а за нарушение «подарочных 
антикоррупционных ограничений» - административная ответствен-
ность (ст. 172-5 КоАП Украины). Если с первой ситуация является вполне 
определенной (запрет на получение подарков, связанных со служебной 
деятельностью специальных субъектов), в то же время административ-
ная ответственность предусмотрена не только за несоблюдение требо-
ваний «количественных», «стоимостных» характеристик, «соответствия 
общепринятым представлениям о гостеприимстве», но и за несоблюде-
ние правил обращения с подарками, регламентированных ст. 24 Закона 
Украины «О предотвращении коррупции». Последняя фиксирует алго-
ритм поведения лица, уполномоченного на выполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления, состоящий из четырех действий 
в случае «контактных» отношений с лицом, предоставляющим подарок, 
в случае «бесконтактных» отношений как по месту публичной службы, 
так и в общественном месте. Таковыми действиями являются: отказ от 
предложения; идентификация лица, предлагающего подарок (по воз-
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можности); привлечение свидетелей, если это возможно, в т. ч. И из числа 
сослуживцев; письменное уведомление руководителя или уполномочен-
ного субъекта по противодействию коррупции. Хотя, в случае выявления 
или получения подарка (предложения или обещания его предоставить), в 
общественном месте, законодательно предусмотрена обязанность уведо-
мить об этом не руководителя (что является вполне объяснимо), а орган, 
уполномоченный обеспечивать публичный порядок и публичную безо-
пасность в таких местах. И, как свидетельствует анализ судебной прак-
тики рассмотрение данной категории дел, такие случаи неединичны и 
разнообразны по внешним формам их проявления (в некоторых случаях 
даже с элементами актерского мастерства). Детальная регламентация ал-
горитма действий лица, получившего подарок (предложение или обеща-
ние его получить), предусмотрена в подзаконных актах Национального 
агентства предотвращения коррупции. За несоблюдение указанных дей-
ствий специальный субъект может быть привлечен к административ-
ной ответственности. Важно отметить, что специфика противоправных 
деяний, связанных с нарушением «подарочных антикоррупционных за-
претов и ограничений», специальный статус лица, совершающего такие 
противоправные деяния обуславливает и специфику учета таковых, в т.ч. 
и по результатам рассмотрения дело о таких деяниях, определение вида 
и размера наказания или взыскания, что находит свое проявление в реги-
страции их в Едином реестре правонарушений коррупционных и право-
нарушений, связанных с коррупцией, как особом виде реестра противо-
правных деяний в Украине, обновленное версия которого, с множеством 
«фильтров» поиска информации в нем, в т.ч. и по персональным данным, и 
по локационному признаку, и с возможностью получения онлайн-справки 
о наличии (отсутствии) информации, предоставлена 11 марта 2021 года.

Не смотря на нормативную регламентацию основ использования 
ресурса «подарочных» антикоррупционных запретов и ограничений в 
Украине, наличие «дефектов» такой регламентации снижает эффектив-
ность использования их ресурса в предотвращении коррупции во всех ее 
проявлениях, а, следовательно, актуализирует потребность устранения 
таких «дефектов» за счёт усиления абсолютной определенности право-
вых предписаний, исключения оценочных, обобщенных положений, уни-
фикации практики толкования и правоприменения.
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ОСОБЕНОСТИ ЮРИДИчЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ БУЛЛИНГА В УКРАИНЕ: ПРАКТИчЕСКИЙ 
АСПЕКТ
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In the modern world, where the role and influence of various social networks are per-
manently increasing, there take place numerous changes in the structure of both society on 
the whole, and the interaction of each of its participants in particular. Consequently, there 
arises urgent necessity to revise the attitude towards the phenomena that were not so es-
sential before. Undoubtedly, the issue of bullying is extremely important and relevant for the 
Ukrainian society. The legislation of our country has always relied on the understanding of 
bullying in the way it was formulated and postulated in the Western countries. However, re-
cently, there have been introduced certain important changes into the regulatory-legal acts 
that suggest administrative liability for bullying. Besides, there has been given a definition 
of the concept of bullying that took into account its basic features and peculiarities. On the 
other hand (as it is shown by the practice of law enforcement of the provisions on prose-
cution for bullying), the legislator, intentionally or accidentally, limited himself to the pos-
sibility of prosecuting for actions that are qualified as bullying, only within the framework 
of the Code of Administrative Offenses of Ukraine (hereinafter, referred to as the CAOU). 
What is more, this phenomenon is fixed only in relation to the educational process, empha-
sizing such special subjects as teachers and students. There also exists judicial practice re-
garding the application of CAOU for bullying. However, due to the fact that very often minors 
succumb to various psychological pressure and actions that lead to severe psychological 
consequences (trauma, illness), administrative responsibility for such offenses will not be 
enough. The purpose of this article is to substantiate the amendments to the Criminal Code 
of Ukraine, to determine a new essence of a criminal offense for committing bullying, as well 
as to strengthen liability and punishment for it. 

Keywords: bullying, legal liability, criminal offense.
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Значительные изменения в экономической, социальной сферах жиз-
недеятельности современного общества, активная информатизация и 
компьютеризация общественных отношений приводят в то же время и к 
повышению уровня конфликтности, проявлению агрессии в межличност-
ных отношениях. Новым, но уже привычным является учащение случаев 
систематического и длительного негативного влияния учеников друг на 
друга, в том числе с привлечением большого количества участников, или 
же сторонних пользователей, которые приобщаются к проведению заня-
тий на разнообразных платформах Google Meet, Zoom и т.п. и совершают 
публичное давление на одного или группу учеников. Проблемы длитель-
ных агрессивных действий активно проявляются в учебный и внеучеб-
ный периоды и становятся все более заметными. Этому, в частности, спо-
собствуют социальные сети. 

В научной литературе такое явление получило название «буллинг», 
и это понятие стало признанным международным термином. Впервые 
термин «буллинг» (с англ. «bully» – хулиган, драчун, грубиян, насильник, 
«bullying» – травля, запугивание, третирование) появился в начале 70-х гг. 
XX в. в Скандинавии, где группа исследователей изучала явление насилия 
между детьми в школе. Первым на проблему буллинга обратил внимание 
норвежский ученый Д. Ольвеус, который определил это явление в школь-
ном коллективе как ситуацию, в которой ученик неоднократно, длитель-
ное время становится объектом негативных действий и нападений со 
стороны одного ученика или нескольких учеников [1, p. 57-76.]. Такое яв-
ление имеет коллективный характер и его основой являются социальные 
отношения в группе. Однако и сегодня нет четкого научного определения 
данного термина. Именно поэтому понятие «буллинг» некоторые авторы 
понимают по-разному и дают разную квалификацию его видов. Но в то 
же время есть нормативное закрепление изучаемого явления, в которое 
частично описывает его признаки. Целью нашей статьи будет анализ уже 
действующего украинского законодательства, которое регулирует вопро-
сы ответственности за совершения буллинга, анализ судебной практики 
по применению КУоАП за совершения буллинга, а также обоснование не-
обходимости введения уголовной ответственности за буллинг.

В Украине определение «буллинг» приобрело регламентации с при-
нятием Закона Украины № 2657-VIII от 18 декабря 2018 «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
противодействия буллингу (травле)» [2]. Этот закон внес изменения в 
Кодекс Украины об административных правонарушениях № 8073 -1Х от 
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7 декабря 1984 (далее - КоАП) [3] и Закона Украины «Об образовании» 
№ 2145-VIII от 5 сентября 2017 [4], дополнив их статьями о буллинге. В 
приведенных нормативно-правовых актах буллинг (травля) определяет-
ся как действия участников образовательного процесса, которые заклю-
чаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном на-
силии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, 
совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица 
либо таким лицом по отношению к другим участников образовательно-
го процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психи-
ческому или физическому здоровью потерпевшего. Дополнением КоАП 
таким правонарушениям, как буллинг, законодатель усиливает социаль-
ную значимость его негативных проявлений и осуждает их. Кроме того, 
состав деяния буллинга предусматривает квалифицирующие признаки, 
подтверждает усиленное внимание к каждому отдельно существующему 
случаю на практике. С целью предотвратить случаи злоупотребления и 
установить четкие очертания (границы), какое именно деяние следует 
считать буллингом, законодатель предоставляет перечень его признаков 
в Законе Украины «Об образовании». Законодательно регламентированы 
следующие типичные признаки буллинга как:

1) систематичность действия (повторяемость) – одноразовое издева-
тельство не может считаться буллингом;

2) наличие сторон - обидчик (буллер), потерпевший (жертва буллин-
га), наблюдатели (при наличии); определенные действия унизительно-
го характера должны быть четко направлены определенному лицу или 
определенному кругу лиц, которые будут выступать в роли жертвы;

3) действия или бездействие обидчика, влекущие причинение психи-
ческого и/или физического вреда, унижение, страх, тревогу, подчинение 
потерпевшего интересам обидчика, и/или причинение социальной изо-
ляции потерпевшего (в этом случае важный аспект внутреннего (субъек-
тивного) восприятия жертвой издевательств со стороны буллера) [4].

Изучение различных исследований показывает, что буллинг можно 
считать первым шагом к преступному поведению. 60 % из тех, кто был 
определен обидчиком в 6 - 9 классах, имели хотя бы одну судимость до 
24 лет, а 35 – 40 % совершили три или более тяжких преступления до до-
стижения 25-летнего возраста. Преимущественно у обидчиков появляет-
ся настоящая жестокость. Особые формы такой жестокости приобретают 
криминальный характер. Осознание наступления негативных послед-
ствий лицом следует рассматривать как прямой умысел, и это свидетель-
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ствует о наличии составляющей состава преступления: его субъективной 
стороны. Некоторые ученые отстаивают позицию, что дети, которые со-
вершают буллинг в раннем возрасте, в будущем могут стать злостными 
правонарушителями, убийцами и насильниками.

Мы полагаем, что в связи с тем, что буллинг может стать первым 
шагом на пути к совершению более тяжких деяний, необходимо усилить 
юридическую ответственность, внеся изменения в Уголовный кодекс 
Украины (далее – УК Украины). Но прежде чем предложить соответствую-
щие законодательные изменение, нужно проанализировать особенности 
юридической ответственности за буллинг в нашем государстве.

В соответствии со статьей 173-4 КоАП, буллинг (травля), то есть дея-
ния участников образовательного процесса, которые заключаются в пси-
хологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том 
числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые 
в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица либо таким ли-
цом относительно других участников образовательного процесса, в резуль-
тате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому 
здоровью потерпевшего, влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста 
необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на 
срок от двадцати до сорока часов. Кроме того, закреплены квалифициро-
ванные составы административного правонарушения. Так, предусмотрена 
ответственность за такие деяния, совершенные группой лиц или повторно 
в течение года после наложения административного взыскания, совершен-
ные малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от четыр-
надцати до шестнадцати лет, совершенное малолетним или несовершен-
нолетним лицом в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за 
несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным под-
разделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллин-
га (травли) участника образовательного процесса [3]. Предусмотрены три 
вида административных взысканий: штраф (от 50 до 200 необлагаемых 
минимумов доходов граждан); общественные работы (от 20 до 60 часов); 
исправительные работы (на срок до 1 месяца с отчислением до двадцати 
процентов заработка). Анализируя субъекта ответственности за буллинг, 
можно сказать что он специальный. Это малолетнее, несовершеннолетнее 
лицо, а также это служебное лицо –руководитель учебного заведения. 

Стоит отметить, что лицо могут привлечь к административной 
ответственности за совершение буллинга только по решению суда. 
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Доказательствами по делам о фактах травли могут быть объяснения 
лица, которое привлекается к ответственности, объяснения потерпев-
шего и свидетелей, заключение эксперта (если в результате совершения 
правонарушения был причинен физический или психологический вред), 
вещественные доказательства в виде испорченных личных вещей по-
страдавшего, письменные документы, материалы переписка, в том числе 
– переписки в социальных сетях, видеоматериалы, на которых зафикси-
рован процесс травли.

Кроме того, в законодательно закрепленном понятии «буллинг» от-
ражены возможные последствия буллинга – или возможный, или даже 
потенциальный вред. Это свидетельствует о возможности привлечения 
к ответственности за травлю, даже если у пострадавшего отсутствуют 
физические признаки его совершения. Отдельные проявления буллинга 
могут подпадать под ст. 127 УК Украины и квалифицироваться как пыт-
ка [6].

Во время буллинга действия очень похожи. В некоторых случаях они 
идентичны тем, которые совершаются во время пыток. К ним, в частно-
сти, можно отнести: нанесение ударов, что приводит к физической боли; 
угрозу применения или применение средств (полиэтиленовых или дру-
гих пакетов) для лишения возможности дышать; обливание водой и т.п. 
Такие действия сопровождаются сильным стрессом, чувством беззащит-
ности, неудержимого ужаса. Это может унизить человека, сломать его 
морально. Следствием таких действий может быть сильная физическая 
боль, а также сильное моральное страдание.

Следует согласится с мнением, что достаточно часто буллинг факти-
чески перерастает в пытку с наличием всех признаков состава этого пре-
ступления, за исключением субъекта. Дело в том, что дети-буллеры до 
16 лет, совершившие действия, образующие состав пытки, не несут уго-
ловной ответственности по ст. 127 УК Украины, поскольку ч. 2 ст. 22 УК 
Украины это преступление не предусмотрено в перечне тех, уголовная от-
ветственность за которые наступает с четырнадцати лет [7, с. 233]. 

Как свидетельствует имеющаяся в Украине практику, действия бул-
леров чаще всего квалифицируются как хулиганство (ст. 296 УК Украины). 
Так, Залещицким отделом Чертковской местной прокуратуры направлено 
в суд уголовное производство по ч. 2, ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершен-
ное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленных для 
нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное 
лишение свободы малолетнего). Во время досудебного расследования 
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установлено, что 5 ноября 2017 группа лиц в составе 5-ти человек (3 из 
которых несовершеннолетние и один малолетний), находясь на улице 
одного из сел Залещицкого района, схватили малолетнего потерпевшего, 
и надев парню на голову 2 полиэтиленовых шарики, обмотали его тело 
скотчем. Несмотря на плач и крики малолетнего, обвиняемые помести-
ли парня в багажное отделение автомобиля и отвезли пострадавшего на 
заброшенную территорию тракторной бригады. Там обвиняемые избили 
потерпевшего и, угрожая физической расправой, направили на малолет-
него предмет, похожий на пистолет, и несколько раз нажали на спусковой 
крючок, после чего прекратили свои преступные действия, перед тем за-
писав их на камеру мобильного телефона [8, с. 340]. 

Как показывает практика, за действия детей-буллеров привлекают к 
ответственности их родителей по ч. 4 ст. 184 Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) «Невыполнение родителями или 
лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», согласно 
которой совершение несовершеннолетними деяний, содержащих призна-
ки преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным 
кодексом Украины, если они не достигли возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, влечет за собой наложение штрафа на роди-
телей или лиц, их заменяющих, от десяти до двадцати необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан.

Хотя и здесь есть пробелы. Согласно ч. 1 ст. 184 КУоАП, если ребенку 
не исполнилось 14 лет, а всего 13 лет (то есть он является малолетним), 
судебная практика содержит достаточно примеров неодинакового толко-
вания данной нормы. Так, по делу № 569/20155/14-п Апелляционный суд 
Ровенской области признал, что указанную ч. 1 ст. 184 КУоАП нельзя при-
менять в ситуации, когда утверждается невыполнение родительских обя-
занностей в отношении ребенка в возрасте до 14 лет [9]. В тоже время по 
делу №3/415/1141/13 Апелляционный суд Луганской области 27.08.2013 
г. не обратил внимания на то, что мать не досмотрела за своим малолетним 
сыном 2007 года рождения, который в результате недосмотра причинил 
повреждения другому ребенку, и в связи с этим оставил в силе постановле-
ние Лисичанского городского суда о привлечении женщины к ответствен-
ности за уклонение от выполнения родительских обязанностей в отноше-
нии несовершеннолетнего [10]. А в постановлении от 16.06.2014 года по 
делу №127/7825/14-п Апелляционный суд Винницкой области указал, что 
суд первой инстанции привлек к ответственности мать несовершеннолет-
ней, но в тексте постановления отмечалось, что речь идет именно о мало-
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летнем, а не о несовершеннолетнем ребенке. В Едином государственном 
реестре судебных решений можно найти множество подобных примеров, 
когда суды, говоря об уклонении родителей от выполнения обязанностей в 
отношении малолетних, применяли нормы ч. 1 ст. 184 КУоАП [11].

На наш взгляд, стоит снизить возраст уголовной ответственности 
субъекта преступления по ст.127 УК Украины. Лица в возрасте 11-14 лет 
вполне способны осознавать как фактический характер своего поведения, 
так и его последствия и могут нести ответственность за свои действия. 
Они способны также осознавать, понимать общественную опасность и 
противоправность последствий некоторых преступлений. 

На основании вышеизложенного, мы предлагаем введение отдель-
ной статьи, предусматривающей ответственность с 16 лет за совершение 
общественно опасных деяний, квалифицируемых как буллинг. Для того 
чтобы данная квалификация деяния лица не затрагивала другие составы 
преступления, мы склоняемся к тому, чтобы оставить только психологи-
ческое насилие, которое может привести к психологическим расстрой-
ствам, болезням. Если деяния приведет к физическому страданию или 
физическому ущербу, соответствующие составы уголовный правонару-
шений уже предусмотрены.

Предлагаем раздел II «Преступления против жизни и здоровья чело-
века» дополнить статьей УК Украины «Буллинг в отношении участников 
образовательного процесса» и изложить в редакции: буллинг – умыш-
ленное, систематическое совершение психологического или экономи-
ческого насилия в отношении участников образовательного процесса и 
за пределами учебного заведения, в том числе с применением средств 
электронных коммуникаций, что приводит к психологическим страдани-
ям, расстройству психического здоровья, эмоциональной зависимости и 
вследствие чего мог быть или был причинен вред психическому или фи-
зическому здоровью потерпевшего». 
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UNELE CONSIDERAŢII DE ORDIN TEORETIC ŞI JURIDIC PRIVIND 
FENOMENUL CORUPŢIEI DIN ROMÂNIA ŞI RAMIFICAŢIILE 
ACESTUIA

Boloș Petru,
Doctorand in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Juridice din cadrul
Universitatii de Stat din Moldova

For most legal scientist of law, whether theorists or practitioners, the phenomenon 
of corruption represents an important subject of study, because it is a phenomenon which 
worries the governments as much as the public opinion from the whole world.

Corruption manifests itself economically, administratively, juridical and political in any 
society and it is an abuse of authority and power, the use of public office in personal interest, 
by breaking the law by certain people through bribery, fraud, blackmail, fraud, traffic of in-
fluence and other acts punishable by law.

In these circumstances, the national and international authorities must cooperate to 
find and adopt strategies to prevent and combat corruption, as well as to improve existing 
strategies.

Keywords: corruption, bribery, crime, justice, official. 

1. Unele considerații preliminare 
Corupția ca fenomen a fost prezentă în toate domeniile vieții sociale și politice 

din cele mai vechi timpuri, însă, în present, se constată o frecvență deosebit de ridi-
cată a faptelor de luare de mită, ceea ce constituie o încălcare a relațiilor sociale, în 
principal de către funcționarii publici, pe care trebuie să-i caracterizeze cinstea, co-
rectitudinea și probitatea profesională[1, p. 703]. Această afirmație este susținută și 
de către M. Udrea în articolul apărut în ziarul Adevărul[2, p.1] care scria: ,,Explicațiile 
acestor apucături - șocante pentru occidentali, îndrăgite de băștinași, generatoare de 
sărăcie și nedreptate - trebuie căutate adânc în trecut, până la începuturile țărilor 
române’’. În continuare același autor consemna ,, Acesta este portretul funcționari-
lor din țările române făcut la începutul secolului al XIX-lea de Louis Langeron, nobil 
francez angajat ca ofițer în armata țarului pe parcursul războiului ruso-turc dintre 
1806 și 1812. De atunci au trecut 200 de ani, dar felul în care se comportă destui 
dintre administratorii statului român, de la clasa politică și până la simpli funcțio-
nari, poate da impresia că Langeron a trecut ieri prin România’’.

Neagu Djuvara consemnează în lucrarea sa „Între Orient și Occident. 
Țările române la începutul epocii moderne“, faptul că ,, Langeron era complet 
bulversat de această lume pe care n-o înțelegea, așa cum occidentalii nu reușesc 
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s-o înțeleagă nici acum’’[2, p.1]. Astfel, „Cuvintele ordine, dreptate, cinste, onoa-
re sunt adesea uitate în Ţara Românească. Aici, toate slujbele se cumpără, adică 
se plătește dreptul de a săvârși orice crimă fără a fi pedepsit. Fiecare slujbă, în 
scurt timp, îl îmbogățește pe cel care o cumpără, dar, după un an, trebuie s-o 
părăsească sau s-o lase altuia – căci încă un abuz al acestei cumplite cârmuiri 
(n.r. – fanariotă) este ca un slujbaș să nu stea niciodată mai mult de un an într-o 
slujbă, oricare ar fi ea; atunci vine la București, unde se dedă unui lux neînfrâ-
nat și de prost-gust, risipește la iuțeală rodul jafurilor sale și, după doi ani de 
stat degeaba, mai cumpără o slujbă, se îmbogățește din nou de pe urma ei, ca 
să vină iar în capitală și să trăiască tot pe picior mare. Acesta este cercul vicios 
al boierilor din Ţara Românească“, explica Langeron. S-au fondat, în această 
reformă judiciară, instanțe pentru fapte penale, pentru treburi civile și pentru 
cele comerciale. S-au înființat tribunale civile și în județe, dar totul a rămas, ca 
de obicei, de decor, întrucât ispravnicii au controlat mai departe tot ce mișca 
în teritoriile pe care le stăpâneau. Se poate spune, din acest punct de vedere, 
că ispravnicii din secolele XVIII-XIX au fost precursorii „baronilor“ politici care 
controlează acum județele României[2, p. 2].

După cum se poate constata, într-o formă sau alta, sistemul s-a perpetuat 
până azi.

De aceea, legiuitorul a incriminat această infracțiune, iar în prezent se duce 
o politică susținută pentru eliminarea corupției sub forma mitei. Alături de lua-
rea de mită, destul de des întâlnită este infracțiunea de trafic de influență, aces-
tea fiind principalele infracțiuni de corupție săvârșite de funcționari sau alte 
persoane fizice, dar care de altfel sunt și cele mai periculoase[3, p. 348].

Darea de mită, spre deosebire de luarea de mită este considerată o infracți-
une în legătură cu serviciul, deoarece prin acțiunea de corupere exercitată asu-
pra unui funcționar public se aduce atingere imaginii unei unități publice sau 
persoane juridice, precum și prestigiului acestui funcționar.

Infracțiunea de primire de foloase necuvenite a fost incriminată, deoarece 
exercitarea atribuțiilor de serviciu, îndeplinirea actelor la care un funcționar 
este obligat în temeiul funcției, nu trebuie să constituie pentru acesta o sursă 
de venituri ilicite. Totuși, fapta nu este la fel de gravă ca luarea de mită, întrucât 
în cazul acestei infracțiuni, funcționarul primește foloase după ce a îndeplinit 
actul conform atribuțiilor de serviciu și fără a exercita vreo constrângere asupra 
beneficiarului actului.

Având în vedere că faptul că astfel de fapte au luat o amploare deosebită, 
legislația actuală a statului român încearcă să acorde mai multă atenție fenome-
nului corupției la toate nivelurile.
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2. Forme ale corupției 
Așa, după cum se arată și în literatura de specialitate[3, p. 348], corupția 

poate îmbrăca diverse forme:
1. Corupția politică – se manifestă îndeosebi sub forma presiunii și chiar 

a șantajului exercitat asupra funcționarilor publici pentru a-i determina să ad-
opte anumite decizii ilegale sau în limita legii (care încalcă normele morale). Ea 
poate viza obținerea unor avantaje materiale sau de altă natură.

Corupția politică este cea care creează condițiile pentru acele fenomene 
pe care le numim criminalitate economică sau crimă organizată – ce semnifică 
„activitățile infracționale ale unor grupuri constituite pe principii conspirative, 
în scopul obținerii unor importante venituri ilicite”[4, p. 55].

Acțiunile ilicite se săvârșesc, mai ales în forme interrelaționale, mai mult 
sau mai puțin complicate care ilustrează termenul de „organizare a crimei” și 
termenul de „criminalitate a gulerelor albe”, deoarece după cum susține crimi-
nologul american Edwin Sutherland, „în general profesia, funcția, creează con-
textul, prilejul și uneori chiar motivarea săvârșirii delictelor, transpunerea în 
practică a faptelor ilicite realizându-se direct sau indirect în cadrul unui ansam-
blu relațional. Poziția socială a persoanei, precum și angrenajul socio-economi-
co-politic din care face parte împiedică înfăptuirea justiției penale”[5].

În țara noastră problema vizează coruptibilitatea unor politicieni izolați 
sau a unor înalți funcționari ai executivului. De regulă, un politician se găsește 
înconjurat de un număr mare de coruptori, deoarece aceștia doresc să-și asigu-
re prin corupție o sursă cât mai bogată de câștiguri.

2. Corupția administrativă – cea mai răspândită, care tinde de la fapta func-
ționarului public care pretinde o recompensă pentru întocmirea unui act la care 
este obligat prin funcția pe care o deține, până la deturnarea, din interes perso-
nal, a averii publice, săvârșite de persoane aflate în poziții-cheie ale administra-
ției de stat.

În principiu, funcționarii publici săvârșesc fapte de eludare a dispozițiilor 
regulamentare de anunțare a licitațiilor publice, favorizarea anumitor întreprin-
deri sau firme la repartizarea contractelor (uneori cu un procent din beneficiul 
acestora drept mită) falsificarea documentelor pentru licitații, repartizarea le-
gală de spații sau locuințe, intervenții pe lângă alți funcționari publici pentru a 
trece cu vederea încălcarea legii etc.

3. Corupția economică – cuprinde un spectru foarte larg, de la „spălarea 
banilor” care desemnează reinvestirea în afaceri licite a banilor obținuți din afa-
ceri ilicite, utilizând în acest scop circuite financiare interne și internaționale 
complicate la evaziunea financiară, bancară frauduloasă, traficul de licențe, ne-
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plata taxelor vamale și a impozitelor, falsificarea cecurilor și eliberarea de cecuri 
fără acoperire, practicarea de adaosuri comerciale mai mari, specula și activități 
economice și comerciale repartizarea pieselor de schimb și alte asemenea tran-
zacții care nu se fac decât subterane constând în concurență neloială, contra-
bandă de mărfuri[6, p. 378]. Agresionarea masivă și fără scrupule realizată prin 
furturi, gestiune frauduloasă, delapidări și alte forme de „vandalism economic” 
practicate de infractori prin utilizarea de metode abile este însoțită în majorita-
tea cazurilor de acte de corupție.

Astfel, în ramurile productive ale economiei, corupția a cuprins întregul 
proces de privatizare, cu predilecție transferurile ilegale de patrimoniu, prin 
subevaluare, din societățile comerciale de stat și regiile autonome către între-
prinzători particulari[7, p. 411]. 

Condiționarea livrării de mărfuri, acceptarea unor produse de proastă cali-
tate, în schimbul unor avantaje materiale ce constau în sume de bani, bunuri sau 
cote-părți din afacerile derulate.

Edificatoare pentru corupția generalizată din perioada de tranziție a ulti-
milor ani este situația din agricultură, din silvicultură, din domeniul comerțului 
și al prestărilor de servicii (unde actele de corupție se practică fățiș) domeniul 
bancar și sistemul vamal.

Modificarea în sens pozitiv a condițiilor specifice actuale interne, precum 
și intensificarea cooperării internaționale pe planul luptei antiinfracționale pot 
influența în mod decisiv această tendință în evoluția sa pe termen lung, înlătu-
rarea factorilor spre care se îndreaptă cercetarea criminologică a fenomenului, 
identificând și explicând cauzele de ordin obiectiv și subiectiv care determi-
nă săvârșirea unor măsuri și programe eficiente de prevenire și combatere a 
fenomenului[7, p. 412].

Manifestându-se ca un adevărat flagel care tinde să erodeze bazele institu-
ționale fundamentale ale statului de drept, corupția constituie un fenomen care 
în prezent îngrijorează atât guvernele, cât și opinia publică din întreaga lume. 

Pornind de la studiile realizate asupra fenomenului corupției, se impune o 
singură concluzie, respectiv că acesta nu poate fi disociat de evoluția și transfor-
mările pe care le cunoaște orice societate umană. Corupția se manifestă pe plan 
economic, administrativ și politic în cadrul oricărei societăți, fiind un abuz de 
autoritate și putere, o utilizare a funcției publice în interes privat, prin încălca-
rea legilor de către diverse persoane prin intermediul mitei, fraudei, șantajului, 
înșelăciunii, traficului de influență si altor acte sancționate de lege.

O dată cu dezvoltarea societății moderne și a ordinii economice capitaliste, 
fenomenul corupției s-a intensificat și amplificat, însă el nu s-a manifestat doar în 
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cadrul sistemului capitalist, făcându-și simțită prezența și în fostele state aparți-
nând sistemului socialist, între care și România, unde a fost însă minimalizat sau 
chiar ignorat de către factorii politici din acea perioadă. Astfel, deși în perioada 
regimului comunist au existat numeroase fapte de mită, fraudă, înșelăciune, abuz 
de autoritate, nepotism și favoritism, ele erau considerate doar ca fiind infracțiuni 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, comise de diverși funcționari publici, legis-
lația penală neutilizând noțiunea de corupție pentru asemenea fapte.[8, p. 11]

Perioada de tranziție pe care o parcurge de peste 20 de ani societatea ro-
mânească se caracterizează printr-o agravare a fenomenului de corupție. Astfel, 
corupția se manifestă atât în sectorul public, cât și în cel privat, afectând princi-
palele puteri în stat: cultura, învățământul, sănătatea, economia, justiția, secto-
rul financiar-bancar, ordinea publică și siguranța națională.

Una dintre cele mai grave tipuri de corupție existente în România se găseș-
te în domeniul administrației publice. Administrația publică din România este 
sursa potențială de corupție, deoarece procedurile stabilite pentru emiterea au-
torizațiilor, avizelor etc. sunt interpretate subiectiv de funcționari.

Practica judiciară ne prezintă numeroase cazuri de corupție, ai căror subiecți 
au fost funcționarii publici. Dintre acestea ne oprim la cele mai importante.

Corupția înregistrată la nivelul administrației publice centrale este cunos-
cută sub denumirea de “marea corupție” și se manifestă sub forma unor fapte 
de efectuare a unor achiziții publice dezavantajoase, a unor privatizări fraudu-
loase, de acordare de licențe și autorizații preferențial, precum și de scutire sau 
eșalonare a taxelor, impozitelor sau datoriilor unor societăți.

Corupția de la nivelul administrației publice locale are în general un carac-
ter de “mica corupție”. Totuși pe termen lung poate avea consecințe negative 
care pot afecta buna funcționare a administrației publice locale.

Luarea și darea de mită sau traficul de influență au devenit practici curente 
pentru obținerea unei locuințe, spații comerciale, a unor autorizații, certificate, 
permise de conducere sau de înmatriculare a unor autoturisme, sau pentru a-i 
determina pe oficiali să aplice neunitar legea fondului funciar și retrocedării 
imobilelor. 

Atribuirea unor contracte de concesionare sau de achiziții publice de lu-
crări, bunuri și servicii, se realizează mai rapid prin “stimularea” unor funcțio-
nari ai administrației publice locale.

Transferul ilicit de resurse din patrimoniul public în patrimoniul privat, fie 
prin perturbarea activității regiilor autonome sau a societăților comerciale cu 
capital de stat, fie prin privatizarea frauduloasă a acestora, au la bază acte de 
corupție.[9, p. 6].
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De asemeni, s-a constatat că diversele ajutoare sociale de care populația ar fi 
trebuit să beneficieze au fost acordate uneori preferențial de către oficialii locali.

Controalele efectuate asupra modalității de selectare și promovare a perso-
nalului din cadrul administrației publice locale au scos în evidență faptul că, de 
multe ori, acestea s-au realizat nu după criteriul competenței, ci având în vedere 
sumele de bani oferite, nepotismul sau criteriile politice.

Adopțiile internaționale ilegale au fost favorizate de acțiunile ilicite ale 
unor funcționari ai administrației locale, care în schimbul unor sume de bani, 
au falsificat o serie de acte, care au stat la baza acestora. [6, p. 49].

Autoritățile vamale sunt grav afectate de fenomenul corupției. Astfel că ofe-
rirea de sume de bani sau bunuri funcționarilor vamali pentru a nu-și exercita 
în mod corespunzător atribuțiile de control a devenit un obicei, care a înlesnit 
contrabanda, traficul de carne vie, de droguri și de mașini furate.

Cercetările științifice și existența unor condamnări penale relevă faptul că 
există corupție și în sistemul judiciar, deși este sistemul care are menirea să 
combată corupția. Astfel, actele de corupție sunt prezente la nivelul fiecărui or-
gan implicat în activitatea de aplicare a legilor, respectiv instanțele de judecată, 
procurorii, poliția judiciară și alte organe care participă la înfăptuirea actului de 
justiție și la menținerea ordinii publice .

“Darurile orbesc ochii înțelepților și schimbă cuvintele drepților”, afirma 
Jouss în “Traite de la justice criminelle de France 1771”. De aceea corupția în 
justiție este, poate, una dintre cele mai grave forme de manifestare ale fenome-
nului infracțional[10, p. 53].

Luarea și darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen-
ță, falsul, abuzul în serviciu sunt practici curente ale funcționarilor din sistemul 
judiciar. Acest lucru a condus la scăderea încrederii populației în justiția româ-
nă, deși fenomenul corupției nu a cuprins întregul corp al magistraților.

Corupția în sistemul judiciar este legată de faptele comise de unii magis-
trați, fie procurori sau judecători, cu privire la amânarea anchetării unor fapte 
penale, luarea sau revocarea măsurilor preventive, luarea deciziilor de achita-
re sau de aplicare a unor pedepse mai blânde nemeritate, dispunerea liberării 
condiționate, acordarea sau revocarea cetățeniei, a statutului de refugiat, retro-
cedarea terenurilor și a imobilelor naționalizate, aprobarea cererilor privind 
adopțiile internaționale.

Fenomenul corupției se întâlnește chiar și în cauze mai simple ca divorțuri, 
partaje, stabilirea paternității, punerea sub interdicție, în cadrul cărora cei ce 
trebuiau să facă dreptate dau decizii în favoarea celor care au oferit sume im-
portante de bani.
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Forme de manifestare a fenomenului corupției se regăsesc și în domeniul 
afacerilor. Corupția în afaceri este o noțiune care în România s-a materializat 
după anul 1989, deoarece perioada regimului politic comunist nu permitea ini-
țiativa particulară. 

Fenomenul corupției se manifestă pe plan economic în toate ramurile sale: 
sistemul financiar-bancar, sectorul industriei (construcțiile de mașini, sectoare-
le metalurgice, siderurgice, resurse energetice), sectorul agricultură-silvicultu-
ră, sectorul flotei maritime, fluviale, de pescuit oceanic, sectorul turismului.

Fenomenul corupției s-a manifestat în sistemul financiar-bancar sub forma 
infracțiunilor de fals, înșelăciune, abuzului în serviciu, luare și dare de mită, pri-
mirea de foloase necuvenite, traficului de influență, spălarea de bani, evaziunii 
fiscale.

Practica judiciară ne prezintă numeroase activități ale funcționarilor din 
sistemul financiar-bancar, care au avut ca principal obiect acte de corupție, cum 
ar fi: acordarea sau facilitarea obținerii preferențial de credite, fără îndeplinirea 
condițiilor cerute de lege și în baza unor garanții fictive, emiterea CEC-urilor sau 
a biletelor la ordin fără acoperire.

Un important pilon al economiei naționale, industria, a fost afectată de di-
verse forme de manifestare a fenomenului corupției. Sectoarele construcțiilor 
de mașini, metalurgice, siderurgice, energetice reprezintă sectoare atractive 
pentru cei care doresc să se îmbogățească rapid. Astfel, în întreprinderile din 
aceste sectoare, factorii decizionali au încheiat contracte cu clauze net dezavan-
tajoase întreprinderilor de stat, au efectuat investiții sau acțiuni de retehnologi-
zare ineficiente, cu costuri mari pentru utilaje neperformante, în schimbul unor 
comisioane importante, au realizat privatizări ilegale prin preluarea patrimoni-
ilor de stat subevaluate[11, pp. 64-65].

Un alt sector strategic al economiei românești, agricultura-silvicultura 
a fost grav afectat de fenomenul corupției. Astfel activitatea de reconstituire 
a dreptului de proprietate și de punere în posesie prin încălcarea Legii nr. 
18/1991, defrișările neautorizate, activitatea de exploatare a masei lemnoase 
în condiții ilegale sunt doar o parte din actele de corupție manifestate la nive-
lul acestui sector.

Grav afectată de fenomenul corupției a fost și flota maritimă, fluvială și de 
pescuit oceanic, precum și sectorul turismului, în cadrul cărora s-au înregistrat 
infracțiuni de luare și dare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu[12, p. 
112].

Sociologul Constantin Schifirneț[2, p. 7], profesor la Facultatea de 
Comunicare și Relații Publice la SNSPA și blogger „Adevărul“, găsește explicații 
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interesante pentru particularitățile „ticăloșiei“ seculare a funcționarului român: 
„ Există un context geopolitic favorizant, care a împins mentalitățile către aceas-
tă stare de lucruri. În primul rând, țările române n-au avut niciodată alte teri-
torii sub ocupație, care să asigure capital din exterior. Miza a fost, permanent, 
această resursă internă limitată, mai mereu sub presiune externă. De aici, lupta 
pentru accesul la buget. Acesta este, prin tradiție, unica sursă sigură de îmbogă-
țire în România. În plus, secole de-a rândul, pacea și funcțiile s-au cumpărat în 
țările române. Asta creează un obicei“, spune Schifirneț.

Concluzii :
Considerăm că problematica specifică fenomenului corupției impune o 

atenție specială din partea autorităților. În acest sens, apreciez că pentru dimi-
nuarea fenomenului corupției ar fi necesară găsirea unor strategii eficiente de 
prevenire și combatere a acesteia. Aceasta se poate realiza doar prin cunoaște-
rea cauzelor, formelor de manifestare, caracteristicilor, amplorii fenomenului 
corupției atât pe plan național, cât și internațional.

În aceste condiții autoritățile naționale și internaționale, în mod individu-
al sau împreună, trebuie să încerce să identifice cele mai eficiente mijloace de 
contracarare prin adoptarea unor strategii pentru prevenirea și combaterea co-
rupției, însă pentru obținerea unor rezultate pozitive este necesară implicarea 
nu doar a autorităților statului, ci și a societății civile.
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REFERINŢE ASUPRA PROBLEMEI OBIECTULUI ŞTIINŢEI 
CRIMINOLOGIA

Bujor Valeriu,
doctor în drept, profesor universitar,
rector al Institutului de Criminologie

The study of any field of science has as a reference point, the precise finding of the object 
of study of the respective science, its delimitation from the object of study of other sciences.

The criminology’s subject matter as a science, the constituent elements and the field of 
criminology remain a as a topic of discussion, being contradictory in the scientific communi-
ty. There is no criminological theory that would satisfy the methodological requirements of 
philosophy and science aimed at determining the subject of criminology.

In this context, the author comes with his own concept regarding the object of criminolo-
gy, starting from the appreciation of the methodological benchmarks with reference to deter-
mining the object of this social science. It is argued that the object of criminology is the crime 
as a social phenomenon, regarded as a negative social relation, conflict. In turn, the structural 
elements of this relation become the main constituent elements of the criminology field: the 
active subject (law breaker), the passive subject (victim, the consequences of the crime and 
criminality), the mechanism of the criminal act (social behavioral manifestation and its legal 
expression), the social reaction to crime (as a social-legal act and social phenomenon).

Keywords: criminology, crime, the object of criminology, the field of criminology, so-
cial danger.

Criminologia, ca domeniu de cunoaștere, instruire și activitate practică, 
este chemată să direcționeze procesul de căutare a unor direcții conceptuale de 
cunoaștere a criminalității, elaborare a politicilor de prevenire și contracarare a 
criminalității, corupției și altor patologii sociale. 

Statutul criminologiei și prestigiul acesteia este una diferită de la o țară la 
alta sau chiar în aceiași societate la diferite etape de dezvoltare istorică.

Astăzi în lume se constată o tendință stabilă – crește interesul față de crimi-
nologie și implicarea acesteia în analiza proceselor sociale, economice, politice, 
demografice și de altă natură în coraport cu criminalitatea.

Sute de instituții, din diferite țări, pregătesc mii de criminologi: în colegii, 
la nivel de licență, masterat și doctorat. Mai mult ca atât, în majoritatea țărilor, 
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cu un statut înalt al acestei științe, criminologia este introdusă în programele 
de studii pentru așa specialități ca pedagogie, psihologie, psihiatrie, economie, 
drept, politologie, sociologie, management, administrare.

Chiar dacă prestigiul criminologiei este înalt în toate țările cu adevărat de-
mocratice, în lumea științifică rămâne discutabilă problema obiectului crimino-
logiei ca știință. Nu consider că lipsa studiilor metodologice despre obiectul cri-
minologiei a afectat criminologia ca știință, ca disciplină și practică anti-crimă. 
Însă incertitudinea la acest capitol ne face vulnerabili în discuțiile care periodic 
izbucnesc referitor la statutul criminologiei, independența acesteia, raportul 
criminologiei cu alte științe și rolul ei în sistemul de asigurare științifică a poli-
ticilor și practicii anti-crimă.

În prezentul articol expun acel concept cu referire la obiectul criminologiei 
care, l-am formulat acum 33-34 de ani în urmă, fiind provocat de afirmația psi-
hiatrului-criminolog Selling care afirma că criminologia este o regină fără regat, 
adică este o știința care nu are obiectul său propriu de cercetare.

Mai întâi, încercase-m să găsesc răspunsul la corifeii criminologiei sovie-
tice (era anul 1987), dar surse la subiectul respectiv nu prea am găsit, în afară 
de manuale și cursuri de Criminologie [6, p. 217; 7, p. 168; 8, p. 304]. Atunci am 
apelat la șeful catedrei de Criminologie, profesorul Anatol Gorbuza, care mi-a 
pus la dispoziție niște studii despre metodologia științei și sarcina să pregătesc 
o comunicare pentru seminarul metodic al catedrei despre obiectul științei cri-
minologiei. Acele teze, pe care le-am completat în anii de doctorat (1988-1991) 
le expun în acest articol (lumina tiparului până acum au văzut doar concluziile 
pe care le făcusem cândva)[2,p. 86].

Un prim lucru pe care l-am înțeles atunci, și care încerc să-l aduc la conștiința 
tinerilor cercetători, constă în a stabili calea și pașii unei abordări juste, ce v-a 
permite a descoperi adevărul științific, în orice problemă pe care dorim să o 
clarificăm. Adică, trebuie să pornim nu de la o viziune subiectivă, fără a veni cu 
suficiente argumente și, uneori lipsite de logică.

Este necesar de a stabili reperele metodologice de cunoaștere a obiectului 
unei științe, ca oricine își v-a dori să verifice construcțiile noastre teoretice, să 
aibă posibilitatea de a parcurge aceiași pași și a răspunde la aceleași întrebări.

Până a trece la expunerea problemei propriu zise vin cu o mică precizare 
cu privire la semnificația noțiunii de obiect al științei. În acest sens, în limba 
rusă erau (și sunt) folosite două noțiuni предмет науки și объект науки [9, p. 
416]. Ca echivalente, în limba rămână, vom folosi termenul obiectul de cunoaște-
re sau obiectul generic pentru a desemna termenul – предмет și, pentru cel de 
объект науки – noțiunea de elementele obiectului generic sau domeniul științei 
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(criminologiei). Într-adevăr, obiectul criminologiei și domeniul criminologiei 
nu sunt identice.

În primul rând, am constatat că, nu există un domeniu științific fără obiec-
tul său concret de cunoaștere (obiectul științei), cum nu pot exista două științe 
care ar avea același obiect concret de cercetare. 

În al doilea rând, am constatat că știința (la general) are ca obiect de stu-
diu diverse fenomene și procese, dintre care principalele sunt, a) fenomene ale 
naturii; și b) fenomene sociale; respectiv și științele ce cunosc aceste laturi ale 
existenței, se divizează în științe despre natură, științe despre societate (aici în-
tră și științele juridice) și altele. 

Obiectul științelor sociale sunt fenomenele sociale, care se manifestă ca re-
lații (raporturi) dintre membrii societății; nu ca relații dintre oameni luați ca 
ființe biologice, ci între om cu om priviți ca membri ai societății. La rândul său, 
multiplele relații ce apar între oameni (luați separat sau în colectivități, având 
anumite roluri sociale, calități sociale, funcții sociale) se împart în relații sociale 
obștești, relații intermediate de societate (de comunitate sau de o autoritate) 
ca norme obligatorii, recomandate sau ca norme așteptate de comunitatea dată 
(juridice, morale, religioase) și relații individuale (particulare, interpersona-
le). La relații individuale se atribuie raporturile ce apar între oameni de la sine, 
spontan, ne având la bază careva reglementări, când indivizii nu sunt purtători 
de roluri sociale, nu manifestă calități sociale. Aceste relații interpersonale, de 
asemenea pot fi (și sunt) apreciate de comunitate (prin prisma relațiilor sociale 
obștești), ca: social utile (benefice, pozitive, lăudabile), social neutre din punct 
de vedere social (conformiste) sau social negative (nedorite, periculoase, vătă-
mătoare) [10, p. 240].

A treia constatare pe care o făcusem consta în postulatul că fiecare din ști-
ințele sociale au ca obiect de cunoaștere un singur tip de relații sociale concrete 
(dintre cele obștești sau cele individuale). Pentru a exemplifica nu trebuie să 
facem mari investigații: vedeți care este obiectul unor așa științe ca economia, 
politologia, demografia dar și cele cunoscute de noi mai îndeaproape: dreptul 
penal, civil, dreptul muncii, familiei, etc. Constatăm că acestea au ca obiect dife-
rite tipuri de relații sociale: relații ce apar în sfera de producere, distribuire și 
schimb de bunuri și servicii, relații de putere, relații de apărare socială, relații 
patrimoniale etc. Și... doar când ajungem la criminologie se constată că obiectul 
acesteia îl constituie nu relațiile sociale ci criminalitatea în dinamica sa, ca tota-
litate de infracțiuni, infractorul, cauzele criminalității, prevenirea criminalității 
etc. Da, aceste elemente le studiază criminologia, dar ele constituie, după cum 
v-om constata mai târziu, domeniul criminologiei [4, p. 5].



624  Pagina    Criminologie

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

A patra constatare – obiectul criminologiei, din logica celor expuse mai sus, 
trebuie să indice la un tip concret de relații sociale, relații care nu sunt, și nu pot 
fi obiectul concret de cunoaștere al altor științe. Respectiv apare întrebarea – 
care modalități de relații sociale criminologia le are ca obiect?

Pe atunci, găsisem doar 2 studii, a criminologilor Saharov și Grișaev, care în 
anii 1984-1985 au încercat să determine care relații sociale constituie obiectul 
criminologiei. Evident, nu am mai reținut titlul acelor studii.

Penalistul și criminologul Grișaev, considera că în obiectul criminologiei 
intră relațiile sociale, ce apar în legătură cu existența criminalității, adică acelea 
care apar ca rezultat al săvârșirii infracțiunilor. 

La rândul său, criminologul Saharov, era de părerea că obiectul crimino-
logiei trebuie să-l constituie relațiile sociale ce determină criminalitatea, adică 
acele fenomene și procese ce o generează și: economice, social-culturale, psiho-
logice, demografice, politice, etc.

Cât nu ar fi de ridicol dar, atunci, am pus sub semnul întrebării argumentele 
acestor doi criminologi, am întrat în polemici, fapt ce ia iritat extrem pe majori-
tatea membrilor catedrei de Criminologie, pentru atentatul la sugestiile crimi-
nologilor cu autoritate unională. Mai târziu am avut onoarea să-i cunosc per-
sonal pe Saharov și Grișaev. Cu ultimul, careva timp am fost membrii al aceiași 
catedre (Academia MAI din Moscova) și am avut posibilitatea să polemizăm, 
cu referire la diferite probleme, acesta fiind puțin deranjat de criticile aduse în 
adresa conceptelor și teoriilor pe care le promova. 

De ce nu am acceptat primul punct de vedere, expus de Grișaev? După cum 
stabilisem, relațiile sociale ce apar în legătură cu săvârșirea infracțiunii, într-ade-
văr există însă ele sunt obiectul altor domenii: dreptul penal, dreptul procesual 
penal, dreptului execuțional penal. Criminologia studiază aceste relații pentru 
a stabile efectele preventive ale legislației și practicii investigării infracțiunilor, 
eficacității sancțiunilor penale și măsurilor de resocializare a infractorilor.

Nu mi se păruse convingătoare și argumentele criminologului Saharov 
chiar dacă recunoșteam, și recunosc, că criminalitatea este generată de un com-
plex de factori. Criminologia într-adevăr cunoaște criminalitatea în coraport cu 
schimbările în viața economică, politică, culturală, procesele demografice, sta-
rea etico-morală a societății. Însă criminologia nu are ca obiect nemijlocit de 
cunoaștere relațiile economice, social-politice, etc., ce determină criminalitatea. 
Cunoștințele despre aceste fenomene și procese, necesare cunoașterii crimino-
logice, ea le împrumută de la alte domenii științifice: psihologia socială, polito-
logia, demografia, economia, etc., folosindu-le pentru realizarea funcțiilor sale 
specifice.
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Atunci apare întrebarea – dacă obiectul criminologiei nu sunt relațiile so-
ciale care generează criminalitatea și nici acelea ce apar în legătură cu mani-
festarea obiectivă a acesteia, atunci care relații sunt obiectul criminologiei ca 
știință? 

Am început să trec în revistă diferite tipuri de relații sociale obștești, 
relațiile juridice și mă convingeam de fiecare dată că există deja științe ce au ca 
obiect atare sau alte relații sociale obștești, care nu se potrivesc criminologiei, 
chiar dacă sunt aproape de aria de interes a acestei științe. Epuizând tentati-
vele de a constata care-i obiectul criminologiei, cu referire la relațiile sociale 
obștești, am trecut la analiza relațiilor sociale individuale, și am constatat că 
obiectul criminologiei trebuie căutat anume în sistemul relațiilor sociale indi-
viduale negative.

Până a trece la expunerea argumentelor, aduc aminte că noțiunea de crimă 
are în criminologie mai multe semnificații: a) crima ca fenomen social (sau cri-
minalitatea), b) crima ca faptă socială, c) crima ca fenomen socio-juridic, adică 
infracțiunea. 

După cum se desprinde din aceste semnificații ale noțiunii crimă, noțiunea 
criminologică de crimă și cea juridico-penală de infracțiune nu sunt identice. 
Crima în sens criminologic, în esență poate fi și o infracțiune, însă nu întotdeau-
na infracțiunea este, în esența sa socială, și crimă. Nu totul ce consideră legisla-
torul, stigmatizând fapta ca infracțiune, este și o crimă și nu întotdeauna fapta 
ce este crimă, în esență, este stigmatizată de deținătorii puterii ca infracțiune. 
Dar aceasta este deja o altă problemă ce ține de politica statului, care apără prin 
mijloace de drept penal interesele celor care real dețin puterea în societatea 
concretă.

Eu afirm că obiectul criminologiei este însăși crima ca fenomen social (îl nu-
mim fenomenul crimă sau criminalitate) care se manifestă în realitatea obiectivă 
ca un raport social individual, ca o relație socială de negare (de conflict).

O analiză a noțiunii crimă, sub aspect criminologic, am făcut-o în mai multe 
studii [1, p. 16-18; 3, p. 145; 5, p. 13-21], pe care le cunoașteți ori puteți să le 
studiați, de aceia mai departe voi expune doar unele concluzii ce țin de esența 
acestui fenomen:

Crima este o categorie (o noțiune) criminologică utilizată pentru a scoate în 
evidență un fenomen social real, o relație socială de negare (de conflict); este o 
samavolnicie a individului. Nu am găsit un alt cuvânt care ar fi indicat, nu doar la 
liberul arbitru, dar și la rea voința individului, la pornirile antisociale ale acelui 
individ, care își realizează propriile interese după bunul plac. Deci, crima repre-
zintă negarea de către un individ (o persoană), a valorilor și ordinii sociale, a 



626  Pagina    Criminologie

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

intereselor și voinței generale (dominante) din societatea dată, este realizarea 
samavolnică și ilicită a propriei voințe și a intereselor egoiste.

Crima atentează la interesele vitale ale persoanei, societății și ale statului; 
atentează la sistemul de relații sociale chemat să garanteze realizarea acestor 
interese. Deci, obiectul crimei sunt interesele ca valori sociale (libertatea, viața, 
patrimoniul, mediul ecologic de existență, etc.). 

Fiind una din patologiile sociale crima (criminalitatea), pune în pericol însăși 
existența societății, introducând în ea elemente ce o dezorganizează și o deze-
chilibrează, ce subminează temelia existenței sistemului social. De aceia, crimă 
este considerat nu orice comportament (faptă), ci doar acel care pune în pericol 
sistemul de relații și valori sociale care domină în societatea respectivă.

Ca o relație de conflict crima, în același timp este și o modalitate de rezol-
vare a contradicțiilor fiind orientată spre depășirea intereselor contrare, prin 
subminarea unui interes de către un alt interes.

Crima ca fenomen social, devine și un fenomen juridic, deoarece o faptă este 
stigmatizată ca infracțiune de către stat, pornind de la interesele și voința do-
minantă în societatea respectivă, de la ordinea juridică instaurată, care necesită 
protecție și apărare.

Fenomenul crimă se manifestă empiric printr-un comportament sau activita-
te interzise de legea penală și poate purta diverse denumiri (infracțiune, crimă, 
delict, rău, încălcare, prestuplenie, etc.). 

Pericolul social al crimei se manifestă dual: a) ca daună adusă sistemului 
de relații sociale apărate de stat prin mijloace juridice (pericol politic), în care 
se manifestă esența socială a crimei, deoarece pericolul este îndreptat asupra 
ordinii juridice, valorilor și intereselor sociale; b) ca daună concretă adusă inte-
reselor persoanei, întreprinderii, societății sau intereselor statului (prejudiciu 
obiectiv, materializat sau potențial în plan fizic, material, organizațional, psihic). 
În acest sens vorbim despre pericolul material al crimei, adică despre așa semn 
ca – prejudiciabilitatea faptei.

Crima indică la contradicțiile și disfuncțiile din viața organismului social fiind 
unul din parametrii ce reflectă starea societății la etapa respectiva de dezvoltare. 
Fiecare societate se va deosebi prin cadrul faptelor considerate crime, prin starea 
și nivelul, prin specificul de manifestare a fenomenului respectiv, fapt ce depinde 
direct de structura social-economică, de particularitățile naționale și culturale, de 
factorii demografici, politici și juridici, de starea etico-morală a societății. Cu alte 
cuvinte, fiecare societate își are criminalitatea și criminalii pe care îi merită.

În final mai subliniem o dată că în crimă, obiectiv, se manifestă compor-
tamentul samavolnic al individului, prin care se subminează ordinea juridică 
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instaurată și relațiile obștești ce domină în societatea dată; în plan subiectiv, în 
crimă este exprimată orientarea antisocială, negativă a individului față de inte-
resele altor indivizi, ale societății și statului.

Crima ca fenomen social reprezintă o modalitate a relațiilor individuale 
negative, este un raport de conflict, un raport negativ (distructiv), unde, ele-
mentele structurale ale acestui raport (în interpretarea doctrinară moldove-
nească), devin elementele constitutive principale ale domeniului criminologicei: 
subiectul activ (infractorul), subiectul pasiv (victima și consecințele crimei și 
criminalității), mecanismul actului infracțional (manifestarea comportamentală 
socială și expresia juridică), reacția socială la crimă (ca faptă social-juridică) și 
la fenomenul social.

Din logica celor expuse se desprinde concluzia că obiectul generic al cri-
minologia, rămâne același, neschimbat pentru totdeauna. Constante rămân și 
elementele constitutive ale obiectului generic. Flexibil este doar domeniul cri-
minologiei, care poate include orice aspecte care permit a cunoaște esența și 
manifestările fenomenului crimă, determinantele acestuia, ajută la interpre-
tarea faptelor acumulate în cadrul cercetărilor criminologice, la elaborarea de 
politici de prevenire și contracarare a criminalității, de asigurare a securității 
criminologice a persoanei, societății, statului.

Și, dacă să facem o punte de trecere de la criminologie spre abordarea 
juridică a crimei (ca infracțiune), constatăm că crima, ca relație individuală de 
negare, de conflict, devine temeiul care dă naștere unui alt raport, a raportului 
juridic penal de apărare socială, care se manifestă prin negarea, dezaprobarea 
și condamnarea de către stat a comportamentului social periculos și aplicarea 
unei sancțiuni penale persoanelor vinovate de săvârșirea infracțiunii.

Dar, aceasta este deja o altă problemă, ce ține deja de obiectul unei alte 
științe – dreptul penal.
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CRIPTOCRIMINALITATEA – CONCEPT NOU ÎN CADRUL 
CRIMINOLOGIEI

Florea Eugen,
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Comrat

Cryptocrime (or cryptocurrency crime) is a relatively new phenomenon as soon as 
cryptocurrency industry per se has just emerged slightly more than a decade ago. First 
cryptoasset – Bitcoin - was launched in 2009. This innovation due to its cler advantages 
over traditional money (anonimity, extremely low transacton fees, 7/24 work shedule, P2P 
character) has attracted not only investors, business and financial institutions but also 
many criminals. On the other hand law enforcement bodies are not prepared for this kind 
of challenge knowing very few things about this new technology. Most of the police officers 
and prosecutors are not familiar with the way that this technology works nor they know 
how to investigate and prosecut cryptocurrency related crime. The author examines the 
existing concepts of cryptocrime, pointing to advantages and disadvantages of each approa-
ch. As a resault of this analysis the author’s concept is given. Cryptocrime (cryptocurrency 
crime) is defined as a type of financial cybercrime which consists of socially dangerous and 
illegal acts committed in the process of creating, circulating and destroying cryptoassets, as 
well as using them as a means of committing of other crimes.

Keywords: cryptocrime, cryptocurrency crime, Bitcoin, social danger, illegality, offen-
ce, financial crime, cybercrime.

Ca și orice segment a relațiilor sociale, mediul criptovalutar nu este lipsit 
de abuzuri și încălcări, inclusiv de natură criminală. Nu numai reprezentanții 
biznesului și statului, ci și lumea interlopă a manifestat un interes sporit față 
de noua tehnologie. Acest lucru se datorează faptului că inovația în cauză poate 
simplifica în mod semnificativ procesul de a comite o serie de infracțiuni, și, de 
asemenea, creează obstacole serioase în activitatea organelor de drept în ceea 
ce privește metodele mijloacele și metodele de combatere a acestui tip de activi-
tate infracțională. Avantajele tehnologiei blockchain și a criptovalutelor – ano-
nimatul, natura irevocabilă a tranzacțiilor, funcționarea programului în modul 
7/24, natura P2P (fără intermediari), prețul extrem de mic a transferurilor în 
comparație cu sistemul financiar tradițional – toate acestea se pot transforma 
în riscuri serioase cu caracter infracțional. Pe de altă parte, din motive de di-
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ferită natură, rolul activităților operative de investigare și procesual penale în 
ceea ce privește utilizarea instrumentelor de detectare, fixare și investigare a 
infracțiunilor în acest domeniu rămâne a fi incert.

Din punct de vedere terminologic, termenul “criptocriminalitate” ar trebui 
recunoscut ca fiind nu prea reușit, deoarece nu corespunde esenței fenomenu-
lui definit. Cuvântul “kryptos” din grecește înseamnă” ascuns “. În combinație 
cu a doua parte a cuvântului, obținem termenul “crimă ascunsă”, care este mai 
potrivit pentru criminalitatea latentă decât pentru încălcarea dreptului penal 
în sfera criptocurrency. Aparent, originea acestui termen se datorează faptului 
că cuvântul “cripto”, în slangul blockchain, este ferm atașat de criptovalută. [1] 
În consecință, expresia “crypto crime “ (cryptocurrency crime) s-a transformat 
rapid în termenul” cryptocrime “ – criptocriminalitate. În acest caz, simplicita-
tea și comoditatea au predominat asupra coerenței și științei. Pentru crimino-
logia mondială, aceasta nu este prima dată când un termen care nu este destul 
de precis în sensul științific este preluat de comunitatea academică și devine 
un element cu drepturi depline al terminologiei științifice. Poate cel mai vestit 
exemplu în acest context este conceptul de “crimă a gulerelor albe” (white col-
lar crime), care, cu mâna ușoară a criminologului american Edwin Sutherland, a 
devenit un termen general acceptat pentru descrierea criminalității financiare 
a elitelor statale sau corporative. [2; p. 132-139]

În teoria și practica combaterii criminalității, conceptul de “cryptocrime” 
nu a apărut cu mult timp în urmă. În aprilie anului 2018, jurnalistul britanic și 
doctor în informatică Will Douglas Heaven, a folosit pentru prima dată terme-
nul de “cryptocrime” în articolul său “Stând cu ciberdetectivi care urmăresc cri-
minali criptovalutari”. [3] În iunie aceluiași an savanta rusă și șefa grupului de 
lucru pentru evaluarea riscurilor circulației criptomonedelor a Dumei de Stat a 
Federației Ruse Ă. L. Sidorenko (Э.Л. Сидоренко), de asemenea, a folosit concep-
tul de “criptocriminalitate”, care a fost definită ca “totalitatea de acte socialmente 
periculoase comise împotriva sau cu folosirea produselor tehnologiei blockchain 
(criptomonede, token-uri) într-o anumită perioadă de timp pe un anumit terito-
riu”. [4; p. 15] Această definiție aduce o anumită claritate în percepția fenomenu-
lui pe care îl studiem, dar nu este lipsită de o serie de deficiențe.

În primul rând, un astfel de concept nu este în concordanță cu principiul 
legalității, care este obligatoriu pentru criminologie. Accentul autorului asupra 
pericolului social al fenomenului, fără a ține seama de ilegalitatea acestuia, ar 
permite să includem în mod eronat în acest concept acte care, desi sunt dă-
unătoare pentru societate, însă nu sunt incluse în legea penală în calitate de 
infracțiuni. Este evident că și infracțiunea în general, și criptocriminalitatea în 
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special, constau doar în acte interzise de legea penală actuală. Toate celelalte 
acte, oricât de periculoase din punct de vedere social ele n-ar fi, nu pot fi consi-
derate criminale. Desigur, legea penală este imperfectă. Acest lucru este cu atât 
mai vizibil atunci când este vorba de necesitatea de a face schimbări operative 
de ordin normativ pentru a ține pasul cu inovația. Cu toate acestea, imperfecția 
legii penale nu este un argument suficient pentru a respinge necesitatea semnu-
lui ilegalități ai oricărei infracțiunii.

În al doilea rând, categoria “produsul tehnologiilor blockchain” utilizată în 
definiție menționată pare, de asemenea, oarecum neclară. Tehnologia blockcha-
in are o arie extrem de largă de aplicare, incluzânf domeniile ce țin de medi-
cină, industrie farmaceutică, educație, contabilitate, administrație publică, afa-
ceri, etc. Suntem de părere că conceptul de criptocriminalitate include în sine 
numai produsele financiare a tehnologiei blockchain, în timp ce termenul mai 
larg “blockchain-criminalitate” [5] include orice fapte penale legate de această 
inovație.

Într-o altă definiție, criptocriminalitatea este înțeleasă ca “totalitatea de 
acte cu proprietăți sistemice comune care se comit în legătură cu monedă vir-
tuală sau cu utilizarea acesteia”. [6; p. 87] Autorii definiției date corect afirmă 
despre natura sistemică a criptocriminalității, care, la fel ca și conceptul generic 
“crimă”, nu este o simpă totalitate, ci se caracterizează printr-o “interdependență 
complicată a actelor criminale în interiorul sistemului precum și legături cu alte 
meta-sisteme exterioare”. [7; p. 93] Cu toate acestea, nu putem fi de acord cu 
această abordare, deoarece ea nu indică caracterul penal al faptelor respecti-
ve. Dacă acceptăm definiția dată, atunci orice acțiune în legătură cu moneda 
virtuală sau cu utilizarea acesteia poate fi considerată criminală (de exemplu, 
schimbul sau cumpărarea și vânzarea acesteia).

Alt savant rus, M. M. Dolgieva (М.М. Долгиева) definește criptocrimi-
nalitatea ca “un tip nou de criminalitate motivată atât de cauze economice, 
cât și cele personale, care încalcă ordinea stabilită de activitate economi-
că, financiară și informatică”. [8] Autorul notează pe bună dreptate com-
ponenta motivațională a fenomenului. Într-adevăr, majoritatea absolută a 
criptoinfracțiunilor se comit din motive economice, deși nu sunt excluse și 
alte motive, cum ar fi autoafirmarea, răzbunarea, supărarea, dorința de a-și 
demostra superioritatea față de alții etc. De asemenea, suntem de acord cu 
autorul în ceea ce privește obiectul criptoinfracțiunilor care sunt îndreptate 
nu numai contra ordinii stabilite în sfera financiară și economică, ci și în sfera 
de activitate informațională. Cu toate acestea, în esență, această definiție nu 
separă crypto- și ciber-criminalitatea. În opinia noastră, aceste concepte sunt 
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în relație între ele ca parte și întreg. Cibercriminalitatea este o totalitate de 
acte infracționale “al căror scop este utilizarea neautorizată al unui calcula-
tor, a unei rețele de calculatoare sau a unui dispozitiv de rețea”. [9] Aceste 
semne sunt valabile și pentru criptoinfracțiuni, care nu pot fi imaginate fără 
calculator sau alt dispozitiv mobil conectat la Internet. Crime, cum ar fi phis-
hing, hacking, furt de date financiare, ciber-santajul, atacuri DDoS pot cădea 
sub incidența definiției date de M. M. Dolgieva, însă actele enumerate pot fi 
considerate criptoinfracțiuni numai dacă acestea sunt îndreptate împotriva 
cryptovalutelor sau comise cu utilizarea acestora. Dacă folosirea neautorizată 
a unui calculator, a unei rețele de calculatoare sau a unui dispozitiv de rețea a 
fost direcționată sau a fost comisă, de exemplu, cu ajutorul banilor electronici 
sau a cardurilor bancare, atunci aceste acte, fiind ciberinfracțiuni, depășesc 
domeniul conceptului de criptocriminalitate.

Criminologul rus, prof. V. S. Ovchinsky (В.С. Овчинский), folosește terme-
nul “ bitcoin-criminalitalitate” (биткоин-преступность). [10; p. 44] În parte, 
această poziție are dreptul la existență. Pentru o perioadă destul de lungă de 
timp, și anume din momentul creării sale în anul 2009, prima monedă cripto-
grafică a ocupat o poziție dominantă pe piața activelor criptografice. Conform 
Indicelui de dominare, criptomoneda Bitcoin, până în februarie 2017, ocupa 
în mediu circa de 96-98% din piață criptovalutară. Prin urmare, a fost destul 
de acceptabil să punem un semn de egalitate între bitcoin și criptovalută și, 
în consecință, între bitcoin și criptocriminalitate. Dar după 1 februarie 2017, 
acest indicator de dominare al Bitcoinului s-a prăbușit, atingând cel mai scăzut 
nivel de 36% la începutul anului 2018. [11] Ulterior, BTC și-a recăpătat parțial 
pozițiile pierdute, dar de atunci, prima criptomonedă nu a reușit să revină 
nici măcar aproape de indicatorii de dominare anteriori. Credem că din acest 
moment, când piața criptomonedelor s-a diversificat semnificativ datorită 
monedelor precum XRP, ETH, LTC, NEM, au apărut noi ținte pentru manifes-
tări criminale, astfel încât a devenit incorectă egalarea bitcoin-criminalității 
cu toate cripto-infracțiunile. În calitate de confirmare a acestei idei poate ser-
vi furtul de tokenuri NEM în valoare de 532 de milioane de dolari ca urmare 
al atacului hacker comis asupra bursei criptovalutare japoneze Coincheck în 
ianuarie 2018. [12] 

Credem că, în ciuda incertitudinii juridice al statutului juridic criptomo-
nedelor, este acceptabil să considerăm criptocriminalitatea ca un tip de crimi-
nalitate financiară, care, la rândul său, este o parte a criminalității economice. 
Argumentul în favoarea acestei abordări este faptul incontestabil de existența 
obiectivă a unei piețe de criptomonede în valoare totală de mai mult de un trilli-
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on de dolari cu milioane de utilizatori din întreaga lume și a relațiilor financiare 
corespunzătoare asociate cu formarea, distribuirea și utilizarea de fonduri crip-
tovalutare care de facto satisfac nevoile cetățenilor, întreprinderilor, instituțiilor, 
organizațiilor.

După părerea noastră sub conceptul de criminalitate criptovalutară 
(criptocriminalitate) trebuie de înțeles un tip de cibercriminalitate fi-
nanciară care este format din totalitate de acte socialmente periculoase 
și ilegale comise în procesul de creare, circulație și distrugere a criptoac-
tivelor, precum și cu utilizarea acestora în calitate de mijloc de comitere a 
infracțiunilor.
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The complexity of the criminal phenomenon is manifested by the presence of many 
factors that encourage a person to commit a crime. One of the criminological theories that 
explain the motivation of criminal behaviour is The New Criminological Theory. This theory 
analyzes the reasons which encourage a person to commit one of the gravest crimes. These 
offences are committed as a form of protest against the existing social order. For example, 
terrorist acts represent the crime, that is committed to change the contemporary social 
structure. This article is a study dedicated to analyzing the New Criminology Theory. In 
this context, we highlight the essence of the concept of crime as a manifest. These crimes 
are based on philosophical, political and religious ideas. This research paper focuses on the 
formulation of the features characteristic of these crimes.

Keywords: New Criminology, crime, terrorism, manifest, criminogenic factor 

Evoluția criminologiei ca știință a fost marcată de numeroase controverse 
teoretice privind explicarea cauzalității comportamentului criminal. În acest 
sens, își fac apariția și este dezvoltat un spectru diversificat de teorii, care 
tratează această problemă prin diferite prisme: unele privesc comportamen-
tul criminal ca pe o extensie a comportamentului uman în societate; altele se 
opresc asupra caracteristicilor legii penale și a procedurii de aplicare a aces-
teia; a caracteristicilor criminalilor și nu în cele din urmă, prezintă istoria, 
structura și funcționalitatea sistemului justiției în țara respectivă [1, p.52], fac 
referiri la relația dintre caracteristicile pedepsei care se aplică infractorului 
(adică certitudine și severitate) și coeficientul de comportament criminal în 
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societate, se raportează la caracteristicile biologice, psihologice și sociale ale 
indivizilor cu ceea ce i-a angajat în comportament deviant, fac afirmații baza-
te pe caracteristicile indivizilor la ceea ce va fi catalogat drept criminal către 
justiție.[2, p. 386] 

Este cunoscut faptul că pe parcursul timpului, istoria gândirii referitor la 
societatea umană, a fost dominată de două tendințe în explicarea fenomenelor 
care apar atunci când interesele și valorile societății au fost supuse unor convulsii 
sociale. În primul caz, teoreticienii au susținut că există o tendință consensuală 
care constă în aceea că societatea își are pilonul de stabilitate în consensul care 
intervine între membrii societății și valorile sale, statul fiind forma de organizare 
care vine și protejează interesul public. Cum societatea are în componența sa gru-
puri ale căror valori și interesele intră în conflict, statul este acela care intervine 
și mediază între acestea pentru protejarea interesului social general. [3, p.372] În 
al doilea caz, tendința conflictuală își motivează argumentele pe faptul că într-o 
societate, inevitabil, există grupuri de indivizi ale căror valori și interese sunt în 
conflict. Grupurile de oameni care au o suficientă putere pot interveni pentru pro-
tejarea valorilor și intereselor sale, astfel că acestea sunt cele care controlează și 
modalitățile prin care poate acționa statul pentru menținerea ordinii juridice. Cea 
mai cunoscută teorie a stărilor de conflict este Teoria Marxistă, din care derivă și 
Teoria Noii Criminologii pe care ne-am propus-o drept scop de investigare. 

Un impuls pentru apariția Noii Criminologii au servit revoltele sociale care 
izvorăsc din contestarea inegalităților sociale prin apariția mișcărilor feministe 
și luptei pentru drepturile civile. În perioada raportată mișcarea contracultura-
lă și-a atins apogeul, iar politica promovată de autoritate a fost pusă la îndoială. 
Aceste schimbări au fost reflectate în muzica, literatura și arta vremii. Începând 
cu anii 1960, filozofii au început să pună la îndoială unele dintre metodele de 
cercetare științifică, cum ar fi conceptele de „cauză” și „efect”, determinismul și 
posibilitatea existenței adevărului științific obiectiv (Kuhn, 1962; Feyerabend, 
1976). [4, p.81] Observăm că, teoria Noii Criminologii apare în momentul ten-
sionării situației în cadrul relațiilor sociale, care s-a manifestat preponderent 
prin dezacordul societății civile cu politica promovată de stat, cât și din cauza 
elaborării unor noi metode de cercetare științifică, care argumentează devierea 
de la conceptul general acceptat de „cauză” și „efect”. 

În aceste circumstanțe școala Noii Criminologii este poziționată de unii 
cercetători ca teorie conflictuală nonmarxistă, iar de alții ca cea neomarxistă, 
care include în sine două curente: primul - apărut în S.U.A. în anul 1970, fiind 
susținut în lucrările lui Richard Quinney și secundul - apărut în Anglia, dezvoltat 
din perspectiva reacției sociale în lucrările lui Taylor, Walton și Young, constitu-



Criminologie       Pagina  637

Conferința „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

indu-se ca o critică radicală atât a teoriilor pozitiviste, cât și a celor psihologice. 
[5, p.200-202]

Crearea unei realități sociale a crimei este văzută de R. Quinney, principalul 
promotor al Noii Criminologii în SUA, ca un act politic în care se pune accentul 
pe status-quo și pe existența relațiilor de forță. [6, p.317-341] În fundamentarea 
teoriei sale, autorul a pornit de la premisa că conceptul infracțiunii este elaborat 
de persoanele care exercită efectiv puterea de stat, iar crima nu există în realita-
tea obiectivă, reprezentând doar faptă catalogată ca infracțiune de guvernanți. 
Astfel, rezultă că crima este văzută ca un act politic care este elaborat pentru a 
apăra interesele grupului dominant în defavoarea grupului dominat. 

 R. Quinney considera că obiectul criminologiei este în mod invariabil folo-
sit de sistem pentru reintegrarea relațiilor sociale existente, iar dacă nu poate 
fi folosit, atunci să fie ignorat. Această concluzie l-a condus spre adoptarea unei 
poziții radicale în care se conturează construcția unor noi realități sociale baza-
te pe relații sociale mul mai echilibrate. [6, p.317-341]

Cercetătorul ajunge la această concluzie pornind de la susținerea plenară 
a ideii subiectivității lumii care ne înconjoară, în conformitate cu care oamenii 
percep lumea pornind de la ideile și credințele proprii, neavând acces la rea-
litatea obiectivă, care nu este influențată de experiența lor. Prin urmare, com-
portamentul criminal diferă de comportamentul noncriminal numai prin faptul 
că este considerat ca atare de majoritatea absolută a populației, iar crima nu 
există în realitatea obiectivă, ci constituie doar o categorie relativă, determinată 
de persoanele care dețin puterea de stat. Astfel, concepții diferite cu privire la 
o faptă criminală pot fi create și prezentate ca părți ale unui proces politic de 
promovare a unui set particular de valori și interese.[3, p.379-380]

R.Quinney susținea că conceptele despre crimă… sunt construite cu intenția 
doar să satisfacă imaginația. Noi sfârșim mai degrabă cu unele realități decât cu 
altele pentru motivul că cineva are întotdeauna ceva de protejat prin perpetua-
rea unei anumite viziuni a realității… Realitatea crimei care este construită pen-
tru fiecare dintre noi, de acei care se află la putere, este realitatea pe care suntem 
tentați să o acceptăm, ca fiind a noastră. Făcând așa, noi suntem de acord cu cei 
care au puterea și autoritatea de a-și pune în lucru acțiunile care le promovează 
cel mai bine interesele.” [7, p.304] Din ideea lansată desprindem că varietatea 
crimelor prevăzute de legislație diferă doar datorită imaginației celor care dețin 
efectiv puterea de stat și încearcă pe calea legiferării să-și promoveze interese-
le. Societatea, după părerea criminologului, nu este capabilă să-și formuleze o 
viziune proprie referitor la conceptul crimei, ci acceptă conceptul promovat de 
guvernanți pe cale legislativă. 
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Prin urmare, observăm că adepții acestei noi concepții resping ideea că 
dreptul ar reprezenta voința majorității ridicată la rang de lege și susțin că com-
portamentul deviant nu este nici rezultatul acțiunii unor forțe exterioare și nici 
rezultatul unor influențe interne, ci un produs al liberei voințe. Infractorul se 
consideră a fi un individ cu liberă exprimare, dotat cu o voință neinfluențabilă. 
[5, p.200-202] În fundamentarea conceptului respectiv, autorii pornesc de la 
considerația că omul este dotat cu inteligență și rațiune și aceste două carac-
teristici sunt cele care stau la baza explicării comportamentului său.[1, p.58] 
Așadar, omenii sunt în măsura de a se înțelege pe ei înșiși și, ca atare, ei vor 
acționa pentru promovarea propriilor interesele. [8, p.59] Observăm că crimi-
nologii fundamentează conceptul comportamentului uman liber ales. Se consi-
deră că crima trebuie să fie privită ca un produs al voinței individuale a persoa-
nei care, înainte de a comite fapta, analizează costurile comiterii infracțiunii, 
și ce poate câștiga dar și ce poate pierde. [3, p.82] Teoria respectivă neagă atât 
cauzele interne, cât și cauzele externe ale comiterii infracțiunii, fundamentând 
o viziune în conformitate cu care fiecare persoană alege comportamentul crimi-
nal, fiind conștientă de gradul prejudiciabil al faptei comise și al urmărilor care 
vor surveni. 

Analiza conceptului comportamentului uman liber ales permite să afir-
măm că dreptul penal, cu sistemul său de sancțiuni, și criminologia, cu preocu-
pările de prevenire și resocializare a infractorului, sunt inutile față de faptul că 
infractorul este dotat cu libera voință de exprimare. Infractorul nu face altceva 
decât să-și exprime protestul împotriva structurilor sociale nedrepte, care nu 
asigură egalitatea reală politică, economică, socială [9, p.82-83], sau culturală. 
În consecința, nu există infractori, ci sisteme sociale criminogene. [10, p.111] 
Are importanță ordinea de stat existentă, forma de guvernământ, regimul poli-
tic, cât și nivelul de trai asupra comportamentului criminal, inegalitatea socială 
fiind principala cauza care determină persoana să comită infracțiuni. R.Quinney 
adoptă o poziție diferită de cea a altor cercetători, care, de regulă, văd în infrac-
tor principala cauza a suferințelor victimei, care aduce atingere celor mai im-
portante valori sociale, ca urmare fiind necesară reprimarea comportamentului 
infracțional și tragerea la răspundere penală a infractorului. Analiza complexă a 
comportamentul infracțional denotă că reducerea ratei criminalității este posi-
bilă doar în cazul reformării ordinii de stat existente, în cea care nu va fi ghidată 
de interesele categoriei sociale care deține efectiv puterea de stat, ci va promova 
interesele tuturor păturilor sociale prezente în societate. 

Referindu-ne la școala engleză a noii criminologii, trebuie să remarcăm 
faptul că cercetătorii Ian Taylor, Paul Walton și Jock Young dau naștere unei cri-
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minologii radicale sau critice, teorie de orientare neo-marxistă ce apare după 
publicarea în 1973 și 1975 a două lucrări importante.1 Se propune un model 
formal explicativ al crimei, care n-ar fi altceva decât rezultatul unei stări conflic-
tuale între individ și structurile politice și economice caracteristice capitalismu-
lui. [11, p.203-205] Astfel, analiza situației politice existente ajută la înțelegerea 
originilor unui act deviant. [4, p.82] Observăm o legătură tangențială cu idei-
le promovate de R.Quinney, or atât cercetătorul american, cât și criminologii 
englezi, pornesc de la teoria conflictuală, identificând conflictul individului 
cu structurile sociale existente. Diferența substanțială între școala americană 
și cea engleză a noii criminologii se manifestă prin faptul că Ian Taylor, Paul 
Walton și Jock Young subliniază conflictul individual al persoanei cu structurile 
sociale existente, iar R.Quinney a remarcat conflictul care se formează între di-
ferite structuri sociale existente. 

În cadrul teoriei Noii Criminologii poziția infractorului se caracterizează 
printr-o dublă ipostază: el este o victimă atât a societății, cât și a justiției pe-
nale. Autorii consideră că unul din factorii criminogeni principali este inega-
litatea oportunității inerente societății capitaliste moderne, care rezultă din 
inegalitatea de clasă și de sex sau inegalitate etnică. [12] Prin urmare, inegalita-
tea socială reprezintă originea actului infracțional, iar persoana este forțată să 
săvârșească crima, neavând o altă posibilitatea pentru a-și exprima dezacordul 
cu politica promovată de conducerea de stat. Infractorul este poziționat ca victi-
ma societății, fiind condamnat de oamenii din jur pentru comiterea infracțiunii. 
Suplimentar, el este condamnat și prin intermediul justiției penale. Astfel, in-
fracțiunea se constituie ca un act politic prin care delincventul își exprimă refu-
zul și nemulțumirea față de organizarea socială existentă. 

Atestăm că versiunea britanică se lansează sub deviza de “comportament 
deviant”, care poate fi mai degrabă considerată o acțiune umană autentică, de-
cât produsul unor forme de individualism ori patologie socială. În consecință, 
devianța a fost văzută ca o manifestare a diversității umane. Iar incriminarea 
deviantei a fost considerată o necesitate socială, fără legătură cu calitatea com-
portamentului. Astfel, unica posibilitatea de a lupta cu creșterea criminalității 
este schimbarea orânduirii sociale, nu și tragerea la răspundere penală a infrac-
torilor. [12] 

Referindu-ne la aplicabilitatea practică a teoriei Noii Criminologii, trebuie 
să remarcăm faptul că aceasta explică plenar conceptul infracțiunilor sub for-
ma de „manifest”, săvârșite din cauza dorinței de a schimba lumea din jur și 

1  Taylor I., Walton P., Young J., The New Criminology: For a Social Theory of Deviance, London, 
Routdedge and Kegan Paul, 1973 și Critical Criminology, London, Routdedge and Kegan Paul, 1975.
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nemulțumirii de ordinea socială existentă. La baza crimei ca „manifest” pot fi 
atât idei de ordin filosofic, politic, cât și religios. 

Un exemplu elocvent al infracțiunii bazată pe promovarea unui concept 
filosofic este cazul actelor de terorism săvârșite de Theodore Kaczynski, care 
trimitea explozive prin poștă. Printre jertfele acestuia sunt oamenii de știință 
care lucrează în domeniile ingineriei, biologiei, geneticii, psihologiei, cei care 
studiază personalitatea și comportamentul uman, directorii companiilor aeri-
ene, lobbyiștii industriali ș.a. Motivul comiterii infracțiunilor a devenit evident 
în septembrie 1995, când T.Kaczynski a trimis o scrisoare oficiilor New York 
Times și Washington Post, amenințând să organizeze noi explozii și mai distruc-
tive dacă manifestul său “Societatea industrială și viitorul ei” nu va fi publicat. 
Solicitarea lui a fost îndeplinită. [13]

Esența manifestului era următoarea: revoluția industrială reprezintă un 
dezastru pentru omenire. Tehnologia face viața inutilă, oamenii sunt forțați să 
“sufere mental, iar în lumea a treia și fizic”, transformându-i în “produse ale in-
dustriei construcțiilor de mașini” și “angrenaje ale mecanismului social”, spre 
deosebire de oamenii sistemului comunitar primitiv. S-a dorit inițierea luptei 
împotriva sistemului industrial cu ajutorul unei revoluții îndreptate împotriva 
ordinii economice și tehnologice existente, fără a atinge clasa politică dominan-
tă [14]. Pentru ca manifestul să ajungă la publicul larg T.Kaczynski considera că 
trebuie să facă ceva extraordinar. Ceva care va face o impresie! [13] Manifestul 
a dezvăluit logica specifică a acțiunilor autorului: toți cei care au distrus direct 
sau indirect natura, au fost victimele actelor de terorism.

Pentru a răzbuna sistemul, pentru a exprima nemulțumirea fața de indus-
trializarea continuă a societății și distrugerea permanentă a naturii de omenire, 
T.Kaczynski considera că metodele violente reprezintă singura soluție a proble-
melor civilizației industriale. Recuperarea încrederii în posibilitatea reformării 
societății poate fi asigurată doar prin recurgerea la actele de violență, care repre-
zintă singura modalitate de a provoca prăbușirea sistemului tehno-industrial. 

Actele teroriste săvârșite de T.Kaczynski pot fi interpretate ca răspuns la 
activitatea oamenilor care distrug natura, arătându-le că și natura poate dis-
truge omenirea. Factorul criminogen care a determinat recurgerea la actele de 
terorism este unul social, fiindcă comiterea crimelor a fost provocată de dorința 
de a atrage atenția omenirii asupra creșterii industrializării care duce la restrân-
gerea autonomiei personale a oamenilor, cât și asupra distrugerii permanente a 
naturii din cauza progresului tehnico-industrial. 

Referindu-ne la conceptul crimei ca „manifest” bazat pe ideile politice tre-
buie să remarcăm faptul că aceasta se manifestă prin comiterea actelor de tero-
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rism politic, care este caracterizat prin faptul că elementul subiectiv al infracți-
unii este unul de ordin politic, actul de teroare este îndreptat împotriva statului, 
organelor sale sau reprezentanților săi, împotriva organizării sale politice sau 
formei de stat. Acesta are ca scop, ruperea relațiilor diplomatice, nimicirea sau 
înlăturarea din post, prin agresiune, a unor lideri politici și șefi de state, care 
nu mai au capacitatea de a influența politica externă. Acest tip de terorism se 
deosebește de toate celelalte prin faptul că implică puterea politică ca instru-
ment principal de menținerea lui pe poziții. [15]

Spre deosebire de alte tipuri de terorism, cel politic se manifestă sub mai 
multe forme care, de regulă, sunt determinate de diverși factori, cum sunt acto-
rii, scopul, mediul, ținta acțiunilor teroriste. De exemplu, după clasificarea lui 
Constantin Onișoru [16], formele terorismului politic se încadrează în câteva 
categorii relevante: 1. terorismul explicit sau implicit pus în aplicare de majo-
ritatea statelor cu regimuri totalitare; 2. terorismul exercitat de organizațiile 
politice extremiste (majoritatea organizațiilor teroriste din Europa și America 
Latină, spre exemplu, au la bază, ideologii de natură comunistă, unele de natură 
neo-nazistă sau din sfera a ceea ce am putea numi „exclusivism” sau „fundamen-
talism”) [17, p.254, 465]; 3. terorismul practicat de persoane influente, grupuri 
de interese, grupuri de presiune, lobby, etc. 4. terorismul puterii discreționare, 
cunoscut ca terorism împotriva intelectualității și a gândirii libere, identificat 
astăzi în Coreea de Nord, Nigeria etc.

Formele de manifestare ale terorismului politic sunt numeroase, pornind de 
la terorismul exercitat de organizațiile politice extremiste și până la terorismul 
practicat de persoane influente, grupuri de interese etc. Obiectivele terorismului 
politic vizează în principal cucerirea puterii politice prin violență, opoziția la impe-
rialism, lupta pentru reforme sociale, lupta pentru putere și influență, lupta pentru 
imagine, lupta pentru identitate, crearea și întreținerea stării de haos. [15]

Un exemplu elocvent al conceptului crimei ca manifest, bazată pe ideile po-
litice reprezintă terorismul revoluționar în Imperiul Rus, care s-a manifestat prin 
recurgerea sistematică la violență, prin comiterea actelor teroriste împotriva 
oficialilor și a reprezentanților puterii de stat de partidele și mișcările politice 
de stânga în a doua jumătate al sec.XIX-lea – începutul sec.XX cu scopul reali-
zării revoluției sociale în Imperiul Țarist. [18, p. 9, 13] În cadrul terorismului 
revoluționar pot fi evidențiate convențional următoarele etape: 1) 1861–1866 
terorismul perioadei „Marelor reforme” care se caracterizează prin radicaliza-
rea studențimii; 2) 1877–1881 perioada confruntării între teroriștii populari și 
forțele guvernamentale; 3) 1904–1907 perioada luptei deschise între teroriști 
și forțele armate ale Imperiului. [18, p. 23] [19]
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Terorismul revoluționar s-a început de la propaganda pașnică suprimată de 
forțele guvernamentale, care a determinat recurgerea la agitație revoluționară 
soldată fără succes și urmată de teroare. Printre cauzele răspândirii ideologiei 
teroriste în Rusia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea pot fi menționate 
următoarele: creșterea contradicțiilor între reprezentanții puterii de stat și 
opoziție, revoluțiile în unele țări Europene, diminuarea rolului religiei în viața 
oamenilor [20], dominarea nihilismului, manifestat prin negarea valorilor so-
ciale, ineficiența metodelor legale în lupta cu terorismul, greșelile tactice ale 
guvernării lui Alexandru II. 

Printre trăsăturile caracteristice ale terorismului revoluționar se identifică 
scopul principal al activității teroriștilor radicali, care este văzut ca „regulatorul 
regimului politic în țară”, la care se recurge în dependența de politica statală 
promovată de autoritățile publice sau ca o metodă de agitație pentru dezorga-
nizarea clasei de guvernare pentru a o determina să meargă la anumite cedări 
în favoarea revoluționarilor. Teroriștii tindeau spre provocarea schimbărilor 
politice în țâră prin eliminarea fizică a țarului și a apropiaților acestuia, care 
trebuiau să ducă la destabilizarea întregului sistem de guvernare. [20] 

Referindu-ne la explicarea conceptului terorismului revoluționar de te-
oria Noii Criminologii, constatăm prezența unui protest cu ordinea politică și 
socială existentă în Rusia Țaristă în sfârșitul sec.XIX începutul sec.XX. Plus la 
aceasta, conceptul terorismului revoluționar denotă aplicabilitatea practică a 
teoriei elaborate de R. Quinney, deoarece se bazează pe conflictul între două 
segmente ale societății: nobilimea și susținătorii regimului țarist, pe de o parte, 
și revoluționarii care luptau pentru schimbarea ordinii de stat existentă, pe de 
altă parte. Observăm promovarea intereselor nobilimii care exercita puterea de 
stat prin intermediul legilor adoptate. În perioada Imperiului Țarist și a monar-
hiei absolute întreaga puterea de stat era concentrată în mâinile regelui, de ace-
ea putem să constatăm că mecanismul legitimității puterii de stat era absolut 
inaplicabil în acea perioada de timp. Prin urmare, întreagă construcție a puterii 
de stat în Rusia Țaristă arată aplicabilitatea ideilor elaborate de R. Quinney, Ian 
Taylor, Paul Walton și Jock Young, care subliniau tendința de promovare a inte-
reselor proprii de guvernanți în defavoarea celor guvernați. Plus la aceasta, în 
cadrul mișcării terorismului revoluționar este evidentă și reacția socială împo-
triva comiterii actelor de terorism, fiindcă revoluționarii nu au fost susținuți 
de majoritatea populației, fiind condamnați atât de societate, cât și de justiția 
penală. 

O altă formă de manifestare delictuală, comiterea căreia este explicată 
plenar de teoria Noii Criminologii, este crima ca „manifest” bazată pe idei re-
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ligioase, care se exteriorizează prin apelarea la terorismul religios ca asocie-
re dintre religie și terorism. [15] Terorismul religios constituie una dintre cele 
mai timpurii varietăți ale terorismului, fiindu-i proprii trăsăturile principale ale 
acestui fenomen social-politic periculos. [21] În prezent, motive religioase sunt 
invocate de circa 20% dintre grupările teroriste care acționează pe glob.[15] 
Terorismul religios este, probabil, cea mai periculoasă formă de terorism și, cu 
siguranță, cea mai dificil de combătut datorită fanatismului cu care acționează 
adepții acestuia. Majoritatea sunt dispuși să-și dea viața pentru cauza lor, fără 
a avea resentimente. Or, când terorismul este consfințit de normele religioase, 
actele lui devin deosebit de sângeroase. [21] 

Terorismul religios s-a evidențiat întotdeauna print-o serie de particulari-
tăți specifice care se referă la așa aspecte ca fundamentul ideologic, baza soci-
ală, modul de organizare etc. Spre deosebire de corespondentele lor seculare, 
grupările teroriste religioase sunt, prin natura lor, motivate de considerații reli-
gioase, dar și de chestiuni politice specifice contextului căruia îi aparțin. Situația 
este caracteristică mai ales pentru grupările teroriste musulmane, căci religia și 
politica pot fi cu greu separate în cazul Islamului. [21]

Drept cauză a terorismului religios și etnic poate fi invocat eșecul econo-
mic din unele regiuni ale lumii. De asemenea, o serie de acte teroriste de natură 
religioasă sunt comandante de lideri extremiști, apariția acestora fiind strâns 
legată de nivelul de trai foarte scăzut, existent în majoritatea statelor musulma-
ne: Afganistan, Palestina, Irak, Iran, etc. Trebuie să remarcăm faptul că numărul 
de victime, produse de actorii organizațiilor teroriste religioase, este în conti-
nuă creștere, preponderent fiind folosite arme cu ridicat potențial distructiv. 
Terorismul nu aparține nici unei religii, fie ea creștină, iudaică sau islamică, ci 
este produsul unui nucleu de extremiști aflați în imposibilitatea de a-și atinge 
obiectivele în mod pașnic și democratic [22].

Analizând evoluția fenomenului terorist și modul în care este acesta per-
ceput, Bruce Hoffman, director al biroului din Washington al Rand Corporation, 
conducător al echipei de cercetare privind terorismul și fost director al 
Centrului pentru Studiul Violenței Politice din Scoția, a identificat în lucrarea 
«Inside Terrorism» (1998) trei particularități ale terorismului religios [44]: 1) 
are preponderent o funcție transcendentală și nu una politică – este un răspuns 
direct la un imperativ teologic; 2) contrar teroriștilor seculari, teroriștii religi-
oși caută adesea eliminarea unor categorii larg definite de dușmani și nu iau în 
considerație consecințele politice contraproductive ale uciderii nediscriminato-
rii (nu se tem de represalii); 3) nu încearcă să recurgă la alte entități decât cea 
proprie. [15]
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De asemenea, ca particularitate ce delimitează acest tip de terorism de altele 
și dă măsură potențialului său catastrofic, violența religioasă este condiționată în 
primul rând de fanatism. Indiferent de filonul dogmatic din care-și trage valorile 
fundamentale, nici o religie recunoscută oficial nu îndeamnă la vătămarea seme-
nilor. Interpretarea extremă, fundamentalistă, străină valorilor de bază ale unei 
religii, constituie condiția sine qua non a recurgerii la violență. Normele socia-
le sunt desconsiderate din start, iar raționalitatea acțiunilor, fie se raportează la 
valori străine acestora, fie lipsește cu desăvârșire. Deși, poate fi întâlnit și la alte 
forme de terorism, fanatismul este un element central al motivației atentatorului 
sinucigaș sau al celui care este dispus să folosească arme chimice pentru extermi-
narea semenilor. În această logică teroarea nu mai constituie un mijloc asimetric 
de obținere a unor avantaje prin practici ilegale, ci devine un scop în sine. [15]

Concluzionând cele expuse mai sus, trebuie să remarcăm faptul că prin-
tre factorii de risc care determină persoanele să recurgă la activitatea teroristă 
se numără situația politică instabilă din țara de proveniență, care se manifestă 
prin declanșarea războaielor civile, conflictelor armate sau restricțiilor excesive 
asupra libertăților cetățenilor. Comiterea actelor de terorism nu reprezintă un 
scop în sine, ci doar un mijloc de a se exprima, de a fi auzit, de a atrage atenția 
asupra problemelor actuale ale societății. Dezacordul cu ordinea socială exis-
tentă trezește dorința de reformare a societății.

Importanța teoriei Noii Criminologii se rezumă la abordarea complexă a 
comportamentului infracțional și a cauzelor determinante, totodată, atrăgând 
atenția la rolul statului în provocarea comportamentului criminal, care ia naștere 
din protestul împotriva structurilor sociale existente și din conflictul dintre di-
ferite segmente ale societății. Analiza cauzelor care provoacă comiterea celor 
mai complexe infracțiuni ca, de exemplu, terorismul, contribuie la identificarea 
potențialilor infractori și la realizarea unei politici penale eficientă de prevenire 
a criminalității. 
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COMPLEXITATEA ETIOLOGICĂ A COMPORTAMENTULUI 
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The current evaluation and appreciation of the complex issue and assessment of the 
complex issues related to family relationships and the phenomenon of domestic violence 
should rightly take into account, on the one hand, the obvious nature of social consciousne-
ss to look at this issue strictly related to certain individual relationships and, on the other 
hand, to result from the obligations of the state to guarantee human rights in all spheres of 
social life, including family relations. In this regard, tradition, cultural specificity and gen-
der bias that tolerate violence, is a factor that conditions domestic violence, in particular 
appearing as an impediment in preventing and combating this harmful phenomenon.

Keywords: human rights, domestic violence, family, violence.

Pornind de la ideea că este necesară și principială condamnarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și a violenței domestice, recunoscân-
du-se faptul că realizarea egalității de drept și de fapt între femei și bărbați este 
un element-cheie în prevenirea violenței împotriva femeilor, aceasta din urmă 
fiind o manifestare a relațiilor istoric inegale de putere dintre femei și bărbați, 
care au condus la dominarea asupra, și la discriminare, femeilor de către băr-
bați și la împiedicarea avansării depline a femeilor; recunoscându-se, cu gravă 
îngrijorare, faptul că

-  femeile și fetele sunt deseori expuse unor forme grave de violență, cum ar 
fi violența domestică, hărțuirea sexuală, violul, căsătoria forțată, crimele 
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comise în numele așa-numitei “onoare” și mutilarea genitală,
-  violența domestică afectează femeile în mod disproporționat și faptul că 

și bărbații pot fi victime ale violenței domestice;
-  copiii sunt victime ale violenței domestice, inclusiv în calitate de martori 

ai violenței în familie etc.
La 11 mai 2011 a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind pre-

venirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice [1].
Cu toate acestea, Republica Moldova a pus în acțiune încă în anul 2006 

(Legea nr. 5/2006) un cadru normativ referitor la asigurarea egalității de șanse 
între femei și bărbați (Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între fe-
mei și bărbați din 9 februarie 2006, nr. 5-XVI (în vigoare la 24 martie 2006)[2]), iar 
în anul imediat următor, prin Legea nr. 45/2007, a fost adoptat un cadru norma-
tiv sistematizat referitor la prevenirea și combaterea fenomenului de violență 
domestică (Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie din 
1 martie 2007, nr. 45-XVI (în vigoare la 18. septembrie 2008)[3]). Evident aceste 
instrumente juridice au pus bazele unei lupte consistente contra unui asemenea 
fenomen socialmente negativ și periculos cum este violența în familie (violența 
domestică). 

Desigur, la început urma să se contureze limitele și formele de manifestare 
obiectivă ale fenomenului de violență în familie, pentru a se lua măsuri promp-
te și pozitive în vederea prevenirii și combaterii acestui fenomen. În cadrul 
acestor limite de activitate, au intervenit multiple probleme de ordin aplicativ, 
soluționarea cărora impunea eforturi atât la nivel de implicație normativă, cât și 
la nivel de implicație practică. Anume aceste considerente au determinat multi-
plele modificări de legislație operate. Or, nici Codul penal al Republicii Moldova, 
nici Codul contravențional nu aveau incriminate, la acea etapă, norme care să 
vizeze răspunderea juridică expresă și diferențiată pentru violența în familie 
(Codul contravențional a fost completat cu art. 781 C. con. al RM prin Legea nr. 
196/2016[4], iar Codul penal a fost completat cu art. 2011 C. pen. al RM prin 
Legea nr. 167/2010[5]).

Având în vedere orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric de-
mocratic european, care se bazează pe valorile constituționale fundamentale, 
unanim recunoscute și protejate, precum democrația, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și supremația legii, la 6 februarie 2017 a 
fost semnată CVFVD1, prin acest fapt fiind exprimat consimțământul Republicii 
Moldova de a fi legată prin acest tratat (statul nostru a devenit cel de-al 44-lea 

1 CVFVD - Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 
femeilor și a violenței domestice.
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stat semnatar al tratatului[6]). În aceste condiții, următorul pas, și anume cel 
de ratificare a CVFVD constituie un imperativ pentru Republica Moldova care 
este condiționat și de Agenda de Asociere între Uniunea Europeană și Republica 
Moldova ca rezultat al semnării la 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană, care constituie principalul instrument al Uniunii Europene 
pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de standardele europene. 
Necesitatea ratificării acestui important instrument internațional, care instituie 
măsuri de prevenire a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pre-
cum și măsuri pentru protecția victimei și tragerea la răspundere a agresorului, 
se impune și în contextul tendințelor și politicilor la nivelul tuturor statelor eu-
ropene.

În context, Legea nr. 45/2007 a definit următorul conținut al violenței în 
familie - acte de violență fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, 
cu excepția acțiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv 
amenințarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privința 
altui membru al aceleiași familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material 
sau moral2.

Principalele instrumente legate de prevenirea și combaterea violenței în 
familie pun în evidență mai multe priorități, dar principala prioritate este vizată 
de protecția juridică a victimelor eventualelor violențe domestice. Din aceste 
rațiuni, mecanismele de protecție au fost diferit abordate de la etapă la etapă, 
iar la moment ele sunt în permanentă modificare și îmbunățire, inclusiv sub 
aspect normativ.

Or, după cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în mai mul-
te cauze pronunțate împotriva Republicii Moldova, ingerința autorităților în 
viața privată și de familie poate fi necesară pentru a proteja sănătatea și drep-
turile unei persoane sau pentru a preveni acțiuni cu caracter penal în anumite 
circumstanțe, în acest sens, statele urmând să mențină și să aplice în practică 
un cadru legal adecvat pentru a asigura protecția împotriva actelor de violență 
comise de persoane fizice (Cauza Modric vs. Republica Moldova, hotărârea din 
16 iulie 2013[7]; cauza Eremia vs. Moldova, hotărârea din 28 mai 2013[8]). 

În acest ultim context, în viziunea noastră, analiza compatibilităților 
legislației naționale cu prevederile CVFVD este determinată în continuare de 
intenția de a prezenta cât mai vast cadrul legal în vigoare, limitele existente la 
nivel de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. 
Astfel, se impune o analiză comprehensivă și complexă a subiectului legat de 
personalitatea victimei infracțiunii de violență în familie, pentru a direcționa 

2 Legea NR. 45/2007, op. cit. 
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cât mai perfect limitele luptei contra acestui fenomen socialmente periculos 
prin mijloace penale (în materie contravențională și în materie penală, ambele 
incidente domeniului complex al răspunderii penale, conform jurisprudenței 
CtEDO – Hotărârea Curții Constituționale nr. 26 din 23 noiembrie 2010[9]). Or, 
în sensul Legii nr. 45/2007, victima prezumă oricare persoană, adult sau copil, 
supusă actelor de violență în familie, în concubinaj3.

Aceste nuanțe legate de personalitatea victimei infracțiunii de violență 
domestică se impun, mai cu seamă, din perspectiva corelării subiectului activ 
al infracțiunii (contravenției) de violență în familie cu victima acestei violențe 
(în particular percepțiile și stereotipurilor referitoare la victimele violenței în 
familie) și asigurării unei protecții juridice eficiente a drepturilor victimelor 
infracțiunilor de violență în familie.

Nivelul diferit de dezvoltare a statelor lumii și tendințele diverse de modi-
ficare și implementare a textelor normative în materia prevenirii și combaterii 
fenomenului prejudiciabil al violenței domestice - face dovada faptului că acest 
fenomen, cu caracter preponderent infracțional, obține un tratament diferit de 
la un stat la altul, precum și de la o legislație la cealaltă. 

Caracterul diferit se manifestă nu doar în aspectul unor indicatori cantita-
tivi, dar diferența intervine și în materia unor elemente calitative (forme de ma-
nifestare a fenomenului de violență domestică, categorii de persoane preponde-
rent vulnerabile de a deveni victime ale violenței domestice, trăsături definitorii 
ale victimelor violenței în familie, stereotipuri, inclusiv bazate pe elementul re-
ligios, ale raporturilor statuate între agresor și victimă etc.). 

În ipoteza acestor premise de ordin calitativ și cantitaiv, perfecționarea 
direcțiilor de prevenire și combatere a fenomenului violenței în familie devine 
unul necesar și inevitabil, iar adoptarea și/sau perfecționarea instrumentelor 
juridice de protecție a victimelor violenței domestice, ca de altfel a oricăror 
forme de violență, devine o prioritate. Or, aceasta din urmă este aparent po-
sibilă doar prin analiza particularităților care caracterizează în mod special 
personalitatea victimei infracțiunilor de violență în familie și a complexității 
etiologice a comportamentului infracțional legat de violența în familie.

Adoptarea și/sau perfecționarea instrumentelor juridice de protecție a 
victimelor violenței în familie urmează și este posibilă de realizat doar prin 
analiza tuturor elementelor care particularizează fenomenul respectiv în li-
mitele ansamblului de fenomene prejudiciabile, în contextul valorificării și 
implementării unor standarde internaționale și europene în materia vizată. 
În acest sens, este evident că caracterul normativului aferent reglementărilor 

3 Legea nr. 45/2007, op. cit., art. 2.
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fenomenului violenței în familie este foarte divers și variat, incluzând multiple 
norme internaționale (tratate, convenții, recomandări etc.) și naționale (penale, 
contravenționale, civile, familiale etc.). 

Deci, familia și-a păstrat dintotdeauna rolul ei ca unitate structurală de 
bază a societății. Or, la etapa actuală de dezvoltare a societății și statului nu este 
identificat un alt model social care să înlocuiască familia și relațiile familiale. 
Evident, familia și relațiile sociale raportate la familie urmează de a fi supuse 
potecției juridice, în particular protecției juridico-penale, din partea statului. 
Or, violența în familie se înfățișează ca o puternică forță distructivă, care pune 
în pericol și prejudiciază funcționarea și dezvoltarea normală a familiei și a 
relațiilor sociale aferente.[10]

Infracțiunea de violență în familie (art. 2011), după cum am consemnat an-
terior, a fost introdusă în Codul penal prin Legea nr. 167/2010 (în vigoare la 3 
septembrie 2010)[11], fiind definită, în formă tipică, ca acțiunea sau inacțiu-
nea intenționată, manifestată fizic sau verbal, comisă de un membru al familiei 
asupra unui alt membru al familiei, care a provocat suferință fizică, soldată cu 
vătămarea ușoară a integrității corporale sau a sănătății, suferință psihică ori 
prejudiciu material sau moral. Violența în familie, ca infracțiune în varianta sa 
de bază (tipică) era calificată ca fiind infracțiune ușoară.

În condițiile variantei inițiale, săvârșirea infracțiunii:
- asupra a doi sau mai multor membri ai familiei,
- care a provocat vătămarea medie a integrității corporale sau a sănătății,
- care a cauzat vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății,
- care a determinat la sinucidere sau la tentativă de sinucidere;
- care a provocat decesul victimei,
era tratată prin prisma variantelor agravante ori deosebit de agravante 

ale infracțiunii de violență în familie, obținând, în acest ultim caz, forma unor 
infracțiuni mai puțin grave sau deosebit de grave (de la varianta agravantă la 
cea deosebit de agravantă).

Prin Legea nr. 196 din 28 iulie 2016 infracțiunea de violență în familie a 
obținut o altă noțiune penală, varianta tipică a infracțiunii, fiind descrisă nor-
mativ în felul următor: acțiunea sau inacțiunea intenționată comisă de un mem-
bru al familiei în privința altui membru al familiei, manifestată prin: a) maltrata-
re, alte acțiuni violente, soldate cu vătămare ușoară a integrității corporale sau 
a sănătății; b) izolare, intimidare în scop de impunere a voinței sau a controlu-
lui personal asupra victimei; c) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea 
de mijloace de existență primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare 
ușoară a integrității corporale sau a sănătății (infracțiune mai puțin gravă).
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În formă agravantă sau deosebit de agravantă au fost identificate următoa-
rele modalități: săvârșirea infracțiunii

-  asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei;
-  în legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecție;
-  care au provocat vătămarea medie a integrității corporale sau a sănătă-

ții;
-  care au cauzat vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
-  care au determinat la sinucidere sau la tentativă de sinucidere 

(infracțiuni grave);
-  care au cauzat vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății 

soldată cu decesul victimei (infracțiuni deosebit de grave).
În opinia noastră, norma art. 2011 din Codul penal nu este perfectă nici la 

etapa actuală, atât sub aspectul răspunderii penale pentru violența în familie, cât 
și prin prisma pasibilității de pedeapsă penală pentru această infracțiune. Mai 
mult decât atât, modificările abundende de legislație pot distorsiona eficiența 
luptei cu acest fenomen socialmente periculos. Deci, este atestat faptul că la 
etapa actuală de dezvoltare a societății noastre, a devenit evident nivelul tot 
mai înalt al infracționalității domestice (infracționalității legate de violența în 
familie). Acest fapt este stabilit și în conținutul rapoartelor anuale ale poliției, 
invocându-se la caracterul grav al problemei legate de violența în familie atât la 
nivel național, cât și în plan internațional[12]. 

În context, indicii cantitativi atestați în anul 2020, la nivelul Republicii 
Moldova, indică la 2453 cazuri de violență în familie, 866 dintre aceste cazuri 
fiind încadrate ca fapte de natură penală (infracțiuni), adică infracțiunile legate 
de violența în familie numără 3,49% cazuri în limitele structurii infracționalității 
de ansamblu pe același teritoriu și în aceeași perioadă de timp.4

Infracționalitatea domestică comportă și un înalt grad de latentitate. 
Pe această cale, indicii statistici oficiali nici pe departe nu reflectă cu adevă-
rat situația obiectivă reală. Acest tip de criminalitate comportă particularități 
specifice de la subiect activ la subiect pasiv al infracțiunilor vizate, de la timp 
și loc de comitere a infracțiunii la scop și motive infracționale. De asemenea, 
infracțiunile legate de violența în familie, de regulă, nu sunt raportate la catego-
ria infracțiunilor atipice.

În opinia autorului V. D. Dascălu, infracțiunile săvârșite cu violență repre-
zintă un fenomen antisocial complex, rezultat al interacțiunii conjugale a unor 
factori obiectivi și subiectivi, sociali și individuali, generali și particulari, a unor 
condiții favorizante a căror naștere și explicație solicită din partea specialiștilor 

4 Ibidem, p. 3.
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interesați în prevenirea și diminuarea acestor manifestări - eforturi interdisci-
plinare și interinstituționale. Pe această ultimă cale, concluzia autorului V. D. 
Dascălu este că tranziția pe care o parcurge România și Republica Moldova se 
repercutează și în problematica criminalității și a infracțiunilor săvârșite cu vi-
olență, în special, dându-le un conținut criminogen nou [13, p. 45]. 

În opinia autorului V. I. Șahov, analiza criminologică a situațiilor violenței 
criminale în fămilie identifică o dependență directă a agresiunii interfamiliale 
de condițiile social-economice obiective atestate. În acest ultim context, inter-
vine conflictul între rolul social al indivizilor, între particularitățile psihologice 
individuale și condițiile obiective de trai. Or, circumstanțele social-economice 
nesatisfăcătoare au ca efect ancorarea familiei în geneza unui comportament 
infracțional al agresorilor familiali5. Adică, pe fundalul nivelului nesatisfăcător 
de trai, infracționalitatea legată de violența în familie poate doar crește la nivel 
cantitativ, dar și lua alte forme de manifestare în plan calitativ.

Dar, totuși, factorii infracțiunilor de violență în familie sunt și pot fi 
diverși. Este evident că comportamentul infracțional, în particular violența 
în familie, nu este o manifestare arbitrară, o consecință a voinței individului 
sustrase oricărei cauze și, deci, inexplicabilă, după cum remarcă, pe drept 
cuvânt, autorul O. Bejan. [14, p.11-12] Adică fenomenul care generează alt 
fenomen este numit cauză. Astfel, prin cauză, după cum consemnează pe 
bună dreptate autorul I. Ciobanu, înțelegem fenomenul care în mod obiectiv 
și necesar, precede și generează alt fenomen. La fel, prin cauză se înțelege 
„ansamblul factorilor care fac un anumit efect să urmeze în mod necesar din 
acei factori”. [15,p.45]

Factorii raportați la fenomenul infracțional al violenței în familie pot fi 
identificați, în opinia autorului V. I. Șahov, pe care o susținem, prin prisma unei 
structuri trihotomice, orânduite în linie verticală în felul următor:

1) factori la nivel macro-social (conflictele și dificultățile la nivel social ge-
neral);

2) factori la nivel mediu (conflictele care vizează comunicarea între persoa-
ne în limitele anturajului familial);

3) factori la nivel micro-social (conflictele raportate la comportamentul 
individual)6.

Un rol semnificativ în cadrul sistemului de factori (cauze și condiții), care 
favorizează comiterea infracțiunilor de violență în familie sunt conflictele de co-
municare interpersonale în cadrul anturajului familial (factori de nivel mediu). 

5 ШАХОВ В. И. op. cit., p. 30.
6 ШАХОВ В. И. op. cit., p. 31-33.
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Conflictul familial intervine ca un caz particular al confruntării interpersona-
le, esența căruia determină pozițiile contrare ale diferitor membri ai familiei. 
Situația criminogenă în cauză determină într-o anumită măsură trecerea de la 
conflictul familial la un alt nivel calitativ, soluționarea conflictului fiind practic 
imposibilă ori pusă în mare dificultate.

Caracteristica nivelului comportamental individual (micro-nivelul) include 
în sine un sistem de factori individuali, care favorizează infracțiunea de violență 
în cadrul familiei. În acest context, literatura de specialitate face referință la 
două nivele de factori alternativi: 

- factori biologici și
- factori sociali.
Autorul O. V. Melihov explică factorii violenței în familie prin contextul lip-

sei unei baze juridice corespunzătoare, legea penală intervenind doar în situația 
de cauzare a unor daune în limitele caracterului prejudiciabil al infracțiunii, dar 
nu creează premise reale de prevenție. În același sens, se indică la faptul că lip-
sesc condiții economice de asigurare a egalității – asigurarea cu muncă, sala-
riu echitabil, posibilitatea de a desfășura studii corespunzătoare, posibilități de 
odihnă etc.[16]

În cadrul analizei factrorilor criminogeni ai nivelulul microsocial, care 
determină comiterea infracțiunilor de violență în cadrul familiei, urmează să 
fie identificat, în mod prioritar, și situația victimei în ipoteza acestui întreg 
proces complex și complicat. Or, situația victimei și profilul psihologic al vic-
timei este specific în cadrul infracțiunilor de violență în familie, comparativ 
cu alte categorii de infracțiuni. În primul rând, în cadrul acestor categorii de 
infracțiuni, subiectul activ și subiectul pasiv (victima infracțiunii) sunt legate 
de o relație de dependență afectivă, financiară și comunicare zilnică (familială, 
de rudenie, intimă etc.). Nivelul înalt de victimizare în cadrul relațiilor famili-
ale nu este întâmplător, având la bază, de asemenea, un ansamblu de factori: 
relațiile sociale în cadrul familiei într-o măsură mai mică sunt supuse unui 
control social; în viața personală în măsură mai mare sunt supuse persoanele 
unor obiceiuri, stereotipuri social-negative; orientarea personală concretă a 
violenței în raport cu o anumită persoană; în o parte a cazurilor conflictele 
sunt situaționale.

De aici și importanța clasificării subiecților pasivi ai infracțiunilor de 
violență în familie. Or, rolul victimei în mecanismul actului infracțional este ex-
trem de divers și din acest punct de vedere, comportamentul victimei poate fi 
următorul:

a) pozitiv, adică victima opune rezistență activă agresorului;
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b) neutru, adică nu contribuie nici la comiterea infracțiunii și nici la con-
tracararea ei;

c) negativ, unde victima însăși încalcă într-un oarecare mod normele mo-
rale sau juridice[17].

Prin prisma celor consemnate anterior, stabilim faptul că infracționalitatea 
de violență în familie, fiind condiționată, în fapt, de condițiile generale ale 
criminalității, posedă multiple particularități care o deosebesc de criminali-
tatea domestică generală, precum și de infracționalitatea, luată în ansamblul 
ei. Adică, în fapt, este important și principial de consemnat că fenomenele ne-
gative în plan social, demografic, economic, politic, cultural, psihologic etc., 
care caracterizează societatea contemporană, sunt determinante de bază ale 
criminalității legate de violența în familie. Pornind de la reperele invocate an-
terior, stabilim că factorii de violență în familie în Republica Moldova pot fi 
clasificați în două mari grupuri:

- primul grup – factorii social-economici – incluzând în particular 
diferențierea evidentă între persoane sărace și persoane bogate. Or, familia 
nu poate să treacă prin afara problemelor și efectelor negative ale societății, 
în afara dificultăților materiale și morale, prin detașarea de la realitățile eco-
nomice ale statului și societății. De aceea, atragem atenția asupra faptului că 
infracționalitatea înaltă legată de violența în familie în Republica Moldova este 
direct influențată de lipsa de asigurare materială a familiilor, în primul rând a 
persoanelor în etate și a celor bolnave, lipsa locurilor de muncă, creșterea nive-
lului de șomaj etc.;

- al doilea grup – factorii social-psihologici – care include în sine un an-
samblu complex de factori, raportați la particularitățile personale, starea de să-
nătate etc. [18]

În opinia noastră, problema violenței în familie este o parte (un element) 
a problemelor culturale, egalității de gen, protecției social-economice și juridi-
ce a personalității în societatea contemporană. Se impune ca necesară și chiar 
prioritară adoptarea unor măsuri adecvate, care să combine măsuri de reacție 
juridică adecvată cu măsuri de asigurare și susținere, în particular susținere 
materială și medicală, a familiilor aflate în stare de risc avansat de intervenție 
a violenței, în special a violenței față de copii. Anume din ipoteza acestei ultime 
idei, dar și luând în vedere faptul că subiect pasiv al violenței în familie poate 
fi oricare persoană, violența în familie poate fi diferențiată în felul următor: - 
violența aplicată din partea părinților față de copii; - din partea unui soț față de 
celălalt soț sau persoană care se află în relații asemănătoare celora dintre soți 
(concubinaj); - din partea copiilor și nepoților față de alte rude.
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Luând în vedere complexitatea fenomenului infracțional al violenței în fa-
milie, se impune, de rând cu cele consemnate anterior, 

- necesitatea creării unui sistem adecvat de acțiuni de prevenire și comba-
tere a infracționalității legate de violența în familie, prin îmbinarea corespunză-
toare a forțelor și mijloacelor mai multor instituții de stat;

- după un studiu complex și multidimensional al răspunderii juridice pen-
tru faptele legate de fenomenul violenței în familie, urmează să se identifice 
între sistemul de norme susceptibile de a fi modificate și de a crea premise 
pentru o cât mai mare claritate și stabilitate a cadrului normativ în acest as-
pect.

În opinia autorului T. A. SIDORENCOVA, foarte importante sunt anume ele-
mentele care vizează comportamentul violent nesupus răspunderii penale, care 
este subestimat și constituie o primă etapă în constituirea unor fapte de natură 
infracțională, aferente violenței în familie. În context, anume mifologizarea (ste-
reotipizarea) relațiilor în cadrul familiei constituie un factor care condiționează 
violența în familie, în particular înfățișându-se ca un impediment în prevenirea 
și combaterea violenței contra femeilor [19].

Evaluarea și aprecierea actuală a problemei urmează, pe bună dreptate, să 
ia în vedere,

-- pe de o parte, caracterul evident al conștiinței sociale de a privi această 
problemă strict legată de anumite relații individuale (particulare), iar, 

-- pe de altă parte, de a rezulta din obligațiunile statului de a garanta drep-
turile omului în toate sferele vieții sociale, inclusiv în relațiile de familie. 

Mai mult, strict la etapa curentă este necesar și prioritare de a identifica 
posibilitățile reale de a preveni și de a combate infracționalitatea care vizează 
violența domestică. Aceste posibilități urmează a fi prioritizate, mai cu seamă 
în ipoteza exodului faptelor ilegale de violență în familie, în special în perioada 
curentă de izolare în legătură cu situația epidemiologică creată.
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Comrat

The term Darknet or Dark Net (synonym - Darkweb or Dark Web) means an anony-
mous segment of the Internet, which is a system of unrelated virtual tunnels that transmit 
data in an encrypted form. Access to the Darknet is not possible without the installation of 
special software. The domains used in Darknet can’t be accessed through traditional search 
engines like Google, Yahoo, or Yandex. They just won’t show up. These are, for example, do-
main zones .onion or .i2p. For academic purposes the author of the article has installed the 
Tor brouser, the most popular way of access to Darknet, which provides anonimity for user 
through the medium of onion routing technology. For Moldova Darknet is not something 
abstract. Per 100 000 of internet users moldovans access this segment of internet more 
frequently than citizens of any other country in the world. The main object of the author’s 
study is Hydra – the biggest Darknet illegal marketplace, which offers services to russian 
speaking users from post-Soviet countries and inlcudes ove four thousand markets of diffe-
rent criminal goods, mostly drugs and psychotropic substances. Author suggests that local 
law enforcement authorities give a serious attention to Hydra that is functioning in Moldova 
as well.

Keywords: Darknet, Darkweb, deep web, offence, drugs, Hydra, Tor browser, onion 
routing, anonimity, Chainalysis, illegal goods, Bitcoin.

Сам термин Darknet или Dark Net (синоним – Darkweb или Dark Web) 
означает анонимный сегмент интернета, представляющий собой систему 
не связанных между собой виртуальных туннелей, осуществляющих пе-
редачу данных в зашифрованном виде. Доступ в даркнет невозможен без 
установки специального программного обеспечения. Самым популярным 
является браузер The Onion Router (Tor), который может скачать на офи-
циальном сайте проекта и установить любой желающий.[1] Используются 
также иные анонимные сервисы – Invisible Internet Project (I2P),[2] Freenet 
[3] и др. К сегменту даркнета следует также отнести Telegram Open Network 
(TON) – проект продвинутой децентрализованной интернет-платформы, 
разработанный командой Павла Дурова.[4] 
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В даркнете используются домены, на которые не получится зайти че-
рез традиционные поисковые системы типа Google, Yahoo или Yandex. Они 
просто не отобразятся. Это, к примеру, доменные зоны .onion или .i2p.

Даркнет необходимо отличать от невидимого или глубинного интер-
нета и классических файлообменников. Глубинный интернет (Deep Web 
или Invisible Web) представляет собой тот сегмент всемирной паутины, 
доступ в который возможен через обычные веб-браузеры, но лишь персо-
нализированным пользователям, прошедшим аутентификацию. Личный 
кабинет подписчика на платные сервисы, банковский онлайн-счёт, базы 
данных научных библиотек, юридические документы, конфиденциаль-
ная информация медицинского характера, и даже чаты в социальных се-
тях относятся к глубинному интернету.[5]

В целом глубинный интернет имеет огромное количество позитив-
ных свойств и полезной информации. Без него невозможно предоставле-
ние многих легальных услуг, заточенных под индивидуального пользо-
вателя, а также общее развитие онлайн-экономики. Глубинный интернет 
также является неотъемлемой частью, набирающего стремительные обо-
роты технологического направления интернета вещей (Internet of Things 
– IoT), подразумевающего возможность подключения к интернету и уда-
лённого управления практически любыми бытовыми приборами, меди-
цинским оборудованием, системами полива растений, кормления живот-
ных, и т.д.[6]

В случае файлообменников типа BitTorrent обмен данными, как и 
в даркнете, происходит по принципу «равный-равному» (peer-to-peer - 
P2P), т.е. прямого подключения одного пользователя к другому, однако 
при использовании классических файлообменников нет анонимности. IP-
адреса источников загрузки и загружающих не скрываются и не шифру-
ются. Поэтому торрент-сервисы нельзя отнести и тёмному интернету.

В исследовательских целях автор установил браузер Tor для доступа 
в даркнет. При ближайшем рассмотрении обнаруживаем предельно про-
стой интерфейс как самой поисковой системы, так и полученных поис-
ковых ответов, напоминающий то, как выглядела всемирная паутина на 
начальных этапах своего существования. В процессе установки всплывает 
вопрос, разрешено ли использование браузера Tor в стране пользователя. 
Дело в том, что ряд стран официально запретил использование аноним-
ных сетей на своей территории. В разделе FAQ официального сайта браузе-
ра даётся список этих государств. На март 2021 года в списке находится 16 
стран – Беларусь, Вьетнам, Египет, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Мьянма, 
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ОАЭ, Оман, Пакистан, Россия, Северная Корея, Сирия, Туркменистан и 
Турция. Обращает на себя внимание, что в списке нет ни одного государ-
ства из Западной Европы, Северной и Южной Америки. 

Разработчики браузера тщательно изучили техническую сторону во-
проса. Они отмечают, что на практике этот запрет осуществляется путём 
поиска правоохранительными органами информации об адресах входных 
узлов Тора, внесении их в чёрный список и последующей блокировке. В 
то же время отмечается, что для обхода существующих запретов «те, кому 
действительно нужно» пользуются узлами, отсутствующими в публич-
ном доступе (т.н. мостами). [7]

Работа основного браузера даркнета строится на технологии лу-
ковой маршрутизации (onion routing), разработанной сотрудниками 
Исследовательской лаборатории ВМС США. [8] Название технологии 
достаточно ёмко описывает её основной принцип, который похож на 
строение луковицы, где слои прямо не соприкасаются друг с другом. 
Соединение в Торе проходит через промежуточные сетевые узлы и от-
дельно шифруется каждым из них. Сообщения передаются между узла-
ми в непредсказуемом направлении, поэтому отследить их чрезвычай-
но сложно. На каждом этапе получаемые данные заново шифруются и 
отсылаются на другой узел, чтобы быть расшифрованными лишь на 
компьютере адресата. В любой момент пользования браузером можно 
сбросить свою идентичность, нажав соответствующую кнопку в правом 
верхнем углу экрана.

Для Республики Молдова анализ браузера Тор не является какой-то 
отвлечённой абстракцией. По данным швейцарской независимой органи-
зации Digital Society за 2015 год, Молдова занимает первое место в мире 
по количеству лиц, использующих браузер Тор, с показателем в 963 че-
ловека на 100 000 пользователей интернета, т.е. около 1 % от их общего 
числа. [9]

Следует признать, что представленные данные несколько устарели, 
однако и эти показатели позволяют сформировать достаточно чёткое по-
нимание масштабов распространения тёмной паутины в нашей стране.

Чем же занимаются граждане Молдовы в даркнете? Думается, следу-
ет отбросить мысль что Тор стал площадкой для оппозиционной деятель-
ности и проявлений свободомыслия молдавских граждан. При всех эко-
номических и политических сложностях, с которыми сталкивается наше 
государство, возможность высказать свое мнение, пусть даже отличное от 
позиции властей, всё же имеется. 
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Представляется, что большинство молдавских пользователей брау-
зера Тор составляют лица, заинтересованные в доступе к аудио- и видео-
контенту, подпадающему под охрану авторских прав, хотя не следует ис-
ключать и другие виды незаконной активности.

Связь Республики Молдова с противоправной деятельностью в дар-
кнете может иметь и другие формы. Например, работа серверов нелегаль-
ных онлайн-магазинов на территории нашего государства. Так, в начале 
2021 года путём совместных усилий правоохранительных органов ряда 
стран была предотвращена деятельность одного из крупнейших марке-
тов такого рода DarkMarket. Более 20 серверов незаконной торговой пло-
щадки находились на территории Молдовы и Украины. [10]

По данным Chainalysis, самым большим даркнет-маркетом, зани-
мающим более трёх четвертей всего мирового даркнет-рынка, является 
Hydra. [11] Особенностью этого криминального рынка является, тот факт, 
что он русскоязычный и обслуживает в первую очередь граждан бывшего 
Советского Союза. Название Hydra, скорее всего, отсылает к вымышлен-
ной террористической организации «Гидра» из комиксов Марвел, кото-
рые были удачно экранизированы в чрезвычайно популярной серии аме-
риканских фильмов под общим названием «Мстители». [12] Девиз пре-
ступной организации из комиксов - «отрубишь одну голову, две другие 
займут её место», что провозглашает устойчивость и постоянный рост 
организации. Это в полной мере характеризует ситуацию в отношении 
реального даркнет-рынка, размеры которого неуклонно увеличиваются. 
Наибольший рост «Гидры» был зафиксирован в период 2016 - 2018 го-
дов), что во многом объясняется общим ростом криптовалютного рынка 
в эти годы. 

На портале размещено 4059 магазинов с незаконными товарами, 
преимущественно незаконными наркотическими веществами. В зависи-
мости от выбора страны и региона количество магазинов может менять-
ся. Так, количество сайтов, работающих в Республике Молдова, умещает-
ся на 59 страницах. Представленная география включает практически все 
крупные города нашей страны - Кишинев, Бельцы, Варница, Дондюшень, 
Дрокия, Кагул, Комрат, Оргеев, Рышкань, Сороки, Унгены, Чадыр-Лунга. 
Примечательно, что и населённые пункты, находящиеся на левом бере-
гу Днестра (Тирасполь, Бендеры, Дубоссары, Рыбница, Григориополь, 
Слободзея, Днестровск) также находятся в разделе «Молдавия». Для тех 
клиентов, кто не нашёл свой населённый пункт, в данном разделе есть 
рубрика «Отправка по Молдавии». 
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Представляется, что правоохранительным органам нашей страны сле-
дует обратить серьёзное внимание на крупномасштабный рынок прода-
жи запрещённых наркотических веществ, покрывающий всю территорию 
Республики Молдова. Основная сложность осуществления оперативной 
работы состоит в том, что подпольный рынок работает исключительно с 
биткоином в качестве средства оплаты, поэтому оперативные работники 
должны иметь в своём распоряжении криптовалютные средства и уметь 
ими пользоваться с целью изобличения наркоторговцев, например, вы-
дав себя либо третьих лиц за потенциальных клиентов. Чем больше вре-
мени понадобится для разработки соответствующих способов противо-
действия этому и другим видам криптопреступности, тем сложнее будет 
дать адекватный ответ данной криминальной угрозе. Технологическая 
преступность развивается по своим законам, а представители кримина-
литета чрезвычайно умело используют существующие пробелы в право-
вом регулировании и правоохранительной деятельности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ОТБЫВАЕТ НАКАЗАНИЕ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНЕИЯ СВОБОДЫ
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Черновицкого национального университета имени 
Юрия Федьковича

In this article, the author examines the main characteristics of women who are serving 
sentences in prisons. Attention is focused on the fact that women serving sentences in places 
of deprivation of liberty, being in a closed environment, are influenced by various factors 
associated with the inability to satisfy the need for free communication, protection from 
the encroachments of other persons, obtaining the necessary information, belonging to a 
socially significant group, self-development. All this affects the emergence of psychologically 
stressful states that adversely affect the cognitive and emotional-volitional sphere of convic-
ted women. The author notes that the idea of   the personality of a convicted woman in places 
of deprivation of liberty should be formed from the results of observation, psychodiagnostic 
research and operational prevention. Psychological diagnostics makes it possible to identify 
the possibility of unlawful behavior of convicts in the early stages of development in order 
to put them on a preventive record. The author comes to the conclusion that it is necessary 
to compile characteristics of newly arrived convicted women, namely, to use questionnaires, 
projective methods that allow to determine the self-esteem of the convict and her ability to 
control her emotions in stressful and conflict situations.

Keywords: woman, punishment, imprisonment.

Женщина в конкретный момент своей жизни находится в каком-то 
определенном психическом состоянии. Именно это состояние и предопре-
деляет форму ее реагирования на окружающую обстановку, на ее поведе-
ние. Меняются определенные психические состояния – меняется и форма 
реагирования. Так как изолирование от общества происходит на долгий 
срок, то тяжелые психические состояния у женщин ярко выражены, устой-
чивы и со временем приводят к трудно обратимым изменениям психики, 
характера. Они влекут за собой постоянную внутреннюю напряженность 
[1, с. 109]. Возникает та самая ситуация, о которой говорят: «человек места 
себе не находит» [2, с. 82].

Поэтому изучение личности, в том числе и женщин, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы имеет большое практическое значение, 
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поскольку дает возможность принять необходимые как теоретические, так 
и практические средства по противодействию преступности, исправления 
и ресоциализации осужденных.

Отбывание наказания в виде лишения свободы связано с процесса-
ми социально-психологической адаптации осужденных женщин к но-
вым правилам, а также условиям жизни в исправительных учреждениях. 
Безусловно, социальная изоляция человека посредством лишения его сво-
боды, приводит к значительным личностным и поведенческим измене-
ниям. Оказавшись в исправительном учреждении, осужденная женщина 
переживает сложный период адаптации к непривычным условиям труда 
и быта, к новой среде, социальному окружению, специфическим требова-
ниям режима отбывания уголовного наказания. Осужденные женщины 
различаются по своим психологическим, моральным, а также социальным 
качествам, у них обнаруживается различная степень негативного отклоне-
ния от принятых в обществе норм во взглядах, мировоззрении, навыках, 
убеждениях, в оценке своей личности и отношении к другим осужденным, 
в понимании дозволенного и запрещённого и иных социальных ценностей 
[3, с. 11]. Как утверждает Ю.М. Антонян, каждый осужденный – это резуль-
тат определенных жизненных обстоятельств, которые мотивировали его 
на совершение преступления [4, с. 119].

Лишение свободы представляет собой комплекс правоограничений: 
одних прав и свобод осужденная женщина лишается полностью, других ли-
шается частично. Наказание выступает в отношении осужденной женщи-
ны в качестве противоречивого явления, поскольку с одной стороны, оно 
объективно связано с ущемлением ее духовных и материальных благ, а с 
другой в конечном итоге выступает в качестве средства воспитания таких 
свойств и черт личности, формирование такого образа поведения, к кото-
рым по существу должна стремиться сама осуждённая женщина, если бы 
она осознала аморальность своего прежнего поведения [4, с. 123].

При изучении личности осужденной женщины должны учитываться 
социально-демографические, психологические и индивидуальные свой-
ства. Важное значение имеет устойчивость ее преступной установки на 
противостояние правилам поведения в обществе и условиям режима в ис-
правительном учреждении. Поэтому в учреждениях исполнения наказаний 
необходимо изучать черты характера осужденных женщин, которые могут 
сдержать их от дальнейшего совершения уголовных преступлений, для 
чего следует рассматривать характер, темперамент, способности, эмоции, 
стрессовые факторы, жизненные ориентации и другие черты. То есть необ-
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ходимо учитывать все особенности личности и факторы, которые провоци-
руют антисоциальное поведение для того, чтобы правильно организовать 
работу по исправлению и ресоциализации осужденных женщин.

Безусловно, каждый человек является индивидуальностью с характер-
ными только для нее чертами, однако ученые выделяют специфические 
признаки личности преступника. К примеру, Ю.М. Антонян относит к осо-
бенностям характера личностей: «импульсивность, склонность к действию 
под влиянием эмоций, подозрительность, угнетенное состояние, стремле-
ние дистанцироваться от окружающего мира». К наиболее общим чертам 
личностей, совершающих общественно опасные деяния можно отнести: 
эгоизм, который часто переходит в эгоцентризм, когда поведение челове-
ка следует только ее интересам, желаниям и влечениям; пренебрежение к 
интересам и мнения отдельных членов общества, а также к самым близким 
людям; отсутствие эмпатии, а в связи с этим отсутствие сострадания к по-
терпевшему, склонность к жестокости; аффективное характер поведения, 
когда желания, потребности и влечения, которые возникают у преступника, 
сразу же воплощаются в жизнь, в том числе и преступным путем [5, с. 87].

Женщин, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 
можно условно разделить на две группы. Первая группа – это женщины, ко-
торым присуща неуравновешенность, склонность к жестокости, амораль-
ные взгляды, эмоциональная нестабильность. Во вторую группу входят те 
женщины, которые совершили деяние при наличии провоцирующего по-
ведения потерпевшего. Сюда относятся, в частности, уголовные правона-
рушения женщин против своих мужей или других членов семьи, обуслов-
ленные реакцией на противоправное поведение последних, то есть издева-
тельство, оскорбления, угрозы [6].

Интересным именно является как меняется характер осужденной жен-
щины во время отбывания наказания, а именно при воздействии на нее ре-
жима отбывания наказания, труда, воспитательной работы.

Так, во время отбывания наказания женщина начинает контактиро-
вать с другими осужденными, имеющих различные негативные ценност-
ные ориентации. Поэтому важно, для правильной организации воспита-
тельного процесса типизировать женщин с учетом совершенного ими уго-
ловно противоправного деяния и личных характеристик.

Отдельно следует отметить, что попав в места лишения свободы одни 
осужденные внешне ведут себя неприметно, выполняют все режимные 
требования, стараются не конфликтовать с администрацией, а другие, 
наоборот, открыто проявляют неподчинение режиму, существующим по-
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рядкам отбывания наказания и действиям сотрудников. Но как законно 
послушные, так и «отрицающие» режим содержания активно внедряют в 
своей среде нормы и правила тюремного закона. Свою цель, они видят в 
продолжении преступной деятельности, противопоставлении себя дей-
ствующим законам и органам.

Женщины, отбывающие наказание в местах лишения свободы нахо-
дясь в замкнутой среде, испытывают на себе влияние различных факторов, 
связанных с невозможностью удовлетворить потребности в свободном об-
щении, защите от посягательств других лиц, получении необходимой ин-
формации, принадлежности к социально-значимой группы, саморазвитии. 
Все это влияет на возникновение психологически напряженных состояний, 
которые неблагоприятно действуют на когнитивную и эмоционально-
волевую сферу осужденных женщин. В местах лишения свободы женщи-
ны часто ощущают на себе неблагоприятные воздействия психологически 
напряженных ситуаций. Появление данных ситуаций обусловлена   целым 
рядом причин, которые можно разделить на причины объективного и 
субъективного характера. Рассматривая эти причины и зная их истоки, мы 
будем иметь возможность учесть их в психокоррекционной работе с осуж-
денными женщинами и применяя соответствующие методы влиять на со-
знание, а в конце – поведение осужденных [7, с. 122].

Поэтому, по нашему мнению, представления о личности осужденной 
женщины в местах лишения свободы должны складываться из результатов 
наблюдения психодиагностического исследования и оперативной профи-
лактики. Психологическая диагностика позволяет выявить возможность 
противоправного поведения осужденных на ранних стадиях развития с 
целью постановки их на профилактический учет. При изучении личности 
осужденных женщин внимание уделяется следующим особенностям: мо-
тив поведения; черты личности; способность к адаптации; способность 
совладать со стрессом; степень конфликтности; способ эмоционального 
реагирования (импульсивный либо сдержанный); характер общения с дру-
гими людьми; наличие аддиктивного поведения (алкогольная, наркотиче-
ская, игровая и иная зависимость); склонность к побегам и другим видам 
противоправного поведения; потребности и интересы [8, с. 129]. 

Психологическая диагностика осужденных женщин должна осущест-
вляться: в отношении вновь прибывшего в учреждение; при принятии 
решения о бесконвойном передвижении или о предоставлении отпуска с 
выездом; при постановке или снятии с профилактического учета; при на-
значении осужденной на должность; при переводе в другое исправитель-
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ное учреждение; при принятии решения о предоставлении осужденной к 
условно-досрочному освобождению [8, с. 130].

Таким образом, при изучении личности женщин, которые прибыва-
ют в места лишения свободы для отбывания наказания нужно составлять 
характеристики на вновь прибывших осужденных женщин, использовать 
анкетирования, опросник суицидального риска, проективные методики, 
позволяющие определить самооценку осужденной и ее умение контроли-
ровать свои эмоции в стрессовых и конфликтных ситуациях, различные 
методики, позволяющие определить акцентуацию характера. Для органи-
зации правильной воспитательной работы необходимо изучить основные 
черты личности: степень доверчивости, осторожности, рассудительности, 
целеустремленности, способность принимать самостоятельные решения, 
решать проблемы и подчиняться, отношение к критике.
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Restrictive measures are special security measures that can be applied by a court to a 
person who has committed a crime of domestic violence, and consist in restricting certain 
of her rights or freedoms in order to protect the interests of the victim. Their main cha-
racteristics include: 1) additional, optional character; 2) provision with the help of state 
coercion; 3) the presence of special grounds for their application, including factual and legal 
aspects; 4) restriction of the rights and freedoms of the offender; 5) the possibility of appli-
cation exclusively to adults; 6) appointment in the presence of an immediate threat to the 
life or health of the victim; 7) urgent nature; 8) no criminal record. Thus, the analysis of the 
system of restrictive measures provided for by the criminal and administrative legislation 
of Ukraine allows us to conclude that all of them are aimed at the primary protection of the 
interests of a person who has suffered from domestic violence. These measures help to con-
vince him of his own safety, security, adapt to future life without the threat of being offen-
ded. In addition, considerable attention is paid to the re-education of the offender, which 
seems to be the most effective means of preventing cases of domestic violence in the future. 
Restrictive measures should be especially important in cases of violence against children, 
it is one of the most vulnerable groups of the population in relation to any pressure from 
adults, because ensuring the safety of the younger generation, the formation of a healthy 
nation is a priority task of any state.

Keywords: restrictive measures, domestic violence, probation program, anti-violen-
ce, administrative and criminal liability
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Наиболее распространенной формой нарушения прав и свобод чело-
века в обществе выступает физическое, экономическое и психическое на-
силие. Обычно, больше всего страдают от таких видов насилия в семьях, 
а именно дети и женщины. Всемирное общество сегодня обращает вни-
мание на проблемы противодействия домашнему насилию. Многие го-
сударства, в частности и Украина, на законодательном уровне закрепили 
административную и уголовную ответственность за домашние насилие 
и разрабатывают меры противодействия такому общественно опасному 
деянию. 

В национальное законодательство с целью реализации положений 
Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отно-
шении женщин и домашним насилием [1] были приняты Закон Украины 
«О предупреждении насилия в семье» №2789-III 15 ноября 2001 года [2] 
и Закон Украины «О предотвращении и противодействию домашнему на-
силию» № 2229-VIII 7 января 2018 года [3]. В связи с этим были внесены 
изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях 
статья 173-2 – Совершение насилия в семье или невыполнение защитно-
го предписания [4] и в Уголовный кодекс статья 126-1 – Домашнее наси-
лие, а также разделом ХІІІ под названием «Ограничительные меры, в ко-
тором единственная статья 91-1, полностью посвящена обязательствам, 
которые могут быть возложены на обидчика в случае назначения нака-
зания не связанного с лишением свободы, освобождением от уголовной 
ответственности или наказания [5] . Вышеупомянутые законодательные 
акты содержат много новелл, а именно, ими усилена ответственность за 
домашнее насилие, введено очень много мер административного и уго-
ловного принуждения к обидчикам, внедрена новая терминология, из-
менены подходы осуществления судопроизводства по делам, связанным 
с совершением домашнего насилия, и поэтому отдельные нововведения 
требуют разъяснения и толкования.

Согласно действующему законодательству, за совершение домашне-
го насилия предусмотрена как административная, так и уголовная ответ-
ственность. Административная ответственность наступает за соверше-
ние домашнего насилия, под которым в понимании ст. 173-2 КУоАП пред-
усмотрено совершение умышленного деяния (действия или бездействия) 
физического, психологического или экономического характера (примене-
ние насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления 
или преследования, лишения жилья, еды, одежды, другого имущества или 
средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право 
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и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или 
психическому здоровью потерпевшего. Административная ответствен-
ность наступает за умышленное совершение таких видов насилия, как фи-
зическое, психологическое и экономическое. Уголовная ответственность 
закреплена в ст. 126-1 Домашнее насилие – это умышленное системати-
ческое совершение физического, психологического или экономического 
насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, 
с которой виновный находится (находился) в семейных или близких от-
ношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, 
расстройства здоровья, утраты трудоспособности, эмоциональной зави-
симости или ухудшения качества жизни потерпевшего.

Специальными мерами по противодействию домашнему насилию 
применяются меры юридической ответственности (административной, 
гражданской, уголовной) за совершение домашнего насилия. В соответ-
ствии со ст. 24 Закона Украины, «к специальным мерам по противодей-
ствию домашнему насилию относятся: 1) срочное запрещающее предпи-
сание относительно обидчика; 2) ограничительное предписание относи-
тельно обидчика; 3) пост ановка на профилактический учет обидчика и 
проведение с ним профилактической работы; 4) направление обидчика 
на прохождение программы для обидчиков. Срочное запрещающее пред-
писание выносится обидчику уполномоченными подразделениями ор-
ганов Национальной полиции Украины в случае существования непо-
средственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью 
немедленного прекращения домашнего насилия, недопущение его про-
должения или повторного совершения. Решение о вынесении срочного 
запретного предписания принимается органами Национальной полиции. 
Ограничительным предписанием определяются один или несколько та-
ких мероприятий временного ограничения прав обидчика или возло-
жение на него обязанностей: 1) запрет находиться в месте совместного 
проживания (пребывания) с пострадавшим лицом; 2) устранение пре-
пятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом права об-
щей совместной собственности или личной частной собственностью по-
страдавшего лица; 3) ограничения общения с пострадавшим ребенком; 
4) запрет приближаться на определенное расстояние к месту жительства 
(пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадав-
шего лица; 5) запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадав-
шее лицо, если оно по собственному желанию находится в месте, неиз-
вестном обидчику, преследовать ее и в любой способ общаться с ней; 6) 
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запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшим лицом 
или контактировать с ним через другие средства связи лично и через тре-
тьих лиц.

Согласно ч.1 ст. 91-1 УК Украины суд может применить к лицу, со-
вершившему домашнее насилие, один или несколько ограничительных 
мер и положить на него следующие обязанности: 1) запрет находиться в 
месте совместного проживания с лицом, пострадавшим от домашнего на-
силия; 2) ограничение общения с ребенком в случае, если домашнее наси-
лие совершено по отношению к ребенку или в его присутствии; 3) запрет 
приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, пострадав-
шее от домашнего насилия, может постоянно или временно проживать, 
временно или систематически находиться в связи с работой, учебой, ле-
чением или по другим причинам; 4) запрет переписки, телефонных пере-
говоров с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, других контактов 
через средства связи или электронных коммуникаций лично или через 
третьих лиц; 5) направление для прохождения программы для обидчи-
ков или пробационной программы.

Первая ограничительная мера - запрет находиться в месте совмест-
ного проживания с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, - ка-
жется достаточно эффективным, ведь обеспечение физической дистан-
ции часто бывает достаточным для того, чтобы ограничить влияние 
обидчика на потерпевшее лицо. На первый взгляд, законодатель до-
ступно сформулировал норму, по которой вытекает обязанность лица, 
совершившего домашнее насилие, покинуть жилье, в котором находит-
ся пострадавший, на определенный судом срок. Глубокий анализ поло-
жений УК Украины вызывает ряд вопросов, связанных с реализацией 
указанного мероприятия. В частности, действующее законодательство 
не содержит четких инструкций относительно того, в каком порядке 
должно происходить такое временное выселение обидчика. Также не со-
всем понятно, в чьи полномочия принадлежит право приказывать лице 
покинуть место совместного проживания, запретить ей возвращаться 
туда в течение определенного срока и осуществлять контроль за неу-
коснительным выполнением данного запрета. Целесообразно было бы 
предоставить соответствующие полномочия органу пробации [6, с. 302], 
однако, основываясь на принципе юридической определенности, они 
должны быть нормативно закреплены.

Еще одна проблема связана с нарушением права собственности лица, 
совершившего домашнее насилие, в том случае, когда она является совла-
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дельцем или единоличным собственником жилья, в котором проживает 
совместно с пострадавшим. При этом стоит отметить, что право собствен-
ности по своей природе не является абсолютным. К тому же, при приме-
нении судом специальных мер безопасности речь идет не о нарушениях, 
а лишь временное ограничение права пользования, не лишает владельца 
возможности владения и распоряжения соответствующим имуществом. 
Такое ограничение является оправданным с точки зрения пропорцио-
нальности, ведь применяются исключительно в случаях крайней необ-
ходимости, то есть в случае, когда существует угроза жизни или здоро-
вью жертвы [7, с.164]. Этой же позиции придерживается Европейский суд 
по правам человека. Так, в пункте 84 решения по делу «Левчук против 
Украины» (заявление № 17496/19) указано: «Суд ранее указывал в сво-
ей судебной практике, что выселение является наиболее крайней мерой 
вмешательства в право человека на уважение жилища, гарантированное 
статьей 8 Конвенции. Однако он также заявил, что вмешательство нацио-
нальных органов власти в личные права, предусмотренные статьей 8, мо-
жет быть необходимым для защиты здоровья и прав других. Более того, в 
контексте статьи 2 Суд отметил, что по делам о домашнем насилии права 
обидчиков не могут преобладать права жертв, в частности, на физическую 
и психологическую неприкосновенность» [8]. Таким образом, хотя запрет 
находиться в месте совместного проживания обидчика и потерпевшего 
может составлять вмешательство в право собственности первого, тем не 
менее оно является обоснованным, ведь направлено   на охрану интересов 
потерпевшего от домашнего насилия. Но возникает вопрос о месте пре-
бывания лица, к которому применена данная ограничительная мера, в те-
чение срока его действия, если такое лицо не имеет другого жилья кроме 
того, в котором проживает потерпевший. Наиболее вероятным является 
создание и обеспечение государством за счет бюджетных средств специ-
альных центров для обидчиков, которые бы гарантировали минималь-
ные условия для проживания таких лиц.

Следующая ограничительная мера - ограничение общения с ребен-
ком в случае, если домашнее насилие совершено по отношению к ребенку 
или в его присутствии. Не секрет, что проблема насилия над детьми стоит 
в Украине очень остро. Такое явление в целом недопустимо, ведь, нанося 
глубоких физических или психологических травм, оно несет в себе непо-
правимые последствия не только для жертвы. Часто домашнее насилие в 
отношении ребенка становится причиной нарушения его репродуктив-
ной функции, приводит к рождению нездорового, неполноценного по-
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томства, а следовательно имеет негативное влияние на будущие поколе-
ния, вызывая ухудшение генофонда государства [9, с. 128].

Применение указанной ограничительной меры предусматрива-
ет максимальный учет обстоятельств дела и интересов малолетнего 
и несовершеннолетнего, ставшего жертвой или свидетелем насилия в 
семье. Очевидно, что последствия для ребенка, подвергшегося любого 
из видов насилия есть более тяжелыми, чем те, что наблюдались им в 
отношении другого лица. Кроме этого, глубина нанесенной травмы за-
висит от уровня мировосприятия ребенка, обстоятельств, при которых 
ему был нанесен ущерб, а также предшествовавших акта насилия, его 
возраста, и, что чрезвычайно важно, возможности повторения уже пе-
режитого. Учитывая эти и многие другие условия, законодательством 
предоставлено широкое поле усмотрения суда, который уполномочен 
рассматривать уголовное производство, связанное с домашним наси-
лием. Учитывая это ограничение общения может иметь вид тотально-
го запрета контактировать с потерпевшим, или предусматривать воз-
можность таких контактов только при определенных обстоятельствах, 
в частности на определенной территории или в определенное время, в 
присутствии лица или круга лиц. [6, с. 302].

Применение данной ограничительной меры может осложняться в 
том случае, когда других родственников, кроме лица, совершившего на-
силие над ребенком, последний не имеет. Согласно ч.1 ст.9 Конвенции о 
правах ребенка государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не 
разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключени-
ем случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, 
определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что 
такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое 
определение может оказаться необходимым в том или ином случае, на-
пример, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботят-
ся о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо при-
нять решение относительно места проживания ребенка [10]. В случае 
невозможности защиты интересов ребенка, пострадавшего от домашне-
го насилия, таким образом, иной, чем ограничение общения с обидчи-
ком, который является единственным членом семьи или родственником 
жертвы, законодательством предусмотрен механизм устройства ребен-
ка на срок действия ограничительной меры. Так, согласно письму МОН 
Украины от 18.05.2018 года № 1/11-5480 «Методические рекомендации 
по предотвращению и противодействию насилию» орган опеки и попе-
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чительства уполномоченный направить несовершеннолетнего на вос-
питание в патронатную семью, а к компетенции службы по делам детей 
принадлежит устройство ребенка в центр социально-психологической 
реабилитации детей, приюта для детей службы по делам детей, других 
учреждений для детей в случае невозможности их проживание с роди-
телями, другими законными представителями [10]. Таким образом, при-
менение ограничительной меры должна служить интересам ребенка, но 
не сужать объема его прав и свобод. Считаем, что контроль за выполне-
нием решения суда в этом случае должны осуществлять лица и органы, 
на которых временно или постоянно возложены обязанности по воспи-
танию ребенка, ведь именно они могут беспрепятственно и непрерыв-
но следить за тем, не пытается обидчик контактировать с потерпевшим 
несмотря на запрет.

Запрет приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, 
пострадавшее от домашнего насилия, может постоянно или временно 
проживать, временно или систематически находиться в связи с работой, 
учебой, лечением или по другим причинам составляет один из элемен-
тов противодействия преследованию, которое в отдельных европейских 
государствах считается самостоятельным уголовным правонарушением. 
Преследуя потерпевшее лицо, обидчик умышленно оказывает на него 
постоянное психологическое давление, следствием чувство страха за 
собственную безопасность, жизнь и здоровье, непрерывную нервное на-
пряжение. Запрет приближаться к жертве на расстояние, позволяет ис-
ключить физический контакт с ней, возможность докричаться до нее или 
добросить любой предмет является эффективной мерой обеспечения 
безопасности человека.

Следующая ограничительная мера - запрет переписки, телефонных 
переговоров с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, других кон-
тактов через средства связи или электронных коммуникаций лично или 
через третьих лиц - в комплексе с запретом приближаться на определен-
ное расстояние к местам, где может находиться потерпевший, гаранти-
рует предотвращения нежелательного общению. В отдельных случаях 
психологическое воздействие на жертву может быть даже опаснее дру-
гих видов насилия, ведь его жертва не может физически отгородиться от 
собственного страха или спрятаться от угроз обидчика. При этом запрет 
совместного проживания или пребывания выдается малоэффективным 
в двадцать первом веке, когда существует огромное количество средств 
связи, с помощью которых правонарушитель может оказать давление на 
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потерпевшее лицо, даже находясь на значительном расстоянии от него. 
Таким образом, ограничение телефонных разговоров, переписки посред-
ством почтовой связи, контакта через электронную почту, социальные 
сети, мессенджеры, телефакс или любым другим доступным способом 
лично или через третьих лиц гарантирует потерпевшему защиту от пси-
хологического воздействия в виде оскорблений, угроз, запугивания и 
формирует у него чувство защищенности, что позволяет быстрее восста-
новиться после перенесенного акта домашнего насилия.

Последним ограничительным мероприятием, предусмотренным ста-
тьей 91-1 Уголовного кодекса Украины, является направление для про-
хождения программы для обидчиков или пробационной программы. 
Срок его применения составляет от трех до двенадцати месяцев. В соот-
ветствии с пунктом 10 части 1 статьи 1 Закона Украины «О предотвра-
щении и противодействии домашнему насилию» программа для обид-
чика - комплекс мероприятий, формируется на основе результатов оцен-
ки рисков и направленный на изменение насильственного поведения 
обидчика, формирование у него новой, неагрессивной психологической 
модели поведения в частных отношениях, ответственного отношения к 
своим поступкам и их последствий, в том числе к воспитанию детей, на 
искоренение дискриминационных представлений о социальных ролях и 
обязанностях женщин и мужчин [11]. Данное мероприятие является спе-
циальным и введено именно с целью противодействия домашнему наси-
лию путем перевоспитания лица, его совершившего, изменение его от-
ношения к этому явлению. Организация и контроль за его выполнением 
возлагается на местные органы исполнительной власти и органы мест-
ного самоуправления, а непосредственное его реализацию обеспечивают 
специально подготовленные специалисты.

Приказом Минсоцполитики Украины от 1.10.2018 г. № 1434 была 
утверждена Типовая программа для обидчиков, которая содержит ре-
комендованный комплекс мер, направленных на коррекцию поведения 
лиц, совершивших домашнее насилие. Она предусматривает осуществле-
ние диагностики причин насилия в семье, индивидуальную и групповую 
работу с обидчиками, результатом которой должен стать изменение по-
ведения, способность сдерживать агрессию и удовлетворять потребности 
ненасильственными путями, строить отношения с другими людьми на 
основе взаимопонимания. [12]

Что касается пробационной программы, ее определение содержится 
в Законе Украины «О пробации». Согласно пункта 7 части 1 статьи 2 на-
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стоящего Закона пробационная программа - программа, которая назна-
чается по решению суда лицу, освобожденному от отбывания наказания 
с испытанием, и предусматривает комплекс мероприятий, направленных 
на коррекцию социального поведения или ее отдельных проявлений, 
формирование социально благоприятных изменений личности, которые 
можно объективно проверить [13]. Очевидно, что данное мероприятие 
не является специальным и применяется не только в случае совершения 
лицом уголовного правонарушения, связанного с домашним насилием. 
При этом особым условием его применения является именно освобож-
дение осужденного от отбывания наказания. Контроль за выполнением 
пробационной программы возлагается на орган пробации. В отличие от 
предыдущих ограничительных мер, направленные для прохождения про-
граммы для обидчиков или пробационной программы направлено на бу-
дущий долговременный эффект, ведь после снятия запрета контактиро-
вать с потерпевшим лицом или приближаться к нему, правонарушитель 
может продолжить негативное влияние на него, тогда как соответствую-
щие программы осуществляют глубокое влияние на психику обидчика, 
что может навсегда изменить его отношение к насилию в семье.

Итак, ограничительными мерами являются специальные меры без-
опасности, которые могут быть применены судом к лицу, совершившему 
преступление, связанное с домашним насилием, и заключаются в ограни-
чении отдельных его прав или свобод с целью охраны интересов потер-
певшего. К их основным характеристикам относятся: 1) дополнительный, 
необязательный характер; 2) обеспеченность с помощью государственно-
го принуждения; 3) наличие особых оснований их применения, включая 
фактический и юридический аспекты; 4) сужение прав и свобод обидчи-
ка; 5) возможность применения исключительно в отношении совершен-
нолетних лиц; 6) назначение при наличии непосредственной угрозы жиз-
ни или здоровью жертвы; 7) срочный характер; 8) отсутствие судимости. 
Таким образом, анализ системы ограничительных мер, предусмотренных 
уголовным и административным законодательством Украины, позволяет 
сделать вывод о том, что все они направлены на первоочередную защиту 
интересов лица, пострадавшего от домашнего насилия. Данные меры по-
могают убедить его в собственной безопасности, защищенности, адапти-
роваться к дальнейшей жизни без угрозы быть обиженным. Кроме этого, 
значительное внимание уделено перевоспитанию обидчика, что пред-
ставляется наиболее эффективным средством предупреждения случаев 
домашнего насилия в будущем. Особенно большое значение ограничи-
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тельные меры должны занимать в случаях насилия над детьми, является 
одной из наиболее уязвимых групп населения в отношении какого-либо 
давления со стороны взрослых, ведь обеспечение безопасности подрас-
тающего поколения, формирования здоровой нации является приоритет-
ной задачей любого государства.
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 SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ – ACTUL FINAL AL APRECIERII 
PROBELOR
VERDICT – FINAL ACT REGARDING THE ASSESSMENT OF THE EVIDENCE

Lupașco Lilia,
Școala Doctorală de Științe Juridice, USM

 In the criminal procedural law of the Republic of Moldova, the court sentence is regu-
lated in different contexts and with various names. The sentence is adopted in the name of 
the law. The adoption of the sentence in the name of the law increases the degree of autho-
rity of this act, as well as the responsibility of the judge in connection with the pronouncing 
of an unfounded decision. In this connection, it was mentioned that the sentence issued in 
the name of the law is, in fact, similar to the law in terms of obligation for the persons it 
concerns.

The court sentence is the act of final synthesis of all the legal norms that were applied 
by the subjects of the criminal case in all the stages through which it passed. In these stages, 
the court forms its personal opinion with reference to all the evidence collected during the 
criminal case. Despite the fact that sometimes the judge’s point of view may differ from the 
opinion of the other members of the panel, the main task is for the evidence to be assessed 
objectively.

In the sentence, the court will highlight the reasons that determined the admission or 
rejection of the evidence, administered by both the prosecution and the defense, having the 
obligation to assess the entire evidence. 

Keywords: criminal trial, assessment of evidence, commissioning, judicial investigati-
on, preliminary hearing, sentence.

Introducere. După încheierea dezbaterilor judiciare și a ultimului cuvânt al 
inculpatului, instanța de judecată purcede la etapa deliberării și la etapa adoptării 
sentinței. În cadrul deliberării, judecătorul elaborează sentința recurgând la un 
complex de acțiuni analitice iar la etapa adoptării sentinței, judecătorul conferă 
sentinței forma prevăzută de norma procesual penală. 

Conform art.384 din Codul de procedură penală, sentința se adoptă în nume-
le legii. Adoptarea sentinței în numele legii sporește gradul de autoritate al acestui 
act, precum și responsabilitatea judecătorului în legătură cu pronunțarea unei ho-
tărâri nefondate. În legătură cu aceasta, s-a menționat că sentința emisă în numele 
legii este, de fapt, similară legii sub aspectul obligativității pentru persoanele pe 
care le vizează [1, p.360].

Pe măsură ce studiem literatura juridică de specialitate, putem constata că fi-
ecare autor care abordează tematica sentinței judecătorești, înaintează o definiție 
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proprie. Analizând totalitatea materialului doctrinar pe acest segment de cerceta-
re, putem să evidențiem următoarele definiții ale sentinței.

Sentința judecătorească este actul de sintetizare finală a tuturor normelor le-
gale ce au fost aplicate de către subiecții cauzei penale în toate etapele prin care a 
trecut aceasta. Prin intermediul hotărârii judecătorești, judecătorul pronunță în-
săși dreptul, sau cum spuneau vechii romani „iuris dictio” [1, p.359]. S-a menționat 
că sentința este actul de procedură prin care legea se aplică direct și nemijlocit. 
Mai mult decât atât, s-a reliefat că sentința soluționează cauza penală și din aceste 
considerente, sentința trebuie să fie legală, întemeiată și motivate [2, p.98]. 

Conform opiniei profesorului T. Reabinina, sentința constituie actul final al jus-
tiției penale și este pronunțată în numele legii de către instanțele de fond, în ședință 
publică, în rezultatul dezbaterilor judiciare, cu scopul de a finaliza examinarea unei 
cauze penale, prin care se oferă un răspuns la întrebările înaintate instanței cu pri-
vire la vinovăția persoanei, categoria și felul sancțiunii aplicabile sau, după caz, achi-
tarea persoanei și eliberarea de orice sancțiune [3, p.81]. Conform autorului citat, 
tot prin sentința penală se oferă un răspuns ferm la întrebările privind acțiunea 
civilă, măsurile preventive, cheltuielile de judecată, corpurile delicte etc. 

Din perspectivă doctrinară, sentința a fost studiată de către cercetătorul rus 
I.Jarikov [4, p.54]. Potrivit acestuia, sentința poate fi considerată act final al justi-
ției penale, pronunțat de instanța de fond, în urma cercetării judecătorești a tutu-
ror probelor administrate, în care se oferă un răspuns exact asupra întrebărilor 
privind condamnarea persoanei ori achitarea ei, aplicarea măsurilor de constrân-
gere cu caracter medical, încetarea procesului penal, acțiunea civilă, măsurile pre-
ventive, corpurile delicte etc. 

În doctrina națională a fost efectuată o delimitare între definiția acordată 
sentinței pentru cauzele judecate în procedura simplificată și definiția sentinței 
în cauzele judicate în procedura general. În rezultat, s-a propus o definiție aparte 
pentru sentința pronunțată pe baza probelor administrate în faza de urmărire 
penală. Astfel, în viziunea S. Țoncu [5, p.98], sentința este actul justiției penale, 
adoptat în numele legii de instanța de fond, prin care pe baza probelor adminis-
trate în faza de urmărire penală se recunoaște vinovăția inculpatului în săvârșirea 
faptei prejudiciabule, cu stabilirea unei pedepse mai blânde. 

Cadrul normativ. În legea procesual penală din Republica Moldova, sentința 
judecătorească este reglementată în contexte diferite și cu denumiri variate. Ast-
fel, în art.6 pct.13 CPP este utilizată sintagma hotărâre judecătorească, ca fiind 
hotărârea instanței judecătorești emisă într-o cauză penală, având forma unei 
sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri. Tot în art.6, la pct.42 din Cod este oferită 
definiția termenului sentință. Conform normei citate, sentința este o hotărâre prin 
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care instanța de judecată soluționează fondul cauzei penale. Prevederi normative 
cu conținut asemănător găsim în art.341 alin. (1) din Cod, în care este stipulat 
că instanța de judecată, la înfăptuirea justiției în cauzele penale, adoptă sentințe, 
decizii, hotărâri și încheieri. 

Abordări de ansamblu. Având în vedere că judecătorul își formează con-
vingerea proprie „în urma cercetării tuturor probelor administrate” (art.27 CPP), 
„sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege” (art.101 alin. (2) 
CPP), putem constata că în legea procesual penală din Republica Moldova, au fost 
lăsate fără reglementare acele criterii esențiale, în funcție de care se face aprecie-
rea probelor, și anume: pertinența, concludența, utilitatea și veridicitatea. 

În literatura de drept procesual penal a fost înaintată întrebarea dacă aflarea 
adevărului obiectiv ar putea să fie considerat ca scop al probatoriului procesual 
penal? Opiniile doctrinare cu privire la acest subiect sunt diferite. Fără a ne lansa 
în polemică pe marginea temei reliefate, care poate face obiectul unei cercetări se-
parate, subliniem doar că în temeiul criteriilor procesuale prevăzute de Codul de 
procedură penală în art.27 și art.101 alin. (2), există riscul real ca propria convin-
gere a judecătorului să fie greșită chiar de la început, prin transformarea acesteia 
în sineîncredere, după cum ne demonstrează practica judiciară. 

Faptul de a proclama principiul libertății de apreciere a probelor, nu este 
suficient, atâta timp cât nu există garanții suficiente privind formarea la jude-
cători a unei convingeri proprii obiective. Credem că consolidarea legislativă a 
garanțiilor privind libera apreciere a probelor de către judecători, ar putea să 
nu rezolve problemele care există în practica judiciară. Motivul este de natu-
ră psihologică și se manifestă prin absența dexterităților de formare a propriei 
convingeri în rândul judecătorilor.

Controverse. Conform prevederilor din legea procesual penală, în etapa 
ședinței preliminare instanța de judecată poate să înceteze procesul penal pornit 
în privința persoanei, prin emiterea unei sentințe motivate. Potrivit art.332 alin. 
(1) din CPP, dacă, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile 
prevăzute în articolele 275 pct.(5)-(9), 285 alin.(2), precum și în situațiile stipu-
late în articolele 53-60 din Codul penal, instanța de judecată va înceta procesul 
penal prin sentință motivată. 

Întrebarea firească care poate să ia naștere din coroborarea dispozițiilor 
nominalizate este cum ar putea instanța să-și motiveze sentința judecătorească, 
dacă nu a cercetat probele și nu a intrat pe fondul cauzei? Pentru ca legea penală 
să își atingă scopul iar inculpatul să fie eliberat de răspundere penală, instanța 
trebuie să fie convinsă că inculpatul conștientizează acțiunile sale, se căiește sin-
cer de faptele comise și nu va comite pe viitor asemenea infracțiuni. 
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Prin art.285 alin. (2) pct.(1) CPP, legiuitorul a prevăzut că încetarea urmă-
ririi penale poate avea loc dacă a părțile s-au împăcat – în cazurile în care legea 
penală permite împăcarea. Așadar, Codul de procedură penală prevede posibilita-
tea încetării cauzei penale prin împăcarea părților la etapa ședinței preliminare, 
dar pentru ca legea să-și poată atinge scopul indicat mai sus, instanța trebuie să 
purceadă la judecarea în fond și să dea apreciere circumstanțelor legate de motiv, 
scop, recunoașterea vinovăției sau refuzul inculpatului de a recunoaște vinovăția, 
restituirea prejudiciilor material și moral etc.

Problema care apare este că în nici un loc din Codul de procedură penală nu 
găsim scris că inculpatul trebuie să își recunoască vinovăția pentru încetarea cau-
zei prin tranzacție de împăcare. În situațiile în care procesul penal va fi încetat în 
ședința preliminară și instanța nu se va expune asupra vinovăției persoanei, par-
tea vătămată va avea de suferit. În activitatea practică pot surveni cazuri în care, 
prin tranzacția de împăcare, partea vătămată indică asupra faptului că nu dorește 
tragerea la răspundere penală a inculpatului și nu are pretenții față de inculpat 
în legătură cu prejudiciul cauzat prin infracțiune, dar omite să se expună asupra 
cheltuielilor de judecată și asupra prejudiciului moral. 

Având la mână o sentință irevocabilă, dacă partea vătămată va decide să înain-
teze în instanța civilă o cerere de chemare în judecată privind recuperarea cheltuie-
lilor de judecată sau a prejudiciului moral, instanța va respinge acțiunea din motiv 
că în instanța de drept penal nu a fost constatată vinovăția persoanei. În susținerea 
concluziei relate aducem dispozițiile art.226 CPP, în care este stipulat că hotărârea 
instanței prin care a fost confirmată tranzacția de împăcare a părților în același liti-
giu, împiedică intentarea ulterioară a unei noi acțiuni pe aceleași temeiuri. 

Practica judiciară ne demonstrează faptul că Curtea de Apel Chișinău casează 
sentințele judecătorești în situațiile în care procesul penal a fost încetat pe temei 
de împăcare a părților iar inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția prin tranzacția 
de împăcare.

În activitatea instanțelor de fond, nu există o practică uniformă. Unii jude-
cători încetează procesul penal în ședința preliminară pe temei de împăcare, alți 
judecători purced la judecarea cauzei în fond, audiind inculpatul, partea vătăma-
tă, cercetând materialele din dosar, după care emit o sentință motivată în con-
formitate cu art.332 alin. (1) CPP. Ca urmare, fiind contestate asemenea sentințe 
în instanța ierarhic superioară, un complet al Curții de Apel Chișinău menține 
sentințele de încetare în ședință preliminară, în timp ce alt complet casează ase-
menea sentințe. În calitate de motiv pentru casarea sentințelor de încetare, Curtea 
de Apel Chișinău invocă faptul că instanța de fond nu a cercetat probele în ședința 
de judecată și nu a examinat cauza în procedură generală. 
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Cu titlu de lege ferenda, venim cu propunerea de modificare a dispoziției 
art.350 alin. (1) CPP, cu inserarea în textul de lege a sintagmei: „cu excepția situației 
de împăcare a părților prevăzut în art.285 alin. (2) pct.1”. În rezultatul modifi-
cărilor operate, norma de la art.350 alin. (1) CPP va avea următorul conținut: „ 
(1) Dacă în ședința preliminară s-au constatat temeiurile prevăzute în art.332, 
instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă, cu 
excepția situației de împăcare a părților prevăzut în art.285 alin.(2) pct.1”.

O altă situație cu interes științific pentru cercetarea pe care o efectuăm se 
referă la retragerea învinuirii de către procuror în ședința de judecată. În 
literatura juridică s-a menționat că renunțarea la învinuire include totalitatea 
acțiunilor procedurale care, în ansamblu, conduc la o direcție deosebită în activi-
tatea procurorului, diametrală funcției acuzării realizate cu scopul reabilitării in-
culpatului, motiv din care a fost atestată cu denumirea de disfuncție [13, p.105]. 

Reglementări detaliate privind retragerea învinuirii de către acuzatorul de 
stat sunt prevăzute în art.320 alin. (5) CPP, și anume: „dacă, în procesul judecării 
cauzei, ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată nu confirmă învinu-
irea adusă inculpatului, procurorul este obligat să renunțe parțial sau integral la 
învinuire. Renunțarea procurorului la învinuire se face prin ordonanță motivată și 
atrage adoptarea de către instanța de judecată a unei sentințe de achitare sau de 
încetare a procesului penal”.

Renunțarea la învinuire este orientată, de fiecare dată, pe direcția favorabilă 
inculpatului, iar norma legislativă de renunțare la învinuire corespunde scopului 
procesului penal, în sensul ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspun-
dere penală și condamnată [14, p.95]. În faza de judecată, acolo unde operează 
principiul contradictorialității care contribuie la stabilirea adevărului, acuzarea 
și apărarea se confruntă, făcând uz de orice metodă și mijloc prevăzut de lege 
pentru a demonstra poziția proprie și a răsturna, ca fiind lipsită de temei, poziția 
adversarului processual [15, p.76]. 

Privitor la retragerea învinuirii în ședința de judecată, vom reflecta cauza pe-
nală nr.1-1129/17 aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani [16] și în 
care, M.D. a fost învinuit de faptul că activând în calitate de judecător de instrucție 
al Judecătoriei Chișinău sediul Centru, la data de 09.12.2016 a săvârșit pronunța-
rea cu bună-știință a unei încheieri contrare legii, soldată cu urmări grave, infrac-
țiune prevăzută de art.307 alin. (2) lit.c) din Codul penal. În ședința de judeca-
tă, procurorul în Procuratura Anticorupție, B.V., a renunțat integral la învinuirea 
înaintată față de M.D., din motiv că acțiunile acestuia, în circumstanțele stabilite 
pe parcursul cercetării judecătorești, nu întrunesc elementele componenței de 
infracțiune prevăzută de art.307 alin. (2) lit.c) din Codul penal. 
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Acuzatorul de stat a indicat în ordonanța privind renunțarea integrală la în-
vinuire că suportul probatoriu administrat pe caz probează doar elementele de 
subiect, obiect și latura obiectivă ale componenței de infracțiune prevăzută de 
art.307 alin. (1) din Codul penal, însă nu și latura subiectivă ale acțiunilor incul-
patului, adică intenția directă și motivul comiterii infracțiunii. Astfel, raportând 
prevederile legale sus-menționate la circumstanțele de fapt ale cazului și probele 
cercetate în instanța de judecată, conchide că faptele expuse în actul de învinuire 
a inculpatului nu cad sub incidența legii penale. 

Instanța de judecată, examinând circumstanțele cauzei penale și conducân-
du-se de prevederile articolelor 3, 4, 5 din Codul penal și articolelor 162, 320 
alin. (5), 338 alin.(2), 384-385, 390 alin.(1) pct.3), 392-394, 396-397 CPP, a ho-
tărât achitarea inculpatului M.D., învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzută de 
art.307 alin.(2) lit.c) din Codul penal, din motiv că fapta nu întrunește elementele 
infracțiunii. 

Instanța de judecată a motivat că procurorul nu este obligat să susțină învi-
nuirea cu orice preț, ci numai în măsura în care, din probele existente la dosar și 
apoi din toate datele cu privire la faptă și făptuitor, descoperite sau confirmate 
în cursul cercetării judecătorești sau al dezbaterilor, se mențin temeiurile învi-
nuirii. Dacă în urma cercetării judecătorești procurorul se convinge că probele 
administrate nu confirmă învinuirea adusă inculpatului la urmărirea penală, el 
este obligat să renunțe la învinuire. De aceea, procurorul este obligat să pună și 
concluzii de achitare a inculpatului, atunci când constată că cercetarea judecăto-
rească a probelor nu confirmă învinuirea. În acest sens, renunțarea procurorului 
la învinuire, înscrisă în alin. (5) art.320 CPP este pentru procuror o obligație, prin 
urmare, este una dintre atribuțiile sale. În contextul în care nemijlocit acuzato-
rul de stat invocă asupra neîntrunirii laturii subiective a infracțiunii prevăzute de 
art.307 din Codul penal imputate lui M.D., prin ordonanță renunțând la învinuirea 
înaintată, instanța de judecată nu are temei de a parcurge la analiza complexă a 
probatoriului cercetat în ședința de judecată și a se expune asupra acestora, or, 
în speță lipsește acuzația, în calitatea sa de condiție sine qua non a răspunderii 
penale. De asemenea, procurorul este liber să prezinte în instanță concluziile pe 
care le consideră întemeiate, potrivit legii, ținând seama de probele administra-
te în cauză, or instanța de judecată nu poate să intervină în poziția acuzatorului 
de stat. Emiterea unor astfel de indicații de către instanță ar reprezenta fixarea 
posibilității ei de a acționa de pe poziții acuzatoriale, ceea ce ar denota încălcarea 
art.6 CEDO.

Totodată, instanța de judecată a subliniat faptul că patru martori ai acuzării 
au fost în imposibilitate legală să facă declarații pe marginea prezentei cauze pe-
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nale. Instanța constată că de fapt a avut loc un caz de recunoaștere a probelor de 
bază ale acuzării ca fiind inadmisibile și respectiv au generat excluderea lor din 
lista probelor. Cele menționate au dus la schimbarea convingerii procurorului și, 
ca urmare, a atras după sine și renunțarea la învinuire.

Subsecvent, instanța de judecată a concluzionat că renunțarea motivată a 
procurorului la învinuire, însoțită după caz de pronunțarea unor sentințe de achi-
tare sau de încetare a procesului, fără îndoială contribuie la realizarea scopurilor 
procedurii penale. Clarificând în cadrul ședinței de judecată a opiniei părților pri-
vitor la ordonanța de renunțare integrală la învinuire, inculpatul și apărătorul său 
nu au obiectat asupra acesteia, indicând necesitatea admiterii. Totodată, instanța 
a relevat că în speță nu există constituită parte vătămată, astfel că nu se atestă ca-
reva persoane care ar putea fi eventual lezate în drepturile și interesele legitime 
prin renunțarea integrală la învinuire.

Vom aduce un alt exemplu din practica judiciară, și anume cauza penală 
nr.1-324/2018 aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani [17]. Condu-
cându-se de prevederile articolele 53, 275 pct.3), 320 alin. (5) CPP, procurorul 
în Procuratura Anticorupție a renunțat integral la învinuirea adusă inculpatului 
în comiterea infracțiunii prevăzută de art.307 alin.(1) din Codul penal, din motiv 
că, acțiunile inculpatului D.M., în circumstanțele stabilite pe parcursul cercetării 
judecătorești, nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de 
art.307 alin.(1) din Codul penal. Apărătorul în interesele inculpatului și inculpatul 
au solicitat emiterea unei sentințe de achitare în baza art.390 alin. (1) pct.3 CPP. 

Instanța de judecată a dispus achitarea inculpatului de învinuirea în comite-
rea infracțiunii prevăzute de art.307 alin. (1) din Codul penal, pe motiv că fapta 
nu întrunește elementele infracțiunii. În motivarea sentinței de achitare, instanța 
de judecată a preluat cu fidelitate textul ordonanței privind renunțarea integrală 
la învinuire din 04.07.2019, în care acuzatorul de stat a concluzionat că suportul 
probatoriu administrat pe caz probează doar elementele de subiect, obiect și latu-
ra obiectivă ale componenței de infracțiune prevăzută de art.307 alin.(1) din Co-
dul penal, însă nu si latura subiectivă al acțiunilor cetețencei D.M., adică intenția 
directă si motivul comiterii infracțiunii.

Dat fiind că încetarea procesului penal în conformitate cu art.391 CPP nu are 
temei de reabilitare, persoana în privința căreia procesul penal a fost încetat, se 
află în imposibilitate de fi reabilitată în drepturi. În scopul de a-i oferi persoanei 
posibilitatea restabilirii în drepturi după încetarea procesului penal, instanța de 
judecată este nevoită de a pronunța o sentință de achitare.

Luând în considerație situația pe care am descris-o, suntem de opinia că în 
legea procesual penală este necesar de a reglementa posibilitatea de încetare a 
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procesului penal în privința inculpatului în situațiile de retragere a învinuirii de 
către procuror, cu acordarea posibilităților privind reabilitarea persoanei și resta-
bilirii ei în drepturi. 

Mai mult, suntem de opinia că în situația în care procurorul ve decide să își 
retragă învinuirea în cadrul ședinței de judecată, el trebuie să prezinte instanței 
ordonanța de renunțare la învinuire, cu solicitarea ca această ordonanță să fie 
anexată la materialele cauzei penale. Or, în activitatea practică se atestă situații în 
care procurorul renunță la învinuire la etapa dezbaterilor judiciare și se pronunță 
verbal în luările de cuvânt, cu prezentarea dezbaterilor în formă scrisă. În astfel 
de cazuri, instanța de judecată este pusă în fața unei situații dificile. Pe de o parte, 
instanța este predispusă de a emite o sentință de încetare a procesului penale (de 
achitare) iar pe de altă parte, voința acuzării de retragere a învinuirii s-a efectuat 
cu încălcarea normelor de procedură. Declarația procurorului de retragere a în-
vinuirii trebuia să fie confirmată prin ordonanță. Procurorul poate să renunțe la 
ordonanța de învinuire printr-un act procedural care să menifeste aceiași putere 
juridică, adică tot prin ordonanță. 

Momentul când procurorul își retrage învinuirea la orice etapă a procesului 
penal, până la deliberare. Legea procesual penală nu prevede reabilitarea per-
soanei în situația încetării procesului penal prin retragerea învinuirii. Reabilita-
rea este prevăzută doar în cazurile de achitare a persoanei. Prin urmare, dacă 
instanța de judecată va hotărî să înceteze procesul penal în legătură cu retragerea 
învinuirii de către acuzare, ea nu se va putea pronunța în privința restabilirii în 
drepturi a persoanei. În Codul de procedură penală nu este prevăzut mecanismul 
legal de reabilitare a persoanei în privința căreia procesul penal a fost încetat. 
Având scopul de a proteja drepturile persoanei față de care procesul penal a fost 
încetat în legătură cu retragerea învinuirii de către acuzatorul de stat, propunem 
ca în art.391 CPP să fie stipulată încetarea cu reabilitare în cazul retragerii învinu-
irii de către procuror. 

O altă problemă pe care o depistăm în practica judecătorească, se referă la 
încetarea procesului penal în legătură cu expirarea termenului de tragere la răs-
pundere penală, dar fără temei de reabilitare a persoanei. În asemenea situații, 
instanțele de judecată pronunță hotărâre de încetare a procesului penal, dar fără 
a se expune în privința posibilităților de reabilitare a persoanei. 

Cu titlu de exemplu, vom aduce o speță din practica Curții de Apel Chișinău 
[18]. Așadar, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24.11.2020, a fost casată 
sentința Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 06.11.2018, rejudecată cauza 
și pronunțată o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, 
după cum urmează. Procesul penal pornit în privința lui C.M. în baza art.179 alin. 
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(1) din Codul penal a fost încetat în baza art.60 alin.(1), lit.a) din Codul penal și 
art.391 alin.(1), pct.6 CPP, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de 
tragere la răspundere penală.

În decizia adoptată, instanța de apel a motivat că fapta prevăzută de art.179 
alin. (1) din Codul penal a fost comisă la 26.07.2017. Prin urmare, din ziua săvâr-
șirii infracțiunii, au expirat mai mult de 2 ani, temei care atrage necesitatea de a 
înceta procesul penal intentat în baza acestui articol în privința inculpatului, cu 
liberarea de răspundere penală pe motivul expirării termenului tragerii la răs-
pundere penală. Instanța de apel și-a motivat decizia pe dispozițiile art.389 alin. 
(4), pct.3) CPP, că sentința de condamnare se adoptă, fără stabilirea pedepsei, cu 
liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art.57 și 58 din Codul 
penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art.93 din Codul penal sau al 
expirării termenului de prescripție. Prescripția tragerii la răspundere penală este 
un tip de liberare de răspundere penală pentru o infracțiune datorită trecerii, în 
anumite condiții, a unui anumit interval de timp de la data săvârșirii ei. Justifica-
rea prescripției este strâns legată de rațiunea represiunii penale și, de aceea, după 
trecerea unui timp îndelungat de la săvârșirea infracțiunii, aplicarea devine ine-
ficientă în raport cu scopul pedepsei penale. Prevenția generală nu se mai reali-
zează fiindcă rezonanța socială a faptei scade considerabil, iar infractorul, asupra 
căruia planează tot timpul amenințarea pedepsei, se poate îndepărta. Concomi-
tent cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală se stinge și 
dreptul statului de a stabili răspunderea penală și de a aplica pedeapsa prevăzută 
de lege pentru infracțiunea comisă, stingându-se totodată și obligația infractoru-
lui de a mai suporta consecințele săvârșirii infracțiuni (răspunderea penală). 

Generalizând aceste aspecte, reiterând scurgerea termenului de prescripție 
privind atragerea la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii la data de 
26.07.2017, Colegiul penal admite din alte motive, inclusiv din oficiu, conform 
art.409 CPP apelul procurorului, casează sentința Judecătoriei Chișinău sediul 
Rîșcani din 06.11.2018, rejudecă cauza și pronunță o nouă hotărâre potrivit mo-
dului stabilit pentru prima instanță. 

Analizând cu atenție norma de la art.391 alin. (1) pct.6 CPP, putem constata 
că instanța de apel a încetat procesul penal pe următorul temei: (1) sentința 
de încetare a procesului penal se adoptă dacă: (6) există alte circumstanțe care 
exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere pe-
nală. Aplicarea la caz a normei procedurale de o asemenea manieră necesită o 
cercetare suplimentară a temeiurilor legale. Pe de o parte, instanța de judecată 
a dispus încetarea procesului penal în legătură cu expirarea termenului pre-
scripției tragerii la răspundere penală iar pe de altă parte, instanța a omis de a 
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se pronunța în privința vinovăției inculpatului și în consecință, asupra temeiu-
rilor de reabilitare ori de nereabilitare a persoanei față de care procesul penal 
a fost încetat.

Concluzii finale. Analizând principalele probleme care pot să survină în le-
gătură cu aprecierea probelor la etapa deliberării și pronunțării sentinței, conchi-
dem că în Codul de procedură penală nu este prevăzut că inculpatul trebuie să își 
recunoască vinovăția pentru încetarea cauzei prin tranzacție de împăcare. Drept 
urmare, în activitatea practică există cazuri în care, prin tranzacția de împăcare, 
partea vătămată indică asupra faptului că nu dorește tragerea la răspundere pe-
nală a inculpatului și nu are pretenții față de inculpat în legătură cu prejudiciul 
cauzat prin infracțiune, dar omite să se expună asupra cheltuielilor de judecată 
și asupra prejudiciului moral. Dacă partea vătămată va decide să înainteze o ce-
rere de chemare în judecată, instanța civilă va respinge acțiunea, din motiv că în 
instanța de drept penal nu a fost stabilită vinovăția persoanei.

Recomandăm completarea art.391 CPP cu alineatul 5/1, în următoarea 
redacție: „ (5/1). Acuzatorul de stat renunță la învinuire (retrage învinuirea) în 
privința persoanei (inculpatului) vizată în cauza penală”. 

Având scopul de a asigura mecanismul de aplicare a propunerii legislative in-
dicate mai sus, venim cu recomandarea de a fi completat art.391 CPP cu alineatul 
(3), după cum urmează: „ (3) Sentința de încetare a procesului penal duce la reabi-
litarea deplină a inculpatului în cazul în care procurorul își retrage învinuirea”. 

În vederea coroborării mecanismului de aplicare a normelor relevate mai 
sus, propunem completarea art.396 CPP cu alineatul (5), conform următorului 
text: „Dispoziția de reabilitare deplină a persoanei în cazul sentinței de achitare și 
de încetare prevăzută de art.391 alin. (1) pct.5/1 din prezentul cod”. 
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INTERPRETAREA SINTAGMEI - ALTE ACȚIUNI CARE AFECTEAZĂ 
DREPTURILE ŞI LIBERTĂȚILE CONSTITUȚIONALE ALE PERSOANEI, 
EXPUSĂ ÎN ART. 313 ALIN. (2) PCT. 3) CPP RM
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doctor în drept, profesor universitar, 
Academia Ștefan cel Mare a MAI

In the states where the prosecutor supervises the investigation, the parties are provi-
ded with the possibility to challenge their decisions and actions before a judge, thus mani-
festing the general tendency to orient the criminal process towards an impartial control by 
the judicial authority.

Therefore, the investigating judge is a guarantor of respect for the fundamental rights 
and freedoms of citizens, otherwise this subject is empowered to ensure the legality of pro-
cedural actions in criminal proceedings, having the necessary levers to establish the neces-
sity and proportionality of admissible action in relation to restricting fundamental rights 
and freedoms. of the concrete person in the distinct case.

In article 313 paragraph 2 point 3 of the Code of Criminal Procedure of the Republic 
of Moldova is regulated the procedure of examination by the investigating judge of the com-
plaints submitted by the parties and other participants of the process within the criminal 
investigation, but taking into account the manner of drafting the provisions of par. (2) point 
3) of this article, both theorists and law enforcers face non-uniform interpretations of this 
criminal procedure /norm.

Keywords: complaint, prosecutor, investigating judge, fundamental rights and free-
doms

Importanța examinării plângerilor de către judecătorul de instrucție

Articolul 313 CPP RM, asigură acesul liber la justiție și dreptul la un proces 
echitabil. Conform prevederilor art. 20 din Constituțiea RM, orice persoană are 
dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente 
împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și intereselor sale legitime, 
drept garanție a respectării legalității în cadrul procesului penal. 

Articolul 13 din Convenția Europeană stabilește că orice persoană ale cărei 
drepturi și libertăți recunoscute de Convenție au fost încălcate are dreptul să se 
adreseze efectiv unei instituții naționale, chiar și atunci cînd încălcarea s-ar datora 
unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale. [1, pct.12]

16. Sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 11 noiembrie 2019, dosar nr.1-
1129/17. Arhiva Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani.   

17. Sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 09 august 2019, dosar nr.1-324/2018. 
Arhiva Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani.  

18. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 24.11.2020, dosarul nr.1a-
1790/20. Arhiva Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani.     
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In the states where the prosecutor supervises the investigation, the parties are provided with the 
possibility to challenge their decisions and actions before a judge, thus manifesting the general tendency 
to orient the criminal process towards an impartial control by the judicial authority. 

Therefore, the investigating judge is a guarantor of respect for the fundamental rights and 
freedoms of citizens, otherwise this subject is empowered to ensure the legality of procedural actions in 
criminal proceedings, having the necessary levers to establish the necessity and proportionality of 
admissible action in relation to restricting fundamental rights and freedoms. of the concrete person in the 
distinct case. 

In article 313 paragraph 2 point 3 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova 
is regulated the procedure of examination by the investigating judge of the complaints submitted by the 
parties and other participants of the process within the criminal investigation, but taking into account the 
manner of drafting the provisions of par. (2) point 3) of this article, both theorists and law enforcers face 
non-uniform interpretations of this criminal procedure /norm. 
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Importanța examinării plângerilor de către judecătorul de instrucție 

Articolul 313 CPP RM, asigură acesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil. 

Conform prevederilor art. 20 din Constituțiea RM, orice persoană are dreptul la satisfacție 

efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertățile și intereselor sale legitime, drept garanție a respectării legalității în cadrul 

procesului penal.  

Articolul 13 din Convenţia Europeană stabileşte că orice persoană ale cărei drepturi şi 

libertăţi recunoscute de Convenţie au fost încălcate are dreptul să se adreseze efectiv unei 

instituţii naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în 

exercitarea atribuţiilor lor oficiale. [1, pct.12] 
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Judecătorului de instrucție îi revine sarcina de a cenzura orice pretins abuz al 
organului de urmărire penală.  [2, pct.32 ]

În opinia plenului CSJ, controlul judiciar al procedurii de urmărire penală con-
stă în verificarea de către o instanță independentă și imparțială, sesizată în modul 
prevăzut de lege, a acțiunilor organului de urmărire penală și a organului care efec-
tuează activitate operativă de investigație în scopul depistării și înlăturării încăl-
cărilor drepturilor omului încă la faza de urmărire penala și asigurării respectării 
drepturilor, libertăților și a intereselor legitime ale participanților la proces și a al-
tor persoane. [3, pct.1 ]

CtEDO a statuat în jurisprudența sa, că deși scopul primar al art. 6, sub aspect 
penal, este ca instanța competentă să se pronunțe în privința unei acuzații penale 
trebuie să asigure un proces echitabil, acest fapt nu presupune că articolul nu este 
aplicabil în cazul procedurilor anterioare procesului de judecată (s.a.) (Saranchov 
c. Ucrainei, Hot. CtEDO din 09.06. 2016, [4, par.41]; Schatschaschwili c. Germaniei, 
Hot. CtEDO din 15. 12. 2015, par.. 104). [5, par. 104]

CtEDO concluzionează că procesul în litigiu, în ansamblu, nu a respectat ce-
rințele unui proces echitabil, atunci când niciuna dintre neregularitățile constata-
te în faza de urmărire penală și cea de judecată în primă instanță nu a fost reme-
diată de instanțele ierarhic superioare. [6, par.71, 82-84 ]

Importanța interpretării în procesul de aplicare a normelor de drept

Interpretarea este un mijloc necesar și eficient de însușire și explicare a nor-
melor procesuale de depistare și poate servi în perspectivă înlăturării lacunelor 
legislației și desăvârșirii a normelor de procedură în continuare.

Interpretarea normelor procesual-penale are importanță pentru aplicarea 
lor concretă, deoarece orice legislație oricât de perfectă ar fi ea, nu poate totuși 
elimina necesitatea interpretării.

Interpretarea dreptului e necesară, în virtutea contradicției între caracterul 
formal-determinant al normelor juridice și dinamismul vertiginos al relațiilor 
sociale. În virtutea caracterului formal-determinant prescripțiile juridice rămân 
invariabile, stabile până la modificarea lor. 

„În același timp viața socială este în permanentă schimbare, de aceea nu ra-
reori legea se aplică în condiții care s-au modificat esențial în comparație cu mo-
mentul emiterii ei. ” [7, p.43]

Scopul interpretării constă în clarificarea normei de drept prin elucidarea con-
ținutului exact al acesteia și constituie o premisă a aplicării corecte a normelor ju-
ridice. [8, pct.28 ]

Un rol diriguitor în interpretarea normelor procesual penale revine Hotărîri-
lor Curții Constituționale - ...actele Curții Constituționale ghidează evoluția întregu-
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lui sistem legal, precum și procesul de interpretare și aplicare a legii. Numai o astfel 
de poziție asigură în mod real realizarea principiului supremației Constituției. [9]

Curtea Constituțională reiterează că interpretarea și aplicarea dispozițiilor le-
gale la situații concrete excede sferei controlului de constituționalitate și reprezintă 
o competență a instanțelor judecătorești. [10, pct.21]

CC RM, menționează că Codul de procedură penală nu poate să abunde în texte 
explicative. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept 
există un element inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept 
procedural penal. [11, pct. 24]

De altfel, în acest context, și Curtea Europeană a menționat că va exista întot-
deauna un element de incertitudine cu privire la sensul unei noi dispoziții legale 
până când va fi interpretat și aplicat de instanțele naționale (a se vedea, mutatis 
mutandis, Perinçek v. Elveția, 15 octombrie 2015 [MC], §§ 135, 138; Jobe v. Regatul 
Unit (dec.), 14 iunie 2011; Dmitriyevskiy v. Rusia, 3 octombrie 2017, § 82). [12, 
pct.20] 

CC în jurisprudența sa face unele concluzii care s-ar impune dintr-o interpra-
tare sistemică a normelor de procedură penală. 

Interpretarea sistematică se rezumă la lămurirea conținutului normelor pro-
cesual-penale, implicând determinarea locului lor în sistemul legii procesual-pe-
nale în vigoare, precum și, în genere, în sistemul de drept. 

În acest context, Curtea reiterează că o dispoziție legală nu poate fi ruptă din 
sistemul normativ din care face parte și nu poate acționa în mod izolat. Dimpotrivă, 
ea trebuie citită în coroborare cu celelalte dispoziții legale incidente. (DCC nr. 23 din 
29 martie 2018, § 30; DCC nr. 128 din 29 octombrie 2020, § 26). [13, pct.17]

Prin urmare, din interpretarea sistematică a normelor procesual-penale, care 
instituie termene pentru aplicarea altor măsuri preventive, se impune necesitatea 
reglementării în art. 191 din Codul de procedură penală a termenului pentru care 
poate fi dispusă măsura preventivă - liberarea provizorie sub control judiciar. [14, 
pct.73]

Înțelesul textului art. 313 alin. (2) pct.3) CPP: alte acțiuni care afectează 
drepturile și libertățile constituționale ale persoanei.

Evident acest text este nu atât de precis în comparație cu textele formulate de 
legislator în art. 313 alin. (2) pct. 1), și 2) CPP.

Din interpretarea logică, gramaticălă și sistematică, a dispozițiilor art. 313 
alin. (2) CPP înțelegem că pct.3) nu cuprinde acele acțiuni, inacțiuni și acte, care 
sunt expuse în punctele precedente 2) și 3).

Interpretarea prevederilor art. 313 alin. (2) pct. 3) CPP, poate fi realizată cu 
ajutorul dispozițiilor din alte articole ale CPP cu caracter general, (de ex. art. 6 
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pct.44) și 94 alin. (2) CPP) chiar dacă acestea nu determina în concret care sunt 
alte acțiuni care afectează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei. 

În doctrină se reține că „În principiu orice ordonanță emise de către organul 
de urmărire penală poate fi atacată procurorului în temeiul art. 298. ” [15, p.751]

Această constatare ne înclină spre înțelegerea faptului că ar putea să existe 
unele excepții.

Nu orice acțiune a organului de urmărire penală sau a organului care exercită 
activitate operativă de investigații poate fi atacată judecătorului de instrucție, ci 
doar aceea care a afectat un drept legal reglementat de legea materială sau proce-
suală, adică drepturi și libertăți constituționale ale persoanei. [3, pct. 5.2]

Totodată, judecătorul de instrucție nu trebuie să se pronunțe cu anticipație 
asupra chestiunilor care ulterior pot fi obiectul cercetării judecătorești în cadrul 
judecării cauzei în fond. [3, pct.5.10]

În contextul acestui raționament considerăm importantă precizarea, că în 
cadrul controlului judiciar al urmăririi penale nu poate fi anticipată expunerea 
asupra vinovăției persoanei. „.... în procesul examinării plângerilor în ordinea 
prevăzută de art. 313 CPP, instanța nu are dreptul să dezbată și să dea apreciere 
acelor materiale ale procesului penal, din puctul de vedere al confirmării sau in-
firmării vinovăției persoanei în comiterea infracțiunii investigate.” [16, p.668]

Judecarea în fond a cauzei penale este funcția exclusivă a instanței care se 
pronunță asupra acuzației susținute de procuror într-o ședință de publică de re-
gulă. Această constatare o facem în baza unor norme din partea generală a CPP. 
(art. art. 8, 25, 36-39 și 41 CPP).

În acest context, Curtea notează că încadrarea juridică a faptei penale, identi-
ficarea normei aplicabile cazului și stabilirea pedepsei țin de competența instanței 
de judecată. [17]

În opinia unor autori de specialitate, în art. 313 alin. (2) pct. 3) CPP sunt in-
cluse 2 grupuri de acțiuni și acte procedurale. „În primul grup sunt incluse acțiuni 
și acte procedurale de urmărire penală, care nu au fost descrise anterior, iar în 
grupul al doilea sunt incluse măsurile și actele operative de investigații legate de 
limitarea inviolabilității vieții private a persoanei.” [18, p.176 ]

Și unele normele din partea specială a CPP indică în mod expres unele acțiuni 
și acte care sunt/nu sunt suceptibile a fi contestate în ordinea prevăzutăde art. 
313 CPP.

Pornind de la prevederile CPP, Jurisprudența CC, și având în vedere HP CSJ, 
la categoria actelor și acțiunilor ce nu pot fi contestate judecătorului de 
instrucție se referă:

- Ordonanțele prin care procurorul s-a expus asupra cererilor de recuzare 
a procurorului, interpretului, traducătorului, specialistului sau expertului, în con-
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formitate cu prevederile art. art.54 alin. (6), 86 alin. (3), 87 alin. (9) și 89 alin. (3) 
CPP. În aceste cazuri plângerile respective urmează a fi declarate inadmisibile de 
judecătorul de instrucție, fără a convoca părțile în ședință;

- .. conform legii, nu sunt pasibile de a fi atacare judecătorului de instrucție 
la faza de urmărire penală: hotărîrea asupra abținerii sau recuzării procurorului 
(art.54 CPP); hotărîrea privind soluționarea cererii de înlăturare din procesul penal 
al apărătorului (art.72 CPP). Odată cu dezvoltarea practicii judiciare CSJ a precizat 
că articolul 72 alin. (4) din Cod este aplicabil doar în cazul înlăturării apărătorului 
la cererea persoanei. [19, p.21]

- Din articolul 72 alin. (4) din Cod rezultă că imposibilitatea contestării se 
referă doar la soluțiile de înlăturare care au fost adoptate în baza cererii persoanei 
apărate; [20, pct.41]

- Ordonanțele privind retragerea cauzei de la un organ de urmărire penală 
și transmiterea altui organ pentru efectuarea urmăririi penale. Cît privește decizii-
le procurorului la faza de urmărire penală, privind retragerea cauzei de la un organ 
de urmărire penală și transmiterea altui organ pentru efectuarea urmăririi penale, 
Plenul consideră că aceste drepturi sunt niște procedee legale ale procurorului în-
dreptate spre organizarea și desfășurarea eficientă a urmăririi penale și nu pot fi 
considerate acțiuni ce afectează drepturile și libertățile constituționale ale părților 
în procesul penal privind accesul la justiție sau dreptul la un proces echitabil, nefiind 
pasibile a fi contestată în conformitate cu prevederile art. 313 CPP. [21]

- În opinia Plenului CSJ, în cazul în care legea națională nu prevede drep-
tul la recurs efectiv în privința încălcării unui anumit drept prevăzut de Convenția 
Europeană, instanța de judecată urmează să primească plîngerea respectivă și să 
soluționeze cauza conform procedurii civile sau, după caz, penale, aplicînd direct 
prevederile acesteia. [22, pct.12 ]

La categoria actelor și acțiunilor/inacțiunilor ce sunt pasibile a fi contes-
tate judecătorului de instrucție se referă, în afara celor prevăzute în art. 313 
alin. (2) pct.1) și 3) CPP se referă:

- Ordonanța procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea 
măsurii preventive în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) CPP, poate fi 
atacată cu plîngere judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărătorul 
ori reprezentantul său legal. Ordonanța procurorului cu privire la aplicarea, prelun-
girea sau înlocuirea măsurii preventive, date prin lege în competența procurorului 
la faza urmăririi penale este succeptibilă de a fi atacată cu plângere judecătorului 
de instrucție de către bănuit, învinuit, apărătorul ori reprezentantul său legal. În te-
meiul art.175 alin. (3) CPP, de către procuror pot fi aplicate următoarele măsuri pre-
ventive: 1) obligarea de a nu părăsi localitatea; 2) obligarea de a nu părăsi țara; 3) 
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garanția personală; 4) garanția unei organizații; 5) transmiterea sub supraveghere 
a militarului; 6) transmiterea sub supraveghere a minorului. [3, pct. 5.9]

- Victima, partea vătămată, reprezentantul ei legal, partea civilă, partea ci-
vilmente responsabilă sau reprezentanții lor au dreptul de a contesta ordonanța 
de suspendare a urmăririi penale la judecătorul de instrucție, în conformitate cu 
prevederile art. 287 alin. (2) CPP.

- Victimei relelor tratamente trebuie să-i fie explicat dreptul de a contesta 
orice hotărîre, adoptată de organul de urmărire penală pe marginea plîngerii sale, 
dacă cauza penală în baza plîngerii nu a fost trimisă în judecată. De asemenea, 
procurorul trebuie să-i explice petiționarului dreptul de a adresa plîngeri în ordinea 
prevăzută de art. 313 CPP cu respectarea procedurii prealabile. [22, pct.19]

- Plângerile privitor la condițiile de detenție și calitatea asistenței medicale, 
declarate la faza de urmărire penală .....se vor examina în ordinea prevăzută de ar-
ticolul 313 Cod de procedură penală. [22, pct.20]

- CC reține că garanția principiului echității juridice și a dreptului la un pro-
ces echitabil impune un control al legalității probelor, precum și interdicția utilizării 
acelor probe care au fost obținute prin rele tratamente sau prin încălcarea dreptu-
lui la tăcere. În plus, aceasta presupune ca acuzatului să i se ofere posibilitatea de a 
contesta probele pe care le consideră ilegale. [23, pct.14] Astfel, urmează a fi excluse 
din dosarul cauzei penale, cu înlăturarea fizică din conținutul său, probele inadmisi-
bile care au fost catalogate astfel la faza urmăririi penale. [24, pct.52]

- Ordonanța procurorul emisă în baza art. 460 alin. (7) CPP privind refuzul de 
deschidere a procedurii de revizuire este susceptibilă de atac în fața judecătorului 
de instrucție. [25, pct.26]

- Deasemena, hotărârea administrației instituției de suspendare din funcție 
poate fi atacată la judecătorul de instrucție în conformitate cu prevederile art. 200 
alin. (3) CPP.

- Dispunerea unei expertize judiciare constituie o obligație procesuală a 
procurorului (organului de urmărire penală) în faza de urmărire penală, dacă 
circumstanțele cauzei o justifică. Expertiza urmează a fi dispusă și în favoarea în-
vinuitului pentru a respecta drepturile procesuale ale acestuia, inclusiv principiul 
egalității armelor. Potrivit prevederilor art. 144 alin. (4) CPP RM, Bănuitul, învinu-
itul sau partea vătămată poate solicita organului de urmărire penală sau, după caz, 
procurorului dispunerea efectuării expertizei judiciare. Refuzul de dispunere a efec-
tuării expertizei judiciare poate fi contestat în modul stabilit de prezentul cod. În 
cazul unei omisiuni a procurorului (organului de urmărire penală) de a respecta 
o asemenea obligație, persoanele interesate pot utiliza instrumentele procesuale 
prevăzute în instituția controlului judiciar al procedurii prejudiciare. [26, pct.22]
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- Deși nu este indicat în mod expres din conținutul pct. 32 și 32 al DCC nr. 
54 din 13.04. 2021, [27, pct.31] rezultă fără echivoc că ordonanțele de disjungere 
a cauzelor penale sunt succeptibile a fi supuse controlului judicar în ordinea pre-
văzută de art. 313 CPP, bineînțeles nu înainte de controlul legalității realizat de 
procurorul ierarhic superior.

O problemă distinctă pentru jurisprudență constituie atacarea ordonanțelor 
de începere a urmăririi penale, de recunoaștere a calității de bănuit și a ordonanței 
de punere sub învinuire.

În opinia Plenului CSJ, nu sunt pasibile de atacare, de regulă, (s.a.) nici hotărî-
rile privind pornirea urmăririi penale; ordonanța de recunoaștere a persoanei în 
calitate de bănuit, învinuit; ordonanța prin care s-a dispus efectuarea expertizei 
etc. [3, pct. 5.3]

Recunoașterea calității de bănuit și de învinuit presupune nu numai drepturi 
procesuale, dar și restrîngerea drepturilor constituționale legate de libertatea per-
soanei, dreptul la libera circulație ș.a. .....În acest aspect Curtea Constituțională nu 
este de acord cu opinia plenului Curții Supreme de Justiție, expusă în Hotărîrea nr.7 
din 04.07.2005, conform căreia „pornirea urmăririi penale, recunoașterea persoa-
nei în calitate de bănuit, punerea persoanei sub învinuire, dispunerea efectuării unei 
expertize nu afectează drepturi sau libertăți constituționale. [28, pct.8]

Întrebarea privind legalitatea contestării hotărârii procesuale de începere a 
urmăririi penale, are mai degrabă importanță practică decât teoretică. [29, p.90]

Susținem opinia acelor autori, care afirmă că nu pot fi contestate hotărârile 
de începere a urmăririi penale in rem, adică atunci când în ordonanța respectivă 
nu este indicată persoana în privința căreia este inițiată urmărirea penală. [29, 
p.90 ]

„Dacă urmărirea penală este începută împotriva unei persoane concrete, 
aceasta poate fi afectată de prejudicierea drepturilor și libertăților constituționale. 
De acea instanța sesizată trebuie să clarifice dacă a fost respectată procedura de 
emitere a acestui act procedural, dacă există temeiuri pentru inițierea urmăririi 
penale și nu există circumstanțe care ar împiedica urmărirea penală.” [30, p.151]

„Hotărârea de a începe urmărirea penală nu poate fi atacată cu privire la chesti-
uni esențiale ale unui litigiu de natură penală: cu privire la vinovăția sau nevinovăția 
suspectului, prezența sau absența elementelor constituitive ale infracțiunii în 
acțiunile lui, prezența sau absența unei fapte infracționale, etc. Aceasta poate fi 
atacată numai din motive formale, de exemplu - în legătură cu prezența anumitor 
circumstanțe care exclud urmărirea penală (expirarea termenului de prescripție, 
prezența unuei sentințe de condamnare sau altă decizie procesuală definitive în 
legătură cu aceeași acuzație, etc.); lipsa de autoritate a persoanei care a inițiat pro-
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cesul penal; nerespectarea procedurii de intentare a unui dosar penal etc.; lipsa 
împuternicirilor persoanei care a dispus începerea urmăririi penale, încălcarea 
proceduriii de inițiere a urmăririi penale, etc.” [31, р. 57 ]

În opinia Plenului CSJ, pot exista cazuri cînd persoana interesată poate ata-
ca în instanță și actul procedural prin care s-a dispus pornirea urmăririi penale. 
Acestea sunt cazurile cînd se invocă încălcarea ordinii de pornire a urmăririi pe-
nale (s.a.)sau există unele din circumstanțele care exclud urmărirea penală, cu 
referință la prevederile art 275 pct.2), 4) - 9) CPP. [3, pct.5.4]

În practica controlului judiciar al urmăririi penale s-a constatat că pornirea 
urmăririi penale „in personam” poate avea valența unei acuzații în materie pena-
lă, și pasibilitaea contestării ordonanțelor de punere sub învinuire. [32, 33]

Judecătorii de instrucție au anulat ordonanțele de punere sub învinuire, de-
oarece a fost depășit termenul pentru calitatea de bănuit, termenul de 3 luni fiind 
calculat din data emiterii ordonanței de începere a urmăririi penale. În ultimul 
caz instanța a reținut, cu titlu de precedent, jurisprudența CSJ. [34, 35]

„Ordonanța de punere sub învinuire nu este succeptibilă de a fi atacată judecă-
torului de instrucție, în mod special, pentru motivul netemeiniciei sau ilegalității, 
dar în anumite situații (de exemplu emiterea ordonanței după expirarea terme-
nului limită -3 luni prevăzut de art.63 aliniatul 2, această hotărâre poate fi atacată 
conform art. 298 judecătorului de instrucție.” [36, p.443]

În acest sens CSJ RM a confirmat viabilitatea constatării că pornirea urmă-
ririi penale „in personam” are valența unei acuzații în materie penală. Instanța 
supremă a constată că pornirea urmăririi penale în personam constituie actul 
procedural de atribuire a calității de bănuit și pe acest motiv dispune/menține 
hotărârea privind încetarea procesului penal, dat fiind faptul că a expirat terme-
nul de menținere a calității de bănuit. [36, 37, 38, 39]

În acest sens, legislatorul le-a acordat organelor de urmărire penală și 
instanțelor de judecată competența de a aprecia, în fiecare caz concret, dacă 
acțiunile procedurale efectuate în cadrul urmăririi penale au produs sau nu reper-
cusiuni importante pentru situația persoanei și dacă, în consecință, persoanei tre-
buie să-i fie recunoscută calitatea de bănuit în sensul alin. (11) al articolului 63 din 
Cod, având în vedere particularitățile fiecărui caz concret. [40, pct.35]

În practica controlului judiciar al urmăririi penale s-a constatat că judecăto-
rul de instrucție a dispus anularea ordonanței de punere sub învinure pe motive 
procedurale. [41, pct.4]

Concluzii
Deși prevederile art. 313 CPP alin. (2) pct.3) CPP, presupun o marjă largă 

de interpretare, totuși sensul acestora este posibil de a fi clarificat de instanțele 
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de judecată investite cu atribuțiile funcționale de control judiciar al urmăririi 
penale, utilizînd mai multe tipuri de interpretare, cunoscute în teoria generală a 
dreptului, ținând cont de specificul normelor procesuale, jurisprudența CtEDO și 
evoluția jurisprudenței CC.

Textului art. 313 alin. (2) pct.3) CPP: alte acțiuni care afectează drepturile și 
libertățile constituționale ale persoanei, nu este corelat cu prevedeile din alin. (2) 
și (5) al acestui articol. În opinia noastră mai corectă ar fi - alte acțiuni, inacțiuni 
și acte procedurale care afectează drepturile și libertățile constituționale ale per-
soanei.

Chiar dacă nu ne-am axat asupra conținutului sintagmei din cadrul art. 313 
alin. (3) CPP, - și, după caz, declară nulitatea actului sau acțiunii procesuale atacate, 
constatăm că nu poate fi agreată această redacție, deorece art. 251 CPP nu regle-
mentează nulitățile acțiunilor, dar numai a actelor procedurale. După noi formu-
larea adecvată a acestui text normativ ar fi - și, după caz, declară nulitatea actului 
procedural sau ilegalității acțiunii/inacțiunii procesuale atacate.
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ANNOUNCEMENT OF INTERNATIONAL SEARCH AND 
EXTRADITION OF PERSONS WHO COMMITTED CORRUPTION 
CRIMINAL OFFENSES
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the Judge of the Appeals Chamber of the Supreme Anti-Corruption Court

The publication concretizes the concept of “international wanted list”, actualizes the 
entity that announces the person on the international wanted list, establishes the moment 
from which the person is considered to be on the international wanted list and summarizes 
the existing positions on the appropriate evidence regarding the international wanted list 
of the person.

Keywords: international wanted list, putting a person on the wanted list, petition for 
choosing a preventive measure, Interpol Rules, cards with a “red corner”, cards with a “blue 
corner”, an arrest warrant, a court decision.

Ensuring stability and unity of judicial practice is an important element 
in the implementation of the tasks of criminal proceedings, which is one of the 
fundamental aspects of the rule of law. At the same time, at present there are 
different approaches in law enforcement practice to understanding such a con-
cept as “international wanted list”, which, in turn, creates certain obstacles to 
ensuring the sustainability of judicial practice on this issue.

The purpose of this publication is to concretize the concept of “interna-
tional wanted list”, to actualize the entity (subject) that announces a per-
son on the international wanted list, to establish the moment from which 
the person is considered to be on the international wanted list and to sum-
marize the existing positions on the proper evidence that the person has 
been declared on the international wanted list.

After the fact of a person’s departure from Ukraine is established, in par-
ticular for the purpose of evading criminal liability, the pre-trial investigation 
body may initiate the following issues to bring such a person to the specified 
(criminal) responsibility: 1) special pre-trial investigation or court proceedings 
(in absentia); 2) extradition of a person with the help of the competent authori-
ties of a foreign state.

However, in order to use any of these options, the prosecution must first initi-
ate the procedure for declaring such a person on the international wanted list.
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At the same time, the current Criminal Procedure Code of Ukraine (herein-
after referred to as the CPC of Ukraine) does not contain a separate definition 
of the concept of “international wanted list”. At the same time, the concept of 
“international wanted list” is used in the CPC of Ukraine not only as a manda-
tory basis for carrying out a special preliminary investigation or proceedings (in 
absentia), but also as a condition for a court to consider a petition for choosing a 
preventive measure in the form of detention in the absence of a suspect [1].

According to Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine, an investigating judge, 
a court may consider a petition for choosing a measure of restraint in the form 
of detention and choose such a measure of restraint in the absence of a suspect, 
an accused only if the prosecutor, in addition to the existence of grounds pro-
vided for in Article 177 of this Code, proves that the suspect, the accused has 
been put on the international wanted list.

We can highlight the approaches that exist in practice to declare a person 
on the international wanted list.

First approach. In legal practice, there is an approach that the very fact 
that an investigator or a prosecutor issued an order to declare a suspect on the 
international wanted list without contacting the National Central Bureau of In-
terpol in Ukraine (hereinafter referred to as the NCB of Interpol in Ukraine) 
and being put on the wanted list through the channels of this organization in no 
way cannot testify that a person is on the international wanted list. At the same 
time it is noted that the failure of the prosecution to provide the investigating 
judge, who is considering a petition to choose a measure of restraint in the ab-
sence of the suspect, documents on the appeal to the NCB of Interpol in Ukraine 
and on the declaration of a person on the international wanted list through the 
channels of this organization indicates that the investigator, prosecutor has not 
proved the fact of the person’s being on the international wanted list and is the 
basis for refusing to satisfy the petition for choosing a preventive measure in 
the form of detention.

Second approach. Also common in law enforcement practice is the posi-
tion that the appeal of the investigator, of the prosecutor to the court with 
a petition for the election of a preventive measure against the suspect, on 
the basis of Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine, should be preceded 
by an appeal of such an investigator, a prosecutor to the NCB of Interpol 
in Ukraine to declare a person on the wanted list through the channels of 
this organization and issue a notice with a “blue corner”. At the same time, 
it is noted that issuing a notice with a “blue corner” does not require a valid ar-
rest warrant or a court decision of this kind, and the presence of this notice may 
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serve as evidence of a person being declared on the international wanted list in 
the meaning of Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine.

It is impossible to agree with such statements in view of the following. De-
pending on the purpose of the search, the “card” (its left corner) is given a color. 
In accordance with paragraph b of Part 1 of Art. 88 of the Interpol Data Process-
ing Rules, “blue corner” notifications are issued in order to establish the loca-
tion of a person of interest for a criminal investigation. The purpose of issuing a 
card with a “red corner” is to establish the whereabouts of the wanted person, 
his/ her detention, arrest or restriction of movement for the purpose of extradi-
tion or similar legal action (Article 82 of the Rules) [4].

That is, issuing a notice with a “blue corner” on the wanted person provides 
for the introduction of the suspect’s surname to the files of ICPO - Interpol in 
order to establish his / her whereabouts, but without the possibility of arrest 
and extradition. 

It should be taken into account that the procedure for receiving a notice 
with a “blue corner” for the provision of such evidence as declaring a person on 
the international wanted list when the court examines a petition for choosing a 
preventive measure, on the basis of Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine, can 
be long-term, which in turn can lead to ineffectiveness of the pre-trial investiga-
tion and violation of the principle of reasonableness of time frames.

In addition, the Chairperson of the Commission for the Control of Files in 
a letter to the NCB of Interpol of Ukraine reported on the inadmissibility of the 
misuse of the information system of an international organization as a method 
and prerequisites for proving the fact that a person is on the international want-
ed list [6].

The Commission has identified typical cases of misuse of the IOCP-In-
terpol accounting system to obtain a more stringent precautionary measure 
and to disseminate inaccurate public information. In particular, we are talking 
about the use of notices with a “blue corner”, the publication of which 
does not require a valid arrest warrant, as evidence to confirm that a 
person is wanted internationally; filing petitions and publishing notices 
with a “red corner” in the absence of a document corresponding to the arrest 
warrant; using a “blue corner” notification after deleting a “red corner” notifi-
cation to locate a person [6].

Thus, in these cases, even if the investigating judge satisfies the request 
of the investigator, the prosecutor to choose a preventive measure in the 
form of detention in accordance with the procedure provided for in Part 6 of 
Art. 193 of the CPC of Ukraine, the said court decision will not be the basis 
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1. for issuing a notice with a “red corner”, since in this case there will be a viola-
tion of the requirements of ICPO - Interpol.

Third approach. At the same time, there is a third approach, from the 
standpoint of which the previous approaches are reasonably criticized.

In accordance with the Interpol Data Processing Rules, such Rules do not 
regulate the issues of declaring a person on the wanted list, they establish the 
principles and measures for the functioning of the Interpol Information System 
(Article 3 of the Rules). For the purposes of international police cooperation, 
information in the Interpol Information System is processed for the purpose of 
searching for a person for detention, arrest or restriction of movement (Part 2 
of Article 10 of the Rules). In the relationship between Ukraine and the Interna-
tional Criminal Police Organization - Interpol, it is the National Police that acts 
as the National Central Bureau of Interpol. At the same time, it is the Depart-
ment of International Police Cooperation that is the working apparatus of the 
NCB of Interpol in the structure of the national police.

According to Art. 20 of the Rules, criminal inquiries are coordinated with 
the participation of the Interpol NCB, which are responsible for coordinating at 
the national level the processing of requests for cooperation and international 
alerts sent to them in the form of notifications, circulars and messages. The NCB 
of Interpol has the right to take appropriate measures (at the national level) for 
effective international cooperation. At the same time, Interpol NCBs are respon-
sible for monitoring requests for cooperation and international alerts sent by 
them at the initiative of national authorities in the form of notifications, circu-
lars and messages [4].

Thus, it is the national bodies authorized to carry out the criminal inves-
tigation that initiate the international search for a certain person, and the In-
ternational Criminal Police Organization, Interpol, is the body that carries out 
search activities on the basis of relevant decisions, i.e. only executes such deci-
sions and does not announce certain persons on the wanted list.

According to Part 1 of Art. 281 of the CPC of Ukraine, if during the pre-
trial investigation the whereabouts of the suspect is unknown or the person is 
outside Ukraine and does not appear without good reason at the summons of 
the investigator, the prosecutor, subject to his / her proper notification of such 
a summons, then the investigator, the prosecutor declares him / her wanted.

At the same time, the specified rule of law does not distinguish the an-
nouncement of a person on the state, interstate or international wanted list. At 
the same time, according to the requirements of Part 6 of Art. 193 of the CPC 
of Ukraine, for consideration by the court of a request to choose a measure of 
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restraint in the form of detention in the absence of a suspect, of an accused, the 
prosecutor must, among other things, prove that such a suspect, an accused is 
on the international wanted list. [1]. Therefore, we can conclude that the proce-
dure for declaring a person on the wanted list determined by Part 1 of Art. 281 
of the CPC of Ukraine is uniform for state, interstate and international wanted 
list, since the CPC of Ukraine does not contain other conditions for declaring a 
person on the interstate or international wanted list.

Considering the provisions of Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine, the 
obligation to prove the fact of finding a suspect, an accused of an international 
wanted list rests with the investigator, the prosecutor who filed a petition for 
the selection of a preventive measure. The CPC of Ukraine does not directly de-
termine what evidence must be used to prove that a person has been declared 
wanted in any of the types of search (state, interstate, international). However, 
it regulates that the pre-trial investigation body must issue a relevant resolu-
tion on the announcement of the search (Part 2 of Article 281 of the CPC of 
Ukraine).

The CPC of Ukraine in no way stipulates the adoption of a court deci-
sion on the choice of a measure of restraint in the form of detention in the 
absence of a suspect with evidence of the fact that such a person is on the 
international wanted list, but only determines the need to declare a per-
son wanted (Part 6 of Article 193, Part 2 of Article 281 of the CPC of Ukraine). 
Identifying the concept of declaring a person on the international wanted list 
and being on such a wanted list are not based on any norm of the legislation of 
Ukraine.

Therefore, from the standpoint of the third approach, the pre-trial in-
vestigation body’s decision to declare the suspect internationally wanted 
and enter the relevant information in the Unified Register of Pre-trial In-
vestigations can be considered sufficient to confirm the fact of a person 
wanted internationally in the meaning of Art. 281 of the CPC of Ukraine 
and Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine.

As for the actual rules of Interpol. In accordance with Art. 73 of the Rules, 
the Interpol notification system consists of a set of messages issued under dif-
ferent colors, and special notifications that are published as part of a special 
interaction and do not subject to the previous category of notifications. Notifica-
tions with a “red corner” are issued at the request of the NCB or an international 
organization that has the right to investigate and conduct criminal proceedings 
to establish the whereabouts of the wanted person, his / her detention, arrest, 
or restriction of movement for extradition or similar legal action (Art. 82 of the 
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Rules). Article 83 of the Rules defines special conditions for issuing notifi-
cations with a “red corner”, which require the provision of certain legal 
information (paragraph b of Part 2 of Article 83 of the Rules), including the 
plot of the case, charges, rule of law, maximum possible punishment, reference 
to the current order for arrest or a court decision of this kind (if possible, a 
copy of the arrest warrant or court decision is sent) [4].

Thus, it is the arrest warrant or the relevant court decision that must pre-
cede the issuance of the “red corner” notice. Information about the adoption 
of such a court decision is one of the grounds for issuing a notice with a “red 
corner”. That is, in order to add a person to the database for search, it is neces-
sary to provide Interpol with the decision of the investigating judge to choose a 
preventive measure in the form of keeping such a person in custody. At the same 
time, according to the decision of the Interpol File Control Commission, adopted 
at the ninety-ninth session, which took place between February 27 and March 
3, 2017, the decisions to grant permission to detain a suspect with the purpose 
to bring him / her are not a precautionary measure and accordingly arrest war-
rants within the meaning of Art. 83.2 (b, ii) of the Rules of the Organization [6].

This approach is also implemented in the Order of 17.08.2020 No 
613/380/93/228/414/510/2801/5 “On approval of the Instruction on the 
procedure for the use by law enforcement agencies of Ukraine of the informa-
tion system of the International Criminal Police Organization – Interpol” pursu-
ant to paragraph 1 of section IV “The procedure for inquiring the publication 
of notifications by the General Secretariat of Interpol” of which, for requesting 
the publication of the Red Alert by the General Secretariat of Interpol, the law 
enforcement body of Ukraine sends a form for requesting the publication of the 
Red Alert to the authorized unit, as well as, in particular, certified copies of the 
court’s decision to choose a measure of restraint in the form of detention and 
the decision to declare a person wanted (including in translation into one of the 
working languages of Interpol) at the trial stage [3].

This testifies to the falsity of certain positions and conclusions about the 
possibility of making a decision on keeping a person in custody in the manner 
specified in Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine, only if there is confirmation 
of the search for the person by Interpol, since the international search for 
the person by the ICPO-Interpol channels and, accordingly, the publication 
of a notice with a “red corner” is possible only if the corresponding court 
decision is provided. Thus, in specified cases, even if the investigating judge 
satisfies the request of the investigator, of the prosecutor to choose a pre-
ventive measure in the form of detention in accordance with the procedure 
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provided for in Part 6 of Art. 193 of the CPC of Ukraine, the said court decision 
will not be the basis for issuing a notice with a “red corner”, since in this 
case there will be a violation of the requirements of ICPO - Interpol. It is the va-
lidity of the decision to declare a person on the international wanted list, 
that is, the existence of legal grounds for this, in accordance with the CPC 
of Ukraine, must be verified by the investigating judge in order to make a 
lawful and well-grounded court decision.
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