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SUMMARY
In this article there are analyzed the offences prevented in Art.173-175 PC RM, inclusively from the 

viewpoint of its delimitation from rape offence and brutal acts of sexual type. Especially, the research is 
based on naming the essence of the benefit notion throughout the material dependence, the employment 
or throughout other kinds of the victim appearances, in this way to appoint the coercion method in the 
situation of the offence prevented in Art.173 PC RM. Also, the author finds himself determined to analyze 
the art.174 PC RM offence. It is taken into account that the name of this article, as well as its disposal 
bygone changes because of the Modification and Completion Law of the Penal Code of Republic of Moldova 
from 18.12.2008. In the end, the author reaches the conclusion, that Art.175 PC RM interpolates not only 
the offender deeds, meanwhile performed with the victim’s agreement. Here we find the acts committed 
through goods damage threatening or through other kinds of coercion, excepting the one prevented in 
the Art.171-173 PC RM. 

Î
sub aspectul delimitării acestora de viol şi de acţiunile 
violente cu caracter sexual. Toate acestea, prin prisma 
explicaţiilor cuprinse în Hotărârea Plenului Curţii   
Supreme de Justiţie „Despre practica judiciară în cau-
zele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, 
nr.17 din 7.11.2005 (în continuare – Hotărârea Plenului 
nr.17/2005).1 

Întâi de toate, trebuie de menţionat că interpretării 
şi aplicării art.173-175 C.pen. RM le sunt consacrate 
pct.4, 5, 18-20 ale Hotărârii Plenului nr.17/2005. Totuşi, 
nu întotdeauna explicaţiile corespunzătoare reuşesc să 
acumuleze potenţial suficient, care să se ridice la nivelul 
aşteptărilor destinatarilor şi beneficiarilor legii penale. 
În plus, se impune o nouă abordare a acestor explica-
ţii, în lumina amendamentelor operate la art.173-175 
C.pen. RM, prin Legea pentru modificarea şi comple-
tarea Codului penal al Republicii Moldova, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 8.12.2008.2

Vom începe analiza noastră cu examinarea com-
ponentelor faptei prejudiciabile prevăzute la art.173 
C.pen. RM. Astfel, aşa cum rezultă din dispoziţia 
acestui articol, în cazul constrângerii la acţiuni cu carac-
ter sexual, fapta prejudiciabilă se exprimă în acţiunea 
de constrângere a unei persoane la raporturi sexuale, 

homosexualitate ori la săvârşirea altor acţiuni cu ca-
racter sexual, prin şantaj sau profitând de dependenţa 
materială, de serviciu sau de altă natură a victimei. 
Se poate observa că două sunt metodele prin care se 
poate realiza acţiunea de constrângere: 1) şantajul sau 
2) profitarea de dependenţa materială, de serviciu sau 
de altă natură a victimei.

Interpretând sistematic noţiunea de constrângere, 
luând în consideraţie şi prevederile alin.(2) art.39 
C.pen. RM, ajungem la concluzia că, în sensul art.173 
C.pen. RM, prin „constrângere” se înţelege exercitarea 
unei presiuni asupra victimei, în aşa fel încât aceasta 
să nu-şi poată dirija acţiunile, pentru ca victima să 
întreţină raportul sexual, să practice homosexualitatea 
sau să săvârşească alte acţiuni cu caracter sexual. În 
acest sens, constrângerea, ca expresie a faptei pre-
judiciabile prevăzute la art.173 C.pen. RM, trebuie 
deosebită de fapta de hărţuire sexuală (care nu este 
incriminată în legea penală a Republicii Moldova). 
Or, în cazul hărţuirii sexuale, persoana este deter-
minată (uneori foarte insistent) să întreţină benevol 
actul sexual, iar făptuitorul nu-şi pune ca scop să-l 
întreţină contrar voinţei acestei persoane. Persoana 
hărţuită sexual are întotdeauna libertatea de a decide 
să accepte sau nu actele sexuale propuse. Chiar dacă 
este nevoită să suporte o atmosferă neplăcută, ostilă, 
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degradantă, umilitoare sau insultătoare. Atunci însă 
când persoana este nevoită să urmeze varianta de 
conduită impusă de făptuitor, neavând alternativă, va 
trebui considerată victimă a infracţiunii prevăzute la 
art.173 C.pen. RM.

Metodele de constrângere nominalizate în dispo-
ziţia art.173 C.pen. RM sunt prezentate exhaustiv. De 
aceea, nu se are în vedere nici constrângerea fizică, 
nici cea psihică, exercitate în cazul infracţiunilor pre-
văzute la art.171 şi 172 C.pen. RM. Tocmai caracterul 
constrângerii este unul dintre principalele criterii care 
permit delimitarea de aceste infracţiuni a infracţiunii 
de constrângere la acţiuni cu caracter sexual.

Privitor la şantaj – prima dintre metodele de con-
strângere nominalizate în art.173 C.pen. RM, în pct.18 
al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se menţionează: „... 
constrângerea prin şantaj se exprimă în ameninţarea 
cu divulgarea informaţiilor care, devenind cunoscute, 
pot prejudicia onoarea şi demnitatea victimei sau a 
persoanelor apropiate ei, ori pot fi cauza altor urmări 
nedorite. Conţinutul unor asemenea informaţii despre 
victimă poate privi: practicarea prostituţiei; boala ve-
nerică a acesteia; consumul de substanţe narcotice sau 
psihotrope; săvârşirea unor fapte ilegale; infidelitatea 
conjugală etc. Totodată, la calificare nu are importanţă 
dacă aceste informaţii sunt mincinoase sau veridice”.

Nu este greu de observat că, în art.173 C.pen. RM, 
legiuitorul utilizează termenul „şantaj” într-o accep-
ţie mai îngustă decât cea din art.189 „Şantajul” din 
Codul penal. Şi, totodată, într-o accepţie similară cu 
cea care a vizat prevederea de la lit.b) alin.(2) art.314 
„Constrângerea de a face declaraţii mincinoase, con-
cluzii false sau traduceri incorecte ori de a se eschiva 
de la aceste obligaţii” din Codul penal.3 Altfel spus, 
nu există o concurenţă dintre o parte şi un întreg între 
art.189 şi art.173 C.pen. RM. Sunt două norme penale 
în care acelaşi termen – „şantaj” – este folosit cu două 
înţelesuri diferite.

Însă, nu doar şantajul poate fi metodă de constrânge-
re, în contextul infracţiunii prevăzute la art.173 C.pen. 
RM. Alături de ea, legiuitorul numeşte ca metodă 
profitarea de dependenţa materială, de serviciu sau 
de altă natură a victimei. În situaţia data, victima 
poate fi doar o persoană dependentă de făptuitor. 

Care trebuie să fie calificarea dacă făptuitorul con-
sideră eronat că victima este dependentă de el, deşi în 
realitate o asemenea dependenţă nu există? Într-un ast-
fel de caz, eroarea de fapt se referă la calitatea victimei 
infracţiunii, iar eroarea influenţează asupra calificării. 
La concret, va trebui aplicată răspunderea conform 
art.27 şi 173 C.pen. RM. Or, acţiunea făptuitorului este 
îndreptată nemijlocit spre săvârşirea constrângerii la 

acţiuni cu caracter sexual, profitându-se de dependenţa 
victimei. Însă, din cauze independente de voinţa făptu-
itorului, această acţiune nu-şi produce efectul scontat. 
Aceasta întrucât, în realitate, se dovedeşte că victima 
este o persoană care nu depinde de făptuitor.

Cu altă ocazie, în pct.18 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se explică: „Dependenţa materială a victi-
mei faţă de făptuitor se atestă în următoarele situaţii: 
victima se află la întreţinerea totală sau parţială a 
făptuitorului; de făptuitor depinde îmbunătăţirea sau 
înrăutăţirea stării materiale a victimei; debitorul de-
pinde de creditor; părinţii neputincioşi depind de copiii 
apţi de muncă etc.”.

În literatura de specialitate a fost exprimat punctul 
de vedere că constrângerea, profitându-se de dependen-
ţa materială a victimei, se poate exprima, inclusiv, în 
promiterea îmbunătăţirii stării materiale a victimei, pe 
calea oferirii acesteia de foloase patrimoniale.4

Opinii opuse au fost exprimate de alţi autori: „Pro-
fitarea de dependenţa materială a victimei constituie 
constrângere doar în acele cazuri când făptuitorul ame-
ninţă cu lezarea intereselor victimei, însă nu-i promite 
privilegii sau favoruri”5; „Este inadmisibil a raporta la 
constrângere cazurile de promitere a unor foloase patri-
moniale. Aceasta deoarece întreţinerea actelor sexuale 
pentru remunerare trebuie considerată prostituţie, iar 
nu cedare în faţa constrângerii”.6

Suntem de acord cu ultimele două poziţii. Persoana, 
solicitată să se prostitueze, are alternativa să accepte 
oferta solicitantului sau să o respingă. Adică, îşi poate 
dirija în mod liber voinţa, alegând sau nu calea de 
procurare a mijloacelor de existenţă, care îi este pro-
pusă. Într-o astfel de situaţie, lipsind o presiune asupra 
persoanei, nu putem atesta constrângerea profitându-se 
de dependenţa materială a victimei.

Într-o altă ordine de idei, în pct.18 al Hotărârii 
Plenului nr.17/2005 se consemnează: „Dependenţa de 
serviciu are loc în cazurile când victima ocupă o funcţie 
subordonată făptuitorului sau se supune controlului de 
serviciu”.

În această privinţă, A.P. Diacenko afirmă, just, că 
constrângerea, profitându-se de dependenţa de serviciu 
a victimei, presupune – alternativ sau cumulativ – 
următoarele ipoteze: 1) crearea la locul de muncă al 
victimei a unor condiţii insuportabile, când ea este 
stigmatizată, marginalizată, neîntemeiat sancţionată, 
pusă în faţa unei perspective de a i se acorda o referinţă 
negativă etc.;  2) ameninţarea victimei de a-i înrăutăţi 
situaţia de serviciu pe calea concedierii, devansării în 
funcţie, lipsirii de dreptul de a beneficia de concediu 
etc.7 Totodată, trebuie luată în consideraţie precizarea 
făcută de N.A. Babii: dacă persoana nu este îndreptăţită 
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obiectiv să se bucure de anumite drepturi legate de 
serviciu, atunci nu va constitui constrângere amenin-
ţarea de a priva persoana de aceste drepturi sau de a 
nu i le acorda.8

În alt context, în pct.18 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se menţionează: „Dependenţa de altă 
natură a victimei de făptuitor este dependenţa dintre 
pacient şi medic, sau cea dintre bănuit (învinuit) şi 
ofiţerul de urmărire penală, sau cea dintre sportiv şi 
antrenor etc.”.

Până la urmă, nu contează calitatea pe care o are 
victima şi făptuitorul. Important este că dependenţa 
poate fi pe verticală, întemeiată pe dominarea unei 
persoane asupra altei persoane şi, respectiv, subor-
donarea unei persoane faţă de altă persoană (în plan 
administrativ, procesual, profesional, ocupaţional, 
ambiental etc.). De asemenea, dependenţa poate fi pe 
orizontală, când victima şi făptuitorul beneficiază de 
acelaşi microstatut social (de exemplu, dependenţa 
dintre membrii unei familii care nu sunt ascendenţi 
sau descendenţi unul faţă de altul; dependenţa caracte-
ristică relaţiilor nestatutare dintre colegii de cazarmă, 
de cămin, de adăpost pentru refugiaţi etc.).

Referindu-ne în general la profitarea de dependenţa 
materială, de serviciu sau de altă natură a victimei – 
ca metodă de constrângere în contextul infracţiunii 
prevăzute la art.173 C.pen. RM – nu trebuie să uităm 
de regula prevăzută la pct.18 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005: „La calificarea faptei, este obligatoriu să 
se stabilească că făptuitorul a profitat de dependenţa 
victimei faţă de el, adică făptuitorul a folosit conştient 
starea dificilă în care se află victima”. În acest sens, are 
dreptate L.L. Kruglikov, când susţine: „Semnificaţie 
comportă nu atât starea de dependenţă (pentru că, în 
prezenţa ei, întreţinerea de acte sexuale poate avea loc 
şi fără constrângere), cât mai ales profitarea de această 
stare, ca mijloc de presiune asupra victimei, pentru a 
o impune să întreţină actele sexuale”.9

Totodată, este irelevant dacă starea de dependenţă 
a victimei a putut-o produce autorul infracţiunii sau 
un complice al lui, fie o persoană terţă cu totul străină 
de faptă, sau chiar victima. Esenţial este că autorul 
infracţiunii a profitat de această stare.

Dintr-o altă perspectivă, noţiunea „raporturi sexua-
le” din dispoziţia art.173 C.pen. RM are aceeaşi sem-
nificaţie ca şi în cazul infracţiunii de viol.10 Bineînţe-
les, este suficient ca făptuitorul să constrângă victima 
la un singur raport sexual (şi nu la mai multe raporturi 
sexuale), ca să poată fi aplicată răspunderea în baza 
art.173 C.pen. RM. Mai mult, în cazul constrângerii 
la multiple raporturi sexuale, dacă făptuitorul urmă-
reşte scopul exploatării sexuale, vor exista temeiuri să 

calificăm cele săvârşite în baza art.206 C.pen. RM, ca 
trafic de copii. Nu în baza art.173 C.pen. RM.

Prin „alte acţiuni cu caracter sexual” (noţiune 
folosită în dispoziţia art.173 C.pen. RM) se înţelege 
„satisfacerea poftei sexuale în forme perverse”.11 Ne 
convingem de aceasta, dacă apelăm la varianta ini-
ţială a textului Codului penal: noţiunea „alte acţiuni 
cu caracter sexual” a fost folosită în locul noţiunii 
„satisfacerea poftei sexuale în forme perverse” în 
art.172 C.pen. RM. Substituirea dată a fost una de 
formă, fără a avea vreo influenţă asupra înţelesului 
noţiunii. De fapt, s-a revenit la noţiunea „satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse”, utilizată în art.1031 
C.pen. RM din 1961. Nimic mai mult.

În altă privinţă, prin Legea pentru modificarea şi 
completarea Codului penal al Republicii Moldova din 
18.12.2008, în dispoziţia art.173 C.pen. RM, cuvintele 
„homosexualism, lesbianism” au fost înlocuite cu cu-
vântul „homosexualitate”. Înseamnă oare aceasta că, 
în varianta în vigoare a art.173 C.pen. RM, nu se mai 
prevede răspunderea pentru constrângerea la ceea ce 
altădată s-a numit, în acelaşi articol, „lesbianism”?

Pentru a răspunde la această întrebare, vom consulta 
pct.39 al proiectului de Lege pentru modificarea şi com-
pletarea Codului penal al Republicii Moldova (elaborat 
de Ministerul Justiţiei).12 Conform acestuia, cuvântul 
„lesbianism” se exclude din art.173 C.pen. RM. În Nota 
informativă la proiectul respectiv, aflăm motivarea 
care a determinat propunerea acestui amendament: la 
alin.(1) art.172 C.pen. RM, în opinia lui Vincent Co-
ussirat-Coustere, expert al Consiliului Europei, este 
necesară excluderea cuvântului „lesbianism”, acesta 
incluzându-se în noţiunea de homosexualitate. Prin 
termenul de homosexualitate se înţelege orientarea 
sexuală îndreptată către reprezentanţii aceluiaşi sex, 
fiind homosexualitate atât feminină, cât şi mascu-
lină. Astfel, se propune a se exclude cuvântul „les-
bianism”. Această modificare se referă şi la art.173 
C.pen. RM.13

În concluzie, după intrarea în vigoare a modificării 
analizate, sfera de aplicare a art.173 C.pen. RM nu 
s-a redus cu nimic. Noţiunea „homosexualitate”, din 
varianta în vigoare a art.173 (şi 172) C.pen. RM, 
înglobează în plan semantic noţiunea „homosexua-
lism” şi „lesbianism”, care au fost utilizate înainte de 
intrarea în vigoare a modificării în cauză.

Sub un alt aspect, în pct.18 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se oferă explicaţii cu privire la momentul 
consumativ al infracţiunii de constrângere la acţiuni 
cu caracter sexual: „Infracţiunea prevăzută la art.173 
C.pen. RM se consideră consumată din momentul 
avansării cerinţelor de intrare într-un raport sexual, 
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de săvârşire a actului de homosexualism, lesbianism 
sau a altor acţiuni cu caracter sexual, întărind aceste 
cerinţe prin constrângerea corespunzătoare. La califi-
carea faptelor, nu contează dacă făptuitorul a săvârşit 
sau nu raportul sexual, actul de homosexualism, 
lesbianism sau alte acţiuni cu caracter sexual. Însă, 
această împrejurare trebuie luată în consideraţie la in-
dividualizarea pedepsei. Totodată, dacă constrângerea 
a dus la raportul sexual, la actul de homosexualism 
sau lesbianism cu o persoană care se ştia cu certitu-
dine că nu a atins vârsta de 16 ani, faptele săvârşite 
urmează a fi calificate prin concurs în baza art.173 şi 
174 C.pen. RM”.

Astfel, se poate remarca că legiuitorul a construit 
de o asemenea manieră componenţa de infracţiune 
specificată la art.173 C.pen. RM, încât infracţiunea tre-
buie considerată consumată nu din momentul începerii 
raportului sexual, a practicării homosexualităţii sau a 
săvârşirii altor acţiuni cu caracter sexual. Infracţiunea 
trebuie considerată consumată din momentul avansării 
cererii de realizare a acţiunii cu caracter sexual cores-
punzătoare, care este însoţită de constrângerea prin 
şantaj sau de constrângerea prin profitarea de depen-
denţa victimei. Totodată, doar atunci poate fi aplicat 
art.173 C.pen. RM, când, la momentul descris mai 
sus, făptuitorul urmăreşte scopul realizării raportului 
sexual, practicării homosexualităţii sau al săvârşirii 
altor acţiuni cu caracter sexual. Dacă scopul este altul, 
de regulă, răspunderea penală nu poate fi aplicată. 
Oricum, chiar dacă se va aplica cu titlu de excepţie, se 
va aplica nu conform art.173 C.pen. RM, dar în baza 
lit.c) alin.(2) art.150 (când are loc determinarea la sin-
ucidere a unei persoane care se află într-o dependenţă 
faţă de făptuitor) sau art.189 (când cererea cu caracter 
patrimonial însoţeşte ameninţarea cu răspândirea unor 
ştiri defăimătoare despre victimă) din Codul penal.

Un alt aspect legat de momentul consumativ al 
infracţiunii prevăzute la art.173 C.pen. RM este 
următorul: este necesară sau nu calificarea supli-
mentară conform art.174 C.pen. RM în cazul în care 
constrângerea a dus la raportul sexual ori la actul de 
homosexualitate cu o persoană despre care se ştia cu 
certitudine că nu a atins vârsta de 16 ani? Amintim, 
că în pct.18 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se dă un 
răspuns afirmativ la această întrebare.

Pot să apară temeiuri de a formula anume o aseme-
nea întrebare. Or, dacă victima are o vârstă de peste 
16 ani, nu se va efectua nici o calificare suplimentară. 
În plus, cineva ar putea face analogie cu infracţiunea 
de tâlhărie, atunci când numai art.188 C.pen. RM se 
aplică, indiferent dacă făptuitorul a reuşit sau nu să 
sustragă bunurile victimei.

Pentru a face să dispară aceste suspiciuni, vom 
menţiona că nu există o concurenţă dintre o parte şi 
un întreg între art.174 şi 173 C.pen. RM. Indubitabil, 
raportul sexual cu o persoană, care nu a împlinit vârsta 
de 16 ani, depăşeşte limitele componenţei de infrac-
ţiune prevăzute la art.173 C.pen. RM. Dacă victima 
are o vârsta de peste 16 ani, calificarea suplimentară 
nu se face, din simplul motiv că nu există şi nu poate 
exista o normă penală care să stabilească răspun derea 
pentru raportul sexual altul decât violul, precum şi 
orice alte acte de penetrare vaginală sau anală, comise 
cu o persoană despre care se ştia cu certitudine că a 
împlinit vârsta de 16 ani.

Iar analogia cu infracţiunea de tâlhărie este ne-
avenită. Dacă în rezultatul tâlhăriei sunt sustrase 
bunurile victimei, nu se poate aplica suplimentar 
răspunderea pentru o sustragere privită generic. Nu 
există o normă care stabileşte răspunderea pentru 
sustragerea la general. Există mai multe norme care 
stabilesc răspunderea pentru infracţiuni de sine stătă-
toare, reprezentând forme distincte de sustragere. Iar 
tâlhăria este una din aceste forme. Săvârşind tâlhăria, 
făptuitorul comite implicit sustragerea. Chiar dacă 
nu o comite într-o formă consumată. Cu alte cuvinte, 
momentul sustragerii marchează epuizarea infracţiunii 
de tâlhărie. Se ajunge sau nu la epuizare, contează în 
planul individualizării pedepsei. Nu influenţează însă 
asupra calificării infracţiunii.*

În ce priveşte conexiunea dintre faptele prevăzute 
la art.173 şi 174 C.pen. RM, situaţia este calitativ 
diferită. Deloc întâmplător, G.Antoniu afirmă, pe 
bună dreptate, că, dacă momentul consumării şi cel 
al epuizării sunt reprezentate de infracţiuni distinc-
te, ele se vor afla în concurs.14 În concluzie, este pe 
deplin fundamentată explicaţia formulată la pct.18 al 
Hotărârii Plenului nr.17/2005: „... dacă constrângerea 
a dus la raportul sexual, la actul de homosexualism 
sau lesbianism cu o persoană despre care se ştia cu 
certitudine că nu a atins vârsta de 16 ani, faptele 
săvârşite urmează a fi calificate prin concurs în baza 
art.173 şi 174 C.pen. RM”.

În continuare, atenţia noastră se va axa pe analiza 
infracţiunii prevăzute la art.174 C.pen. RM.

Atât denumirea, cât, mai ales, dispoziţia acestui 
articol au suferit modificări datorită Legii pentru mo-
dificarea şi completarea Codului penal al Republicii 
Moldova din 18.12.2008.

* Excepţiile de la această regulă sunt cele stabilite la 
lit.f) alin.(2) şi la alin.(4) şi (5) art.188 C.pen. RM.
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Astfel, înainte de intrarea în vigoare a legii, denu-
mirea a fost „Raportul sexual cu o persoană care nu a 
atins vârsta de 16 ani”, iar dispoziţia avea următorul 
conţinut: „Raportul sexual, homosexualismul, lesbi-
anismul cu o persoană despre care se ştia cu certitu-
dine că nu a atins vârsta de 16 ani”. După intrarea în 
vigoare a legii, denumirea a devenit „Raportul sexual 
cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani”, 
iar dispoziţia are următorul conţinut: „(1) Raportul 
sexual, altul decât violul, precum şi orice alte acte de 
penetrare vaginală sau anală, comise cu o persoană 
despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta 
de 16 ani... (2) Persoana care a săvârşit fapta prevăzută 
la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă 
este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte 
vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică...”.

Pentru că sunt de interes mai ales modificările ope-
rate în dispoziţia art.174 C.pen. RM, le vom examina 
pe ele. În primul rând, trezeşte interes noua configura-
ţie pe care a căpătat-o dispoziţia de la alin.(1) art.171 
C.pen. RM. Dar este oare această remaniere una de 
substanţă sau doar de formă? S-a redus sau s-a lărgit 
sfera de aplicare a art.174 C.pen. RM, în rezultatul 
amendamentelor suferite?

În primul rând, legiuitorul a optat pentru formula 
„raportul sexual altul decât violul”. Probabil, astfel 
s-a dorit să fie utilizat procedeul „brevitatis causa”: 
într-o exprimare mai concisă să se sugereze că, în 
sensul art.174 C.pen. RM, raportul sexual este realizat 
nu în aceleaşi circumstanţe ca raportul sexual în sensul 
art.171 C.pen. RM. Exprimarea este însă defectuoasă, 
pentru că creează falsa impresie că „raportul sexual” 
şi „violul” sunt noţiuni echivalente; pentru că poate 
duce la ideea că raportul sexual poate fi atestat şi în 
cazul altor infracţiuni (de exemplu, în cazul infracţiu-
nii prevăzute la art.172 C.pen. RM). Am combătut cu 
vehemenţă asemenea deraieri spre ilegalitate.15

În concluzie, sintagma „raportul sexual altul de-
cât violul” trebuie interpretată cu înţelesul de raport 
sexual realizat în alte circumstanţe decât cele carac-
terizând raportul sexual din cadrul infracţiunii de 
viol. Care sunt aceste alte circumstanţe, vom putea 
vedea infra.

O altă formulă din art.174 C.pen. RM, care provoa-
că rezerve, este „orice alte acte de penetrare vaginală 
sau anală”. Această formulă a substituit sintagma „ho-
mosexualismul, lesbianismul” din redacţia anterioară a 
art.174 C.pen. RM. Însă, formula nouă condiţionează 
schimbări în sfera de aplicare a art.174 C.pen. RM: 
noţiunea „orice alte acte de penetrare vaginală sau 
anală” se intersectează atât cu noţiunea „homosexu-
alism” (utilizată în art.172 şi 173 C.pen. RM), cât şi 

cu noţiunea „satisfacerea poftei sexuale în forme per-
verse” / „alte acţiuni cu caracter sexual” (utilizate în 
art.172 / 173 C.pen. RM). Se intersectează, de vreme 
ce presupune săvârşirea doar a acelor acte sexuale care 
implică penetrarea. Dar penetrarea nu de orice natu-
ră: numai penetrarea vaginală sau anală. La concret, 
se au în vedere actele analo-genitale, analo-digitale, 
vagino-digitale, faloimitatoare, zooimitatoare etc. 
(de exemplu, introducerea membru lui viril sau a altor 
părţi ale corpului ale unei persoane de sex masculin 
în rectul altei persoane de sex masculin; introducerea 
membrului viril sau a altor părţi ale corpului persoanei 
de sex masculin în rectul persoanei de sex feminin; 
introducerea de către o persoană de sex masculin a unui 
mulaj* al membrului viril în rectul altei persoane de 
sex masculin; introducerea de către o persoană de sex 
feminin a unui mulaj al membrului viril în cavitatea 
vaginală ori în rectul altei persoane de sex feminin; 
introducerea de către o persoană de sex feminin a unui 
mulaj al membrului viril sau a unei părţi a corpului 
în rectul unei persoane de sex masculin; folosirea de 
către făptuitor, în calitate de instrumente de penetrare, 
a unor animale etc.).

Nu intră sub incidenţa noţiunii „orice alte acte de 
penetrare vaginală sau anală” actele sexuale care nu 
implică penetrarea (pătrunderea): contactul dintre 
organele genitale a două persoane de sex feminin; ma-
nipulările cu aceste organe cu ajutorul degetelor mâi-
nilor; imitarea raportului sexual prin săvârşirea unor 
fricţiuni cu membrul viril în spaţiul dintre mamelele 
femeii, coapsele, umărul şi gâtul ei, ori pe suprafaţa 
abdomenului acesteia; masturbarea unei persoane de 
sex masculin de către o persoană de sex feminin (sau 
viceversa) ori a unei persoane de sex masculin de către 
o altă persoană de sex masculin etc.

 Nu se raportează la această noţiune nici actele de 
penetrare bucală (introducerea de către o persoană de 
sex masculin a membrului viril în cavitatea bucală a 
unei persoane de sex feminin; actele oralo-genitale 
între persoane de sex masculin). Este regretabil că 
tocmai asemenea acte de penetrare au rămas în afara 
sferei de aplicare a art.174 C.pen. RM. Este bizară şi 
reproşabilă concepţia legiuitorului de a nu recunoaşte 
pericolul social al actelor de penetrare bucală, săvâr-
şite în privinţa persoanelor care nu au atins vârsta de 
16 ani. Nedumereşte că asemenea acte sunt diferen-
ţiate absolut artificial şi ilogic de actele de penetrare 
vaginală sau anală săvârşite în privinţa persoanelor 
care nu au atins vârsta de 16 ani. Aceasta pentru că, în 

*Când spunem „mulaj”, avem în vedere orice obiect 
destinat, adaptat sau improvizat pentru penetrare.
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aceste situaţii diferenţiate, victimele minore suportă 
aceleaşi repercusiuni de ordin psihosocial. 

 Totuşi, chiar dacă nu-şi găseşte justificare, litera 
legii, aşa cum e concepută în art.174 C.pen. RM, ur-
mează a fi respectată. Până la o eventuală modificare 
a art.174 C.pen. RM. A câta la număr? – ne întrebăm 
retoric.

În concluzie, sintagma „orice alte acte de pene-
trare vaginală sau anală” trebuie interpretată în felul 
următor:

1) nu se referă la raportul sexual;
2) nu se identifică, ci doar se intersectează cu 

sintagma „satisfacerea poftei sexuale în forme perver-
se” / „alte acţiuni cu caracter sexual” şi cu termenul 
„homosexualitate”;

3) presupune penetrarea (pătrunderea) cu conotaţii 
sexuale;

4) se concretizează doar în penetrarea vaginală 
sau anală;

5) nu se poate concretiza în penetrare bucală.
În altă privinţă, ne vom pronunţa asupra circum-

stanţelor în care se comit actele sexuale, în condiţiile 
art.174 C.pen. RM.

Din pct.4 şi 19 ale Hotărârii Plenului nr.17/2005 
rezultă că asemenea acte sexuale sunt săvârşite doar 
cu consimţământul victimei, în lipsa unei constrângeri 
explicite sau implicite asupra acesteia. Considerăm 
prea îngustă o asemenea interpretare. În realitate, nu 
există nici un temei să nu afirmăm că sub incidenţa 
art.174 C.pen. RM se află raportul sexual altul decât 
violul, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală 
sau anală, care au fost săvârşite nu numai cu consim-
ţământul victimei. Dar şi în lipsa consimţământului 
acesteia: prin ameninţarea ce i-a fost adusă victimei 
de a-i distruge sau a-i deteriora bunurile, sau prin 
orice alt gen de constrân gere explicită sau implicită 
(desigur, cu excepţia celei specificate în textul art.171-
173 C.pen. RM).

Totodată, suntem pe deplin de acord cu o altă expli-
caţie din pct.19 al Hotărârii Plenului nr.17/2005, care 
priveşte delimitarea infracţiunii prevăzute la art.174 
C.pen. RM, de infracţiunile prevăzute la art.171 şi 
172 C.pen. RM: „Raportul sexual, actul de homo-
sexualism sau lesbianism săvârşite cu o persoană de 
vârstă fragedă al cărei consimţământ nu are valoare 
juridică, deoarece nu înţelege semnificaţia celor ce i se 
întâmplă, se califică nu conform art.174 C.pen. RM, ci 
potrivit lit.b) alin.(3) art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 
C.pen. RM”. Traducând în termenii legii în vigoare, 
această explicaţie s-ar prezenta în felul următor: „Ra-
portul sexual sau orice alte acte de penetrare vaginală 
sau anală, săvârşite cu o persoană de vârstă fragedă al 

cărei consimţă mânt nu are valoare juridică, deoarece nu 
înţelege semnificaţia celor ce i se întâmplă, se califică 
nu conform art.174 C.pen. RM, ci potrivit lit.b) alin.(3) 
art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 C.pen. RM”.

În legătură cu aceasta, suntem de acord cu L.L. 
Kruglikov: nu este stabilită decât o limită maximă 
a vârstei victimei în ipoteza infracţiunii de raport 
sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de                    
16 ani. Totuşi, identificarea limitei minime a acestei 
vârste are importanţă în planul delimitării acestei fapte 
infracţionale de infracţiunea de viol şi cea de acţiuni 
violente cu caracter sexual, presupunând profitarea 
de imposibilitatea victimei de a-şi exprima voinţa.16 
Aşa este. Legea penală nu prevede o limită minimă 
a vârstei victimei infracţiunii prevăzute la art.174 
C.pen. RM. Dar aceasta nici pe departe nu înseamnă 
că vârsta în cauză poate fi oricât de redusă. Se va 
realiza componenţa infracţiunii prevăzute la art.174 
C.pen. RM numai dacă actul sexual corespunzător a 
fost perceput adecvat de către victimă. Numai dacă 
victima a înţeles semnificaţia actului la care a fost 
supusă, cu alte cuvinte – dacă a avut discernământ. 
Cu cât mai redusă este vârsta victimei cu atât creşte 
posibilitatea inexistenţei discernământului. De aceea, 
urmează a se stabili în concret, de la caz la caz, dacă 
victima a avut sau nu discernământ, fără a se putea 
fixa în mod abstract, pe cale doctrinară sau judiciară, 
o limită minimă a vârstei acesteia, ca element de 
referinţă.

În context, are dreptate M.A. Korotaeva, când 
susţine: doar în rezultatul examinării tuturor circum-
stanţelor faptei se poate stabili dacă victima a înţeles 
semnificaţia celor ce i se întâmplă. Trebuie luate în 
consideraţie depoziţiile victimei, ale părinţilor sau 
persoanelor subrogatorii, ale pedagogilor sau altor 
persoane care pot evalua dezvoltarea intelectuală a 
victimei. În cazurile necesare, urmează a fi dispusă 
efectuarea unei expertize psihologice judiciare, cu 
implicarea specialiştilor în psihopedagogie.17

Drept concluzie, în cazul raportului sexual sau 
al oricărui alt act de penetrare vaginală sau anală, 
exprimarea consimţământului, de către victima care 
nu a împlinit vârsta de 16 ani, are un caracter dualist:       
1) consimţământul univoc, presupunând discernă-
mântul, la a cărui temelie se poate afla curiozitatea 
victimei, interesul material sau atracţia sexuală din 
partea ei; 2) consimţământul aparent, presupunând 
lipsa discernământului, care constă în neîmpotrivirea 
victimei, din cauza că ea nu înţelege semnificaţia celor 
ce i se întâmplă.

Prima ipoteză este caracteristică infracţiunii spe-
cificate la art.174 C.pen. RM. Cea de-a doua ipoteză 
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este valabilă în cazul copiilor de vârstă fragedă. Con-
simţământul aparent al acestora nu are nici o relevanţă 
juridică, iar făptuitorul este conştient de acest fapt. De 
aceea, raportul sexual sau oricare alt act de penetrare 
vaginală sau anală, săvârşit cu o persoană de vârstă 
fragedă, trebuie calificat potrivit lit.b) alin.(3) art.171 
sau lit.a) alin.(3) art.172 C.pen. RM. În astfel de cazuri, 
există toţi indicii pentru a recunoaşte că făptuitorul a 
profitat de imposibilitatea victimei de a-şi exprima 
voinţa.

Sub un alt aspect, amintim că, la alin.(2) art.174 
C.pen. RM, este stabilit un caz de liberare de răspun-
dere penală: „Persoana care a săvârşit fapta prevăzută 
la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă 
este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte 
vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică”.

Iată cum motivează Ministerul Justiţiei, în Nota 
informativă la proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Codului penal al Republicii Moldova, com-
pletarea art.174 C.pen. RM cu alineatul (2): „În privinţa 
actelor sexuale între minori, s-a stabilit că persoanele 
implicate în acţiunile prevăzute la alineatul (1) al prezen-
tului articol pot fi liberate de răspundere penală dacă 
sunt la nivel de egalitate din punct de vedere al vârstei 
şi dezvoltării. Astfel, s-a încercat a se evita soluţiile 
incoerente din reglementarea în vigoare, potrivit că-
rora, dacă doi minori în vârstă de 14 ani şi jumătate 
întreţin un raport sexual, fiecare va fi atât infractor, 
cât şi victimă. De asemenea, noua reglementare este 
corelată şi cu dispoziţiile Codului familiei, care admit 
căsătoria cu dispensă a femeii de la vârsta de 15 ani. În 
ipoteza în care motivul acordării dispensei este starea 
de graviditate – cum se întâmplă cel mai adesea în 
practică – actul sexual a avut loc anterior vârstei de 15 
ani, şi ar fi ilogic ca, pe de o parte, să se recunoască 
posibilitatea încheierii legale, a căsătoriei, iar, pe de 
altă parte, să se ajungă la condamnarea viitorului soţ. 
O prevedere similară celei din alineatul (2) poate fi 
identificată în legea penală a Norvegiei, Germaniei, 
Armeniei şi Sloveniei”.18 

În primul rând, sesizăm că, în contextul legii pe-
nale autohtone, nu este cu putinţă una din situaţiile 
descrise mai sus: „... dacă doi minori în vârstă de                        
14 ani şi jumătate întreţin un raport sexual, fiecare va fi 
atât infractor, cât şi victimă”. Or, vârsta minimă pentru 
subiectul infracţiunii prevăzute la art.174 C.pen. RM 
este de la 16 ani. Şi a fost la fel începând cu intrarea 
în vigoare a Codului penal la 12.06.2003. De aceea, 
situaţiilor de alt gen li se poate aplica prevederea de 
la alin.(2) art.174 C.pen. RM: de exemplu, subiectul 
are vârsta de 16 ani şi 1 lună, iar victima are vârsta 
de 15 ani şi 11 luni.

La fel, remarcăm o altă inexactitate în motivarea 
prezentată de Ministerul Justiţiei: conform art.14 al 
Codului familiei al Republicii Moldova, adoptat de 
Parlamentul Republicii Moldova la 26.10.2000, vârsta 
matrimonială minimă este de 18 ani; pentru motive 
temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei 
cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult 
decât cu doi ani.19

Deci, chiar cu dispensă, vârsta matrimonială nu 
poate coborî sub 16 ani.

Cu aceste precizări, vom menţiona că, pentru a fi 
însărcinată la 16 ani, minora trebuie să fi avut raporturi 
sexuale cu viitorul soţ anterior acestei vârste. În aceste 
condiţii, dacă, la momentul raportului sexual, viitorul 
soţ avea împlinită vârsta de 16 ani, el poate fi liberat 
de răspundere penală doar dacă este la nivel apropiat 
cu victima în ceea ce priveşte vârsta şi dezvoltarea 
fizică şi psihică. Deci, îi poate fi aplicată prevederea 
de la alin.(2) art.174 C.pen. RM.

Pe baza acestui exemplu ne putem convinge că 
nu întotdeauna, chiar dacă sunt întrunite condiţiile 
privind vârsta matrimonială minimă a partenerilor 
sexuali, înseamnă automat că unul dintre ei nu va 
putea fi tras la răspundere penală. Aceasta pentru că 
condiţiile privind vârsta victimei şi a făptuitorului 
trebuie să fie apropiate. Şi să se adauge condiţiile 
privind dezvoltarea victimei şi a făptuitorului, şi ele 
apropiate.

Iată de ce, este prea îngustă sfera de aplicare a 
dispoziţiei de la alin.(2) art.174 C.pen. RM. Această 
dispoziţie este aplicabilă numai dacă sunt întrunite 
cumulativ trei condiţii:

1) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în 
ceea ce priveşte vârsta;

2) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în 
ceea ce priveşte dezvoltarea fizică;

3) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în 
ceea ce priveşte dezvoltarea psihică.

Dacă lipseşte măcar una din aceste condiţii, făptui-
torul nu va putea beneficia de liberarea de răspundere 
penală.

În plus, prezenţa ultimelor două condiţii va putea 
fi atestată pe calea expertizei. Ceea ce îngreunează 
aplicarea art.174 C.pen. RM şi generează posibilitatea 
interpretării duplicitare a prevederilor lui, cu nedorite 
deraieri spre încălcarea principiului legalităţii. De 
exemplu, nimeni nu cunoaşte cât de apropiate trebuie să 
fie caracteristicile vizând vârsta şi dezvoltarea victimei 
şi a făptuitorului. 

Astfel, în concluzie, nu este suficient fundamen-
tată completarea art.174 C.pen. RM cu alineatul (2). 
În locul acestei remanieri, era mult mai oportun ca 
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legiuitorul să fi distanţat vârsta maximă a victimei 
infracţiunii de vârsta minimă a subiectului infrac-
ţiunii. Varianta optimă ar fi fost vârsta de 18 ani ca 
vârstă minimă a subiectului infracţiunii, păstrându-se 
neschimbată vârsta maximă a victimei infracţiunii.

În alt context, în ultima parte a studiului nostru, ne 
vom referi la particularităţile interpretării şi aplicării 
art.175 C.pen. RM.

În pct.20 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se 
menţionează: „Sub incidenţa art.175 C.pen. RM se 
află acţiunile cu caracter sexual (altele decât raportul 
sexual, homosexualismul sau lesbianismul) care au 
fost comise cu consimţământul victimei. În speci-
al, noţiunea „acţiuni perverse” include: dezgolirea 
corpului sau a organelor genitale ale făptuitorului în 
prezenţa victimei; dezgolirea corpului sau a organelor 
genitale ale victimei, însoţită de contemplarea, pipă-
irea acestora; săvârşirea raportului sexual, a actului 
de homosexualism, lesbianism sau a altor acţiuni cu 
caracter sexual, în condiţii anume ca victima să poată 
urmări aceste acţiuni; discuţiile cu caracter obscen 
şi cinic purtate cu victima referitor la viaţa sexuală; 
audierea împreună cu victima a înregistrărilor cu 
caracter pornografic; vizionarea împreună cu victima 
a imaginilor de orice gen cu acelaşi conţinut; lectu-
rarea împreună cu victima a literaturii cu conţinut 
pornografic etc.”

Înainte de toate, în acord ce prevederile legii pe-
nale în vigoare, vom preciza că sub incidenţa art.175 
C.pen. RM se află acţiunile cu caracter sexual, altele 
decât raportul sexual, homosexualitatea, satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse, precum şi orice alte 
acte de penetrare vaginală sau anală.

În mod regretabil, uneori, în practică se preferă a 
nu se concretiza în ce s-au exprimat acţiunile perverse. 
Dintr-o falsă pudoare sau din alte motive obscure, se 
generează astfel inevitabile confuzii cu alte infracţiuni 
privind viaţa sexuală. Ca exemplu poate servi speţa 
următoare: prin sentinţa Judecătoriei Călăraşi din 
20.11.2007, C.V. a fost condamnat în baza art.175 
C.pen. RM. În fapt, în una din zilele din mai 2006, 
aproximativ la ora 14.00, aflându-se în stare de ebri-
etate într-o dependinţă la clădirea fostului magazin 
„Lumea copiilor” din s. Horodişte, raionul Călăraşi, 
în scopul săvârşirii acţiunilor perverse faţă de C.M., 
despre care ştia cu certitudine că nu a atins vârsta de 
16 ani, C.V. a ademenit-o în încăperea menţionată, a 
dezbrăcat-o şi a comis, cu consimţământul victimei 
şi în privinţa ei, acţiuni cu caracter sexual.20 

În alte cazuri, din contra, se pune just accentul pe 
delimitarea dintre acţiunile perverse şi alte acţiuni 

cu caracter sexual. De exemplu, dintre acţiunile per-
verse şi raportul sexual: „expertiza medico-legală a 
constatat că himenul minorei J.M. nu e deflorat, iar 
particularităţile lui anatomo-fiziologice nu permit 
săvârşirea raportului sexual integral fără lezarea 
membranei himenale. Totodată, în rezultatul exami-
nării medicale şi investigaţiilor de laborator, la ea a 
fost depistată gonoree şi vulvovaginită gonococică. 
Contaminarea putea avea loc atât pe cale sexuală, cât 
şi habituală. În şedinţa instanţei de judecată medicul 
legist C.H. a susţinut raportul de expertiză medico-
legală întocmit în cazul victimei minore J.M. şi nu ex-
clude contaminarea celui sănătos de o boală venerică 
pe cale habituală, inclusiv dormind într-un pat cu cel 
care suferă de o astfel de maladie. Fiind interogat în 
calitate de martor, specialistul C.N. a declarat că... în 
cazul minorei contaminarea putea avea loc în urma 
tendinţei de a avea un raport sexual, prin atingerea 
organelor genitale a persoanelor de sex opus... Probele 
enumerate mai sus cu certitudine confirmă săvârşirea 
de către A.A. a pervertirii fiicei minore care nu a 
împlinit 16 ani.21 Afirmarea procurorului că acesta a 
săvârşit tentativa de viol... este neîntemeiată şi nu se 
acordă cu probele administrate”.22 

Astfel, putem vedea că noţiunea de raport sexual 
nu poate fi confundată cu noţiunea de contact sexual. 
Dacă pettingul sau frotajul e săvârşit faţă de o per-
soană despre care se ştie cu certitudine că nu a atins 
vârsta de 16 ani, există suficiente temeiuri de a aplica 
art.175 C.pen. RM. Aceasta, dacă pettingul sau fro-
tajul reprezintă scopul în sine al făptuitorului. Dacă, 
însă, aceste manifestări ale vieţii sexuale constituie 
doar o premisă pentru realizarea unor acte sexuale, 
vom fi în prezenţa tentativei la una din infracţiunile 
prevăzute la art.171-174 C.pen. RM. Desigur, dacă 
sunt prezente şi alte condiţii necesare aplicării acestor 
norme penale.

În alt context, consemnăm că, în sensul art.175 
C.pen. RM, acţiunile perverse nu pot presupune nici 
constrângere fizică sau psihică, nici constrângere 
prin şantaj, nici profitarea de dependenţa victimei ori 
de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa. Orice asemenea constrângere expli-
cită sau implicită asupra victimei depăşeşte limitele 
componenţei de infracţiune specificate la art.175 
C.pen. RM. Deci, necesită calificare suplimentară, 
după caz, conform art.151, art.152, art.155 etc. din 
Codul penal.

Însă, aceasta deloc nu înseamnă că sub incidenţa 
art.175 C.pen. RM intră doar acele acţiuni ale făptuito-
rului, care sunt realizate cu consimţământul victimei. 
La fel, intră acţiunile săvârşite prin ameninţarea de 
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a-i distruge sau deteriora bunurile (de exemplu, de a-i 
rupe hainele), sau prin orice alt gen de constrângere, 
cu excepţia celei specificate la art.171-173 C.pen. 
RM.

Iată de ce, suntem de acord cu E.A. Kotelnikova 
că infracţiunea de acţiuni perverse nu poate cuprinde 
nici acţiunile principale, nici acţiunile adiacente, 
specifice altor infracţiuni privind viaţa sexuală.23 
În esenţă, acţiunile perverse sunt nu mai mult decât 
acţiuni care lezează sentimentul comun de pudoare şi 
bună cuviinţă, care ilustrează, sugerează sau dezvăluie 
diverse aspecte intime ale vieţii sexuale.

Ca modalităţi faptice „fizice” ale infracţiunii de 
acţiuni perverse pot fi numite: dezgolirea organelor 
genitale ale făptuitorului în prezenţa victimei; dez-
golirea organelor genitale ale victimei, însoţită de 
contemplarea, pipăirea acestora; săvârşirea raportului 
sexual, practicarea homosexualităţii, satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse sau realizarea altor 
acte de penetrare vaginală sau anală între făptuitori 
(sau de către un singur făptuitor – în cazul masturbării 
sale), astfel ca victima să poată urmări aceasta etc. 
Asemenea modalităţi presupun fie un contact direct 
dintre făptuitor şi victimă, fie influenţarea de către 
făptuitor asupra propriului corp (sau asupra corpului 
unui alt făptuitor).

Pe de altă parte, în şirul modalităţilor faptice „in-
telectuale” se înscriu: discuţiile cu caracter obscen şi 
cinic purtate cu victima; audierea de către făptuitor 
şi victimă a înregistrărilor cu conţinut pornografic; 
vizionarea imaginilor de orice gen cu acelaşi conţi-
nut; lecturarea literaturii cu conţinut pornografic etc. 
Acţiunile perverse, presupunând astfel de modalităţi, 
trebuie deosebite de infracţiunea de pornografie infan-
tilă (art.2081 C.pen. RM), presupunând producerea de 
imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi 
copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale 
sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale 
organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de o 
manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electro-
nică. Deosebirea de esenţă constă în aceea că, în cazul 
infracţiunii prevăzute la art.175 C.pen. RM, victima nu 
poate fi protagonistul reprezentărilor pornografice. Ea 
are un cu totul alt rol: de spectator, ascultător, cititor, 
privitor, martor al reprezentărilor, înregistrărilor, 
creaţiilor cu caracter pornografic.

La fel, acţiunile perverse, presupunând modalităţi 
faptice „intelectuale”, urmează a fi deosebite de co-
mercializarea sau difuzarea produselor pornografice, 
acţiuni specificate în art.90 al Codului contravenţio-
nal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul 
Republicii Moldova la 24.10.2008.24 În cazul acestor 

acţiuni contravenţionale, de regulă, interesul material 
este motivul ce-l ghidează pe făptuitor. Nu năzuinţa 
de a-l iniţia pe minor în detaliile vieţii sexuale, nu 
năzuinţa de a-şi satisface necesităţile sexuale.

În unele cazuri, nu se exclude îmbinarea, în contex-
tul aceleiaşi fapte infracţionale, a modalităţilor faptice 
„intelectuale” şi a celor „fizice”. În această ordine 
de idei, aducem ca exemplu următoarea speţă: prin 
sentinţa Judecătoriei raionului Cahul din 24.05.2008, 
E.N. a fost condamnat în baza art.175 C.pen. RM. În 
fapt, la 15.01.2008, aproximativ la ora 13.00, în s. 
Colibaşi, raionul Cahul, aflându-se în incinta Liceului 
Teoretic „Vasile Alexandri” din aceeaşi localitate, a 
acostat-o pe E.C. Ştiind cu certitudine că aceasta nu 
a atins vârsta de 16 ani, în scopul săvârşirii acţiunilor 
perverse, a invitat-o în magazinul agricol ce îi aparţi-
nea. În timpul deplasării, a purtat cu victima discuţii 
cu caracter obscen despre viaţa sexuală. După care, 
în incinta magazinului, a determinat-o să se dezbrace, 
săvârşind în privinţa ei acţiuni perverse, manifestate 
prin atingerea cu mâinile a glandelor mamare şi a 
organelor genitale ale victimei.25

În altă privinţă, trebuie de consemnat că, deşi la 
calificarea faptei conform art.175 C.pen. RM nu se ia 
în calcul diferenţierea dintre acţiunile perverse „fizi-
ce” şi cele „intelectuale”, la individualizarea pedepsei 
este necesară distingerea lor. Or, acţiunile perverse 
„fizice” denotă un grad mai mare de pericol social, 
putând degenera mai facil în una din infracţiunile pre-
văzute la art.171-174 C.pen. RM. Amintim cu această 
ocazie că, atunci când acţiunile perverse sunt nu un 
scop în sine, dar constituie premisa pentru realizarea 
unor acte sexuale, se va aplica, după caz, art.171, 172, 
173 sau 174 C.pen. RM. Nu va fi necesară aplicarea 
art.175 C.pen. RM. 

În prezenţa pluralităţii de intenţii infracţionale, 
vom fi însă îndreptăţiţi să atestăm concursul real dintre 
infracţiunea de acţiuni perverse şi una din infracţiunile 
prevăzute la art.171-174 C.pen. RM. Acest concurs 
poate fi atestat inclusiv în ipoteza pluralităţii de vic-
time (de exemplu, violul femeii are loc în prezenţa 
copilului ei, care cu certitudine nu a atins vârsta de 
16 ani).

Note:

1 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, 2006, nr.3, p.11-13.

2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 
nr.41-44.
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Москва, 1995, р.39.
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ЛексЭст, 2004, р.434-439.
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md

13 Notă informativă la proiectul de Lege pentru modifi-
carea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova 
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Вып.8. Том 3. – Москва: Юрист, 2008, р.230-234.

18 Notă informativă la proiectul de Lege pentru modifi-
carea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova 
// www.justice.gov.md

19 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, 
nr.47-48.

20 Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie. 
Dosarul nr.1ra-762/2008 // www.csj.md

21 În Codul penal din 1961, corespondentul art.175 
C.pen. RM este art.104, în care răspunderea era stabilită 
pentru pervertirea unor persoane care n-au împlinit şai-
sprezece ani.

22 Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justi-
ţie nr.1ra-16/2005 din 25.01.2005 // Moldlex

23 A se vedea: Е.А. Котельникова. Насильствен-
ные посягательства на половую свободу и половую 
неприкосновен ность: уголовно-правовая характери-
стика и проблемы квалификации: Автореферат дис-
сертации на соиска ние ученой степени кандидата 
юридических наук. – Нижний Новгород, 2007, p.5.

Excepţie constituie ipoteza când constrângerea (alta 
decât cea prevăzută la art.171-173 C.pen. RM) apare ca 
parte a infracţiunii prevăzute la art.174 C.pen. RM.

24 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 
nr.3-6.

25 Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie. 
Dosarul nr.1ra – 140/2009 // www.csj.md



Nr. 2, februarie 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

12

SUMMARY
 In this article the ideas of Constantin Stere in regard to the principle of local autonomy are examined. 

In this principle, the scholar saw a manifestation of sovereign power. In his opinion, the guarantee of civil 
rights and liberties and the realization of the principle of local autonomy constitute the basic traits of 
constitutional and democratic regime. In order to bring this principle to life, an adequate administrative 
and territorial organization is needed. At the base of this organization the scholar put the communities, 
which consisted of several villages. Through participation in the process of resolving problems of commu-
nal magnitude the people are to learn the art of participating in the government of state. In the scholars’ 
vision, the organs of public administration emerge naturally from those of local self-administration and 
are an organic extension of those. 

I
când fiecare membru al societăţii, în orice colţişor al 
statului ar locui, oricând poate beneficia de drepturile 
şi libertăţile constituţionale. Altfel spus, dacă aspirăm 
spre un regim democratic şi un stat de drept, urmează ca 
principiul respectării drepturilor şi libertăţilor omului 
să fie transpus de pe înălţimile constituţionale direct în 
aria vieţii de fiecare zi a cetăţeanului. Se poate afirma 
că instituţia drepturilor omului funcţionează perfect în 
statul respectiv atunci, când la nivel local, în spaţiul 
socioeconomic concret al vieţii sale, cetăţeanul poate 
beneficia în mod real de drepturile şi libertăţile sale 
fundamentale. 

 Pentru a argumenta cele susţinute, vom întreprinde 
o scurtă incursiune în ideile lui Constantin Stere cu 
privire la autonomia locală, expuse în opera juridică. 
Este relevantă în acest sens opinia savantului despre 
modul în care s-a realizat în Anglia principiul guver-
nării poporului prin sine însuşi la nivel de autonomie 
locală: „Se poate spune că întreg constituţionalismul 
englez se rezumă în cuvintele acestea: toate interesele 
trebuiesc reglementate de cei interesaţi, fie direct, fie 
prin reprezentanţii lor. Şi acele interese obşteşti încep 
a se manifesta în organizaţia cea mai simplă obştească, 
în celula vieţii de stat, care e comuna, şi acel principiu 
general începe, în sfîrşit, prin a se manifesta în comună. 
Interesele comunale trebuiesc reglementate de cetăţenii 
înşişi sau de reprezentanţii lor. Interesele mai multor 
comune, întrunite într-o organizaţie mai întinsă, judeţul, 
trebuiesc reglementate de cetăţenii judeţului sau de 

reprezentanţii lor. Interesele şi mai înalte, ale statului, 
sînt reglementate de cetăţenii statului direct sau prin 
reprezentanţii lor. Aceasta, domnilor, e numai o consec-
venţă logică, dar e pentru Anglia o realitate istorică. Se 
poate spune că toată evoluţia sistemului constituţional 
englez nu e decît dezvoltarea principiului autonomiei 
locale şi întreg parlamentarismul englez nu e decît o 
încorporare a acelor instituţii de autonomie locală. 
...Istoria nu cunoaşte Anglia fără autonomie locală. 
...Actualele comune, care acolo se numesc parohii, au 
o viaţă constituţională mult mai veche, căci au existat 
înainte de statul englez”.1 

 În viziunea constituţionalistului, atunci când prin-
cipiile constituţionalismului englez au început să se 
răspândeasă în Europa, legătura intimă dintre organele 
locale, autonomia locală şi organele centrale a fost scă-
pată din vedere. În Europa s-au introdus instituţii noi, 
engleze, în ceea ce priveşte organele centrale, dar s-au 
menţinut instituţiile vechi locale, la a căror modificare 
s-a recurs mult mai târziu. „Deci, pe dos. Şi, domnilor, 
acest lucru n-a putut să nu se resimtă în falsitatea re-
gimului constituţional întreg. A închipui un stat liber, 
democrat, în care interesele superioare naţionale să fie 
dezbătute prin reprezentaţiunea naţională, iar cetăţenii 
chemaţi să aleagă această reprezentaţiune, în ce priveşte 
interesele lor imediate, să nu poată dispune de aceste 
interese, aceasta nu e numai o absurditate logică, dar din 
aceasta se deduce lipsa de educaţie cetăţenească”.2 

 Constantin Stere vedea în principiul autonomiei 
locale o manifestare a puterii suverane.3 Savantul de-
finea acest principiu drept un principiu constituţional, 

CONSTANTIN  STERE  DESPRE  PRINCIPIUL
 AUTONOMIEI  LOCALE

Raisa GrEcU, 
doctor în drept (USM)

Recenzent: Gheorghe AVoRNIC, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

nstituţia drepturilor omului poate fi considerată 
o instituţie care funcţionează pefect doar atunci, 
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care înseamnă „… o organizaţie administrativă pentru 
reglementarea unor anumite interese obşteşti, – în care 
toate interesele, exclusiv locale, cum se exprimă con-
stituţia, sînt reglementate de cetăţenii înşişi ai acelei 
localităţi fie direct, fie prin reprezentanţii lor”.4 

 Însă, pentru o bună funcţionare a principiului auto-
nomiei locale, este necesară, în viziunea constituţiona-
listului, o organizare administrativ-teritorială adecvată: 
„O organizare administrativă cinstită şi serioasă nu 
poate face abstracţie de realităţi, ea trebuie să se rezime, 
cît e cu putinţă, pe organisme vii, nu pe nişte mecanis-
me arbitrar şi artificial combinate, fără viaţă proprie. 
Numai astfel pot lua naştere izvoare bogate de energie 
naţională şi activitate cetăţenească”.5 Bazându-se pe 
această convingere şi pornind de la tradiţia istorică a 
statului român, savantul considera că cea mai adecvată 
organizare administrativ-teritorială a statului ar fi fost 
cea bazată pe provincii, al căror teritoriu, la rândul 
său, urma să fie împărţit în judeţe, judeţele – în plăşi, 
plăşile – în comune, care eventual puteau cuprinde mai 
multe sate sau cătune şi propune această organizare în 
Anteproiect de Constituţie.6 

 Şi, dat fiind faptul că ţăranii de atunci locuiau nu 
împrăştiaţi pe pământurile lor, ci se grupau în sate şi 
cătune, anume unităţile respective urmau să constituie 
temelia organizării administrative a teritoriului. „Poate 
fi, din punctul de vedere al autonomiei locale, o idee 
mai simplă şi chiar mai necesară, decît ca aceste centre 
naturale de populaţiune, în care trăieşte majoritatea 
covîrşitoare a naţiunii, să formeze punctul de plecare 
al organizaţiunii administrative?”, se întreabă con-
stituţionalistul.7 Aceste centre naturale de populaţie, 
după cum le numea Constantin Stere, spre deosebire 
de oraşe, care erau adesea înfiinţate sau dezvoltate din 
sate în anumite scopuri, se formau în mod spontan, 
natural, în virtutea unor circumstanţe istorice adesea 
foarte greu sesizabile. Dar anume graţie acestui mod 
natural de înfiinţare şi existenţă, cătunele şi satele 
ţărăneşti, organizate în comune, urmează să fie centre 
ale energiei civile naţionale în stat. „...Nu poate fi un 
mai bogat izvor de energie naţională şi un mijloc mai 
sigur de educaţie politică a maselor populare decît 
crearea focarelor de viaţă cetăţenească cît mai intensă 
în fiecare sat”, se susţine în Expunerea de motive la 
Anteproiect de Constituţie.8 Spre deosebire de sate, 
comunele rurale şi judeţele erau considerate de către 
savant deja nişte „combinaţiuni arbitrare şi artificiale, 
create din necesităţi administrative”..9 

 Merită să fie remarcat faptul că, în convingerea 
marelui nostru constituţionalist, nici cel mai mic ca 
număr de populaţie sat sau cătun nu trebuia să fie trecut 
cu vederea, când era vorba despre dreptul locuitorilor 

la exerciţiul autonom al puterii publice locale. Astfel, 
în art.137 din Anteproiect se propune ca în satele şi co-
munele, care au o populaţie ce nu întrece 500 de suflete, 
organul administrativ deliberativ să fie adunarea plena-
ră a cetăţenilor – Obştea satului, abilitată cu dreptul de 
a hotărî în afacerile săteşti.10 Savantul menţionează că 
această organizaţie este conformă obiceiului străvechi, 
funcţionează în Basarabia şi a fost respectată inclusiv 
de regimul ţarist.11 

 În satele, care depăşeau ca număr de populaţie 
500 de suflete, se alegea deja un Sfat sătesc, dar şi 
în aceste sate hotărârile, care impuneau vreo sarcină 
financiară şi bugetul, urmau să fie confirmate şi prin 
sufragiu obştesc.

 Şi cele mai mici sate, cu o populaţie ce nu atin-
gea ca număr 500 de suflete, dar depăşea 100, aveau 
dreptul, cu aprobarea Consiliului judeţean, să aleagă 
un sfat sătesc.

 La fel era prevăzută alegerea puterii executive.12 
 Aşadar, şi în cadrul celor mai mici unităţi adminis-

trativ-teritoriale oamenii urmau să înveţe atât a agunge 
la un comun acord asupra unor probleme elementare de 
organizare a vieţii comune, cum ar fi construcţia unor 
poduri, atribuirea unor loturi pentru scopuri de păşunat, 
cât şi să se pronunţe asupra unor chestiuni comunale 
mult mai complicate, cum ar fi, de exemplu, cele bu-
getar-financiare. Ultimele – cele bugetar-financiare, 
Constantin Stere le considera de o mare importanţă, 
găsind, că „… prin controlul asupra bugetului, prin 
controlul financiar în genere o adevărată democraţie 
poate totdeauna ajunge să determine acţiunea întreagă 
de guvernămînt. ...Lupta între absolutism şi democraţie 
peste tot la urma urmei se răsfrînge în raporturile care 
există între reprezentaţiunea naţională pe de o parte şi 
organele puterii, miniştrii ca agenţi ai monarhului, în 
ce priveşte bugetul”.13 

 În acest mod, ţăranii, inclusiv din cele mai mici 
sătucuri şi cătunaşe, prin participarea directă şi repre-
zentativă la soluţionarea celor mai importante chestiuni 
de interes local comun, urmau să înveţe arta guvernării 
prin sine înşişi. Însuşirea cu succes a acestei arte cerea 
cu necesitate conştientizarea de către fiecare locuitor a 
principiului că interesul individual, dacă intră în con-
flict cu cel general, după cum se exprimă Constantin 
Stere, „trebuie să se plece înaintea intereselor gene-
rale”.14 Aceasta era, totodată, o formă de educaţie a 
unor sentimente şi a conştiinţei civice necesare pentru 
participarea la guvernare la un nivel mai înalt – cel 
al statului, care presupune orientarea individului spre 
„binele general şi permanent”, cum se exprima consti-
tuţionalistul. Deoarece, „...dacă oamenii nu se deprind 
şi nu pot trece peste interesele lor arzătoare, cum vreţi 
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ca aceşti oameni să fie la înălţimea misiunii lor, cînd 
sînt chemaţi să numească pe reprezentanţii lor?”, se 
întreabă Constantin Stere.15 

 Pe de o parte, organele superioare ale puterii de stat 
urmau să asigure, în condiţiile prevăzute de Constituţie 
şi legi, ca organele de autonomie locală să nu depăşeas-
că limitele atribuţiilor lor şi să nu „jignească” interesul 
general al statului. Însă, pe de altă parte, autorităţilor 
săteşti, comunale, judeţene şi provinciale urma să le fie 
atribuită o competenţă foarte largă, la care se refereau 
toate chestiunile de interes local. Şi mai important este 
că, deşi aceste autorităţi erau pasibile de răspundere 
pentru acţiunile lor, în formele şi condiţiile prevăzute 
de lege, dar în nici un caz nu puteau fi dizolvate de 
guvern nici aceste autorităţi, nici revocate organele exe-
cutive, alese de ele.16 În linii generale, am expus foarte 
lapidar concepţia lui Constantin Stere asupra bazelor 
unei adevărate autonomii locale, care, conform opiniei 
sale, în cumul cu garantarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, constituiau condiţiile indispensabile ale 
democraţiei, constituţionalismului şi ale unei ordini de 
drept. După cum ne-am convins, ţărănimea din cele mai 
mici unităţi administrativ-teritoriale era privită de către 
marele nostru constituţionalist drept promotor principal 
al vieţii civice, economice şi politice în stat, iar nucleul 
vieţii statului, conform viziuniii steriene, îl constituia 
viaţa de fiecare zi până şi a celor mai mici cătune.

 De unde atât de multă încredere a marelui consti-
tuţionalist faţă de capacităţile celei mai defavorizate 
pături sociale de a se organiza şi a exercita înalta mi-
siune de guvernare prin sine însăşi? 

 În cadrul unei prelegeri de drept constituţional pro-
fesorul povesteşte studenţilor istoria uimitoare a unei 
micuţe comune din preajma Genovei – Petit-Saconnex, 
de altfel, existentă şi astăzi. Ea întrunea în vremurile 
de demult vreo 500 de locuitori şi avea un teritoriu 
atât de mic, încât putea fi străbătut cu tramvaiul în 
25 de minute. Între locuitorii acestei micuţe comune 
şi administraţia Genovei de mulţi ani se desfăşura o 
luptă aprigă, pe unde mai deschisă, pe unde mai voa-
lată, în jurul problemei privind includerea comunei 
în unitatea administrativ-teritorială Genova. Într-un 
sfârşit, în anul 1804, când Genova a căzut pradă ar-
matei franceze şi a fost anexată Franţei, autorităţile ei 
au găsit de cuviinţa să intervină pe lângă Napoleon cu 
solicitarea unui decret de includere a comunei micuţe 
şi independente în circumscripţia Genovei. Decretul a 
fost emis, însă locuitorii comunei în frunte cu primarul 
ei au dat dovadă de atâta nemulţumire şi intransingenţă, 
încât Napoleon s-a văzut nevoit să-şi anuleze propriul 
decret, respectând dreptul locuitorilor micuţei comune 
la autoadministrare.17 

 În context, profesorul relevă specificul evoluţiei 
istorice a poporului eleveţian, susţinând că pe parcursul 
evoluţiei populaţia mai multor cantoane elveţiene nu 
a cunoscut nici un jug: „Nu au avut stăpîni nici politi-
ceşte, nici din punct de vedere social, fie ca robi, servi, 
iobagi, fie ele formele cele mai dulci ale supuşeniei, 
cum sînt raporturile între proprietari şi ţărani”.18 Con-
stituţionalistul recunoaşte că poartă multă admiraţie 
pentru statul elveţian, despre care susţine că „... în li-
bertatea aceasta, unde se afirmă dreptul omului liber de 
a fi stăpîn pe soarta lui, s-a format un organism politic 
nu pe baza vre-unei legături etnice, ci pe baza legăturii 
conştiinţei a unor concetăţeni liberi”.19 

 Vom reproduce încă un exemplu din prelegerile 
marelui constituţionalist, pentru a aminti încă o dată 
că la originile sale poporul elveţian a fost un popor de 
ţărani şi păstori, înzestraţi cu un sentiment al libertăţii 
profund exprimat.

 Este vorba despre istoria plină de dramatism a unui 
alt cătun elveţian – un mic sătuc de păstori, plasat sus 
în munţi, alcătuit din 150-200 de locuitori, care au 
căzut cu toţii în luptă în timpul aceleiaşi invazii a lui 
Napoleon, dar nu au cedat în faţa oştirilor.20 Profesorul 
relevă: „...şi au murit cu toţii, dar jugul nu au vrut să-l 
primească.

 În aceste sentimente, care s-au închegat atunci, s-a 
format poporul elveţian şi aceste sentimente se mani-
festă şi în viaţa publică”.21 Dar, în desfăşurarea unor 
asemenea evenimente istorice dramatice s-a format 
şi conştiinţa poporului, şi statul elveţian: „... În acest 
spirit de independenţă şi libertate, şi de respect pentru 
demnitatea omenească, fie individual, fie în aglome-
raţie naturală, comună, din acel spirit de iniţiativă, pe 
care-l posedă fiecare individ, s-a putut forma acel stat”, 
concluzionează Constantin Stere.22 

 Iată de unde provine marea încredere a constituţio-
nalistului pentru capacitatea poporului nostru, în fond, 
de ţărani, de a se guverna prin sine însuşi, de a decide 
asupra propriei soarte şi asupra viitorului statului. Totul 
ce a cerut marele constituţionalist pentru acest popor de 
ţărani, dar a cerut cu o forţă de convingere frenetică, a 
fost garantarea reală a drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale şi realizarea principiului autonomiei locale, la 
care mai adăuga şi asigurarea libertăţii alegerilor, pe 
care o considera drept o condiţie esenţială a oricărui 
regim constituţional.23

 În urma incursiunii respective în ideile lui Con-
stantin Stere cu privire la principiul autonomiei locale, 
concluzionăm următoarele. Cele trei elemente ale 
statului – poporul, teritoriul şi suveranitatea, despre 
care a vorbit Constantin Stere, sunt şi astăzi nu pur şi 
simplu elemente constitutive ale statului, ci pilonii de 



15

Nr. 2, februarie 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

bază ai statului. Proiecţia lor la nivel local prin prisma 
principiului autonomiei locale este reprezentată prin 
următoarele elemente: populaţia unităţii teritorial-       
administrative, teritoriul acestei unităţi şi puterea publi-
că, care este exercitată direct sau indirect de populaţie 
în baza principiului de guvernare prin sine însăşi. Mai 
mult, caracteristica distinctivă a poporului – libertatea, 
pe care o considerăm absolut indispensabilă, trebuie 
să-şi găsească şi ea în mod obligatoriu expresia la ni-
velul primar al organizării vieţii de stat. Şi aceasta se 
poate întâmpla doar prin garantarea reală, nemijlocit 
la nivelul vieţii şi activităţii de zi cu zi a cetâţenilor, în 
cadrul unităţii administrativ-teritoriale concrete, a tutu-
ror drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 
În primul rând, a unor astfel de drepturi ca dreptul la 
muncă, dreptul la proprietatea privată, dreptul de vot 
şi dreptul de a fi ales, dreptul la administrare, dreptul 
la învăţâtură, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la 
asistenţă şi protecţie socială ş. a. Doar în aceste condiţii 
de garantare plenară a dreptrurilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului şi de consolidare în continuare a 
principiului autonomiei locale cetăţenii vor învăţa arta 
cooperării în scopul binelui fiecăruia şi al comunităţii în 
general. Experienţa dată este necesară pentru însuşirea 
unei ştiinţe mult mai complicate – a celei de cooperare 
socială a tuturor cetăţenilor unui stat în scopul asigurării 
prosperităţii individuale a fiecăruia, a societăţii în ge-
neral şi, în definitiv, a statului în deplină conformitate 
cu ideea steriană despre stat ca o formă a cooperaţiei 
sociale între oameni liberi.

 Din contextul celor expuse ajungem în mod 
firesc la următoarea concluzie: dacă la nivelul pri-
mar, de exemplu, cel al satului, din conjugarea celor 
trei elemente ale statului proiectate la nivel local –               
populaţia, teritoriul, puterea publică – se va naşte 
o formă de cooperare socială efectivă şi rezultativă, 
aceasta înseamnă că şi statul la macronivel va fi o 
formaţiune viabilă şi prosperă. 

Constantin Stere era ferm convins că ţările care in-
troduc instituţiile centrale din Anglia, fie ele şi copiate 
foarte minuţios, nu iau în consideraţie înseşi premisele 
constituţionalismului englez, care constau în garanta-
rea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, pe de o parte, 
şi în asigurarea principiului autonomiei locale, pe de 
altă parte, nu merg pe calea unei vieţi constituţionale 
şi democratice sănătoase.24 

„Fără „supremaţia legii” şi fără autonomia locală, – 
adică fără asigurarea libertăţii individuale şi a libertăţii 
comunale, – oricăt de perfecţionat ar fi aparatul central 
de guvernare al acestor ţări, constituţionalismul lor va 
rămînea o simplă faţadă, în dosul căreia se poate ascun-
de arbitrarul şi despotismul cel mai neînfrînat.

Şi dimpotrivă, oricăt de rudimentar ar fi aparatul ei 
central, o ţară, – avînd pe deplin asigurate drepturile 
şi libertăţile cetăţeneşti şi autonomia locală, – va avea 
desigur o bună şi cu adevărat democratică guvernare, 
fiindcă poporul, care se poate rezima pe aceste chezăţii, 
va şti să tragă din ele tăria necesară pentru a birui toate 
neajunsurile instituţiunilor centrale”, considera marele 
nostru înaintaş.25

Şi savanţii noştri relevă astăzi că fără o organizare şi 
o funcţionare eficace a organelor administraţiei publice 
locale nu poate fi vorba despre înaintarea societăţii spre 
idealurile democraţiei, despre protejarea cu adevărat a 
drepturilor, libertăţilor fundamentale ale omului şi cetă-
ţeanului.26 Suntem întru totul de accord cu opinia dată 
şi considerăm că, în aspiraţia noastră spre afirmarea 
unui regim constituţional democrat real şi spre statul 
de drept, urmează să revedem unele viziuni şi atitudini 
cu privire la direcţiile prioritare de aplicare a efortului 
social în scopul scontat, orientându-l spre transpunerea 
reală în viaţă a principiului autonomiei locale. 

Note:
1 C.Stere. Curs de drept constituţional (Litografiat), 1910, 

Biblioteca Academiei de ştiinţe a României, p.1126-1127.
2 Ibidem, p.1129.
3 Ibidem, p.1124.
4 Ibidem, p.1125.
5 Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia de Studii 

a Partidului ţărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere, 
p.44. 

6 Ibidem, p.85-86.
7 Ibidem, p.42.
8 Ibidem, p.76.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p.163.
11 Ibidem, p.76.
12 Ibidem, p.163.
13 C.Stere. Curs de drept constituţional, p.1106, 1107-

1108.
14 Ibidem, p.554.
15 Ibidem, p.1132. 
16 Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia de Studii 

a Partidului ţărănesc cu o  Expunere de motive de C.Stere, 
p.164-166.

17 C.Stere. Curs de drept constituţional, p.320-321.
18 Ibidem, p.314.
19 Ibidem, p.315. 
20 Ibidem, p.316.
21 Ibidem, p. 317.
22 Ibidem, p.323.
23 Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia de Stdii 

a Partidului ţărănesc cu o  Expunere de motive de C. Stere, 
p.49.

24 Ibidem, p.36, 37.
25 Ibidem, p.37.
26 S.Cobăneanu. Instituţia prefectului în sistemul adminis-

traţiei publice // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat 
din Moldova. Ştiinţe juridice. Serie  nouă, nr.5, Probleme 
actuale ale jurisprudenţei. – Chişinău, 2001, p.44.
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SUMMARY
According to the Contraventional Code, at present, theory and practice in the respective field faces 

with multiple controversial problems and juridical solutions that reflect on the scientific nature of the 
normative act and distort scientific-didactical activity and that of the authority competent to find the 
contravention and to examine the contraventional cause.

In such a situation, being aware that legal issues regarding the Contraventional Code are quite sharp 
and obviously important for the society, we address the request to decisional factors which are involved 
in one form or another, in the study Contraventional Law to support the effort in order to reform the 
contraventional law. We are convinced that the views and the analysis of the experts, even divergent, are 
not only welcomed, but also necessary. They were, moreover, the major ideas that have marked out this 
analytical approach.

The first step of the Contraventional Law reform is the publication of the preliminary draft of the 
Contraventional Law, which, in our opinion, constitute an initial basis for discussion and debates in the 
legislative process dealing with the future contraventional law. In this context, we propose, for lecturing 
and legal analysis of the preliminary project of the Contraventional Code (procedure part).

G

DEMERS  LA  FUNDAMENTAREA  OPINIEI  PRIVIND 
REFORMA  LEGII  CONTRAVENŢIONALE

Sergiu FUrDUI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,  

Vicepreşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie

de a studia, examina şi formula propuneri de lege 
ferenda, de un real folos pentru legiuitor şi jurispru-
denţă, continuând tematica juridică cu privire la Codul 
contravenţional1, abordată în ultimul articol elaborat, 
recent publicat, în rândurile ce urmează intenţionăm să 
familiarizăm publicul interesat cu conţinutul Antepro-
iectului Codului contravenţional (Partea Procedurală), 
ceea ce constituie un demers la fundamentarea opiniei 
privind reforma legii contravenţionale.

Într-o apreciere generală, considerăm că Codul 
contravenţional reprezintă, în ansamblul său, cu toate 
inconsecvenţele, deficienţele şi scăderile semnalate, 
un pas necesar în stabilirea cadrului legal în domeniul 
juridic cu privire la contravenţii şi, respectiv, în con-
stituirea dreptului contravenţional în sistemul de drept 
al Republicii Moldova.2

În lumina noilor prevederi contravenţionale, prima – 
şi poate cea mai importantă – constatare în ce priveşte 
abordarea ştiinţifică a materiei juridice contravenţionale 
se referă la tendinţa emancipării conceptului dreptului 
contravenţional de sub tutela dreptului administrativ, 
tutelă improprie şi fără argumente întemeiate din punct 
de vedere doctrinar. Codul contravenţional nu mai lasă 
loc unor astfel de apropieri, suprapuneri sau confuzii, 

eliminând stereotipurile legislative şi ştiinţifice, care 
s-au strecurat în trecut doar în virtutea unor factori 
subiectivi.

Există însă suficiente motive argumentate, asupra 
cărora practica judiciară3 şi doctrina4 s-au pronunţat 
deja, care converg la concluzia certă că procesul le-
gislativ cu privire la legea contravenţională nici pe 
departe nu s-a încheiat.

Analizând structura şi conţinutul Codului contra-
venţional, observăm că elaborarea acestui act legislativ 
nu a fost concepută ca un tot unitar, ci s-a desfăşurat 
fragmentar, fără o legătură organică strânsă între       
Partea Generală, Partea Specială şi Partea Procedurală, 
respectiv, între instituţiile de bază ale legii contraven-
ţionale – principiile, contravenţia, răspunderea contra-
venţională, sancţiunea contravenţională, componenţa 
de contravenţie, procedura contravenţională. În multe 
cazuri se regăsesc norme împrumutate sau confundate 
din dreptul penal şi cel procesual penal, care conduc 
la preluări de soluţii cu caracter general şi abstract ce 
nu se racordează cu cerinţele şi exigenţele dreptului 
contravenţional.

În cazul în care în Codul contravenţional se con-
stată: absenţa unei concepţii fundamentale coerente şi 
compatibile cu litera şi spiritul Constituţiei şi CEDO, 
neglijarea şi diminuarea însemnătăţii noţiunilor-cheie, 

hidaţi de postulatul că rostul investigaţiei practico-
ştiinţifice în domeniul dreptului rezidă în faptul 
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a instituţiilor şi principiilor de bază ale unei legi con-
travenţionale moderne, prin substituirea acestora cu 
cele din alte ramuri de drept ori prin preluarea din 
legislaţia veche, deja depăşită, ori excluderea sau 
neadmiterea unor reglementări importante ce se impun 
în cadrul raporturilor sociale noi, utilizarea incorectă 
şi diferită a unor termeni juridici speciali de circulaţie 
în materia contravenţională, lipsa unui aspect ordonat 
şi sistematizat a materiei reglementate, existenţa co-
liziilor de drept, adică admiterea unor norme care se 
află în contradicţie cu altele din legislaţia în vigoare, 
existenţa cazurilor de „goluri” de competenţă, fie de 
suprapuneri de competenţă, aplicarea unui limbaj şi 
expresii juridice inadecvate, precum şi a unor noţiuni 
confuze, alunecarea spre un tehnicism juridic îngust 
la elaborarea şi structurarea actului normativ, fără a 
se sprijini pe o serioasă şi temeinică documentare şti-
inţifică legislativă şi jurisdicţională – suntem nevoiţi 
şi chiar obligaţi de a continua activitatea practico-
ştiinţifică privind configurarea din punct de vedere 
nominativ, într-o concepţie nouă, coerentă şi unitară, a 
unui regim juridic optim în domeniul contravenţiilor, 
apt să constituie substanţa necesară pentru afirmarea 
şi dezvoltarea dreptului contravenţional ca ramură 
de drept, ca ştiinţă juridică şi ca disciplină didactico-
teoretică. 

În acest context, menţionăm şi faptul că între activi-
tatea ultimului grup de lucru, care a elaborat Proiectul 
în lectura a doua şi cea finală, şi activitatea celor 2 
grupuri de lucru anterioare, care au elaborat Proiectul 
în prima lectură şi, respectiv, au finalizat acest lucru, nu 
există o continuitate conceptuală armonioasă şi o core-
lare profesională constructivă, astfel pierzându-se ceea 
ce este esenţial şi important – calitatea şi eficienţa legii 
contravenţionale, adică finalitatea juridică. În formula 
existentă a Codului contravenţional, unele soluţii, în 
special cu referire la procedura contravenţională, au 
păstrat şi chiar au adâncit disfuncţiile legislative din 
trecut, punând bazele unui sistem procedural inefi-
cient, destul de complicat şi sofisticat, neconform 
unor principii juridice fundamentale, pentru a căror 
remediere se impune abrogarea integrală şi, respectiv, 
elaborarea unei noi proceduri contravenţionale.

Este regretabil că, deşi am semnalizat asupra aces-
tor fapte până la adoptarea Codului contravenţional în 
lectură finală, expunându-ne opinia5 prin care ne-am 
pronunţat împotriva acestui act normativ, în forma şi 
conţinutul prezentat de grupul de lucru în Parlament, 
nu am reuşit să impunem propriul punct de vedere 
care l-am promovat în Anteproiectul Codului con-
travenţional.

În atare situaţie, conştientizând că problemele 
juridice cu privire la Codul contravenţional sunt des-
tul de acute şi, evident, importante pentru societate, 
adresăm demersul către factorii decizionali, care sunt 
implicaţi, într-o formă sau alta, în studiul dreptului 
contravenţional, de a susţine efortul în vederea refor-
mei legii contravenţionale. Exprimăm convingerea că 
opiniile şi analizele unor specialişti în domeniu, fie şi 
divergente, vor fi nu numai binevenite şi salutabile, 
dar şi necesare. Acestea au fost, de altfel, ideile majore 
care au jalonat acest demers analitic.

În cadrul acestui efort se impune regândirea, concep-
tualizarea şi legiferarea unui nou cadru juridic în materia 
contravenţională, prin formularea unor noţiuni riguroase 
şi principii ferme, pentru a fi definite în mod clar con-
ceptele de lege contravenţională, contravenţie, raport 
contravenţional, sancţiuni contravenţionale, pentru a da 
o nouă formă sistemului de norme speciale, determinate 
de realităţile social-economice, inclusiv un conţinut cât 
mai logic componenţei de contravenţie şi, nu în ultimul 
rând, pentru a fi elaborată o procedură contravenţională 
simplă, funcţională şi eficientă prin care să se asigure 
legalitatea şi scopul legii contravenţionale.

Un prim pas pe calea reformei legii contravenţi-
onale este publicarea Anteproiectului Codului con-
travenţiona, care, în opinia noastră, constituie o bază 
iniţială de discuţii şi dezbateri în cadrul procesului 
legislativ cu privire la viitoarea lege contravenţională. 
Acest Anteproiect a fost elaborat pe parcursul a circa 
10 ani, în baza unor studii şi documente ştiinţifice, 
a unei practici variate, tezele prealabile reflectând o 
concepţie nouă şi originală în materia contravenţiilor. 
În stabilirea normelor contravenţionale şi, îndeosebi, 
în analiza şi rezolvarea diverselor aspecte de drept şi 
de fapt generate de situaţii şi dispoziţii controversate 
şi ajuridice încă în vigoare, un rol preponderent, dacă 
nu decisiv, l-au avut hotărârile Curţii Europene pentru 
Drepturile Omului, hotărârile Curţii Constituţionale, 
hotărârile Curţii Supreme de Justiţie şi ale instanţelor 
judecătoreşti ierarhic inferioare.

În acest context, subliniem ca la elaborarea           
Anteproiectului menţionat s-a ţinut seama de cele mai 
importante reflecţii şi sugestii formulate în lucrările 
de doctrină, în jurisprudenţă şi pe diferite alte căi de 
studiu, sinteză şi analiză practico-ştiinţifică, implicit, 
pronunţându-ne asupra necesităţii şi oportunităţii 
corelării legii contravenţionale cu procesele înnoi-
toare ce se produc în societate, cu progresele gândirii 
juridice şi cu experienţa legislaţiei contravenţionale 
a unor state avansate.

Suntem conştienţi de faptul Anteproiectul Codu-
lui contravenţional este succeptibil de noi meditaţii, 
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cizelări şi perfecţionării în continuare atât pe baza 
reflecţiilor sesizate şi urmărite de autor, cât şi pe baza 
criticilor, sugestiilor şi propunerilor care se vor face 
în urma lecturării; acestui ultim obiectiv îi şi serveşte 
publicaţia propriu-zisă. Considerăm că autorii Proiec-
tului Codului contravenţional pot furniza argumentele 
respective în susţinerea punctului de vedere care a stat 
la baza adoptării Codului contravenţional.

În această opţiune, nu trebuie să ne fie frică că 
bilanţul evaluării şi exegezei ar putea arăta o pre-
cumpănire a aspectelor mai puţin realizate din punct 
de vedere juridic odată cu adoptarea şi intrarea în 
vigoare a Codului contravenţional. Motivaţia conclu-
ziei privind reforma legii contravenţionale are o tentă 
absolut juridică pragramatică şi vizează, în principal, 
perspectiva acestui act normativ important şi necesar 
pentru sistemul de drept, care poate evalua în timp şi 
care are un impact decisiv asupra raportului juridic 
izvorât în urma comiterii contravenţiei. Avem în ve-
dere, în primul rând, faptul, după cum s-a demonstrat 
şi în alte studii, că majoritatea, dacă nu totalitatea 
aspectelor negative ivite în cadrul examinării cauzelor 
contravenţionale, îşi au sursa în calitatea insuficien-
tă a normelor contravenţionale în vigoare, care, la 
rândul său, are drept cauză faptul că, în cazul dat, 
Parlamentul nu a beneficiat de concepte juridice cla-
re, ştiinţific fundamentate (contravenţie, răspundere 
contravenţională, sancţiune contravenţională, proces 
contravenţional şi altele), care să elimine abordări 
conjuncturale, derogări nejustificate şi practici ne-
uniforme şi contradictorii.

Sub acţiunea Codului contravenţional, teoria şi 
practica în domeniul respectiv se confruntă în prezent 
cu multiple probleme controversate şi soluţii ajuridice 

care au impietat asupra caracterului ştiinţific al actului 
normativ şi care distorsionează activitatea didactico-
ştiinţifică şi cea a autorităţii competente să constate 
contravenţia şi să examineze cauza contravenţională. 
Pare acreditată ideea, că în acest Cod s-a produs un 
fel de „inflaţie” legislativă, deoarece peisajul actual 
al legii contravenţionale, în coordonatele cantitative 
şi calitative ale acesteia, este vădit depăşit de realităţi 
obiective în toate componenţele sale juridice şi chiar 
contrar principiilor Dreptului.

 Prin urmare, sunt aşteptate contribuţii substanţiale 
pentru iniţierea unui schimb de idei şi argumente în 
scopul identificării unor întemeiate propuneri de lege 
ferenda a căror conceptualizare şi, eventual, legiferare 
să afirme pe baze noi, ştiinţifice şi printr-o viziune 
progresistă şi coerentă legea contravenţională.

În concluzie, revenind la intenţia enunţată din 
start, în cele ce urmează propunem Anteproiectul 
Codului contravenţional pentru publicare şi, respec-
tiv, pentru studiu, situaţie ce va crea condiţii optime 
pentru fundamentarea opiniei privind reforma legii 
contravenţionale pentru sistemul de drept al Repu-
blicii Moldova.

Subliniem, că am ales expunerea problematicii 
juridice abordate în asemenea mod, deoarece nu ne 
propunem să deschidem critici, cu observaţii nemijlo-
cite la normele contravenţionale, rezervându-ne dreptul 
să revenim, după publicarea Anteproiectului, în cazul 
dezbaterilor cu privire la reforma legii contravenţiona-
le. Dorim doar ca cititorul singur să-şi formeze con-
cluziile, efectuând o analiză comparativă între Codul 
contravenţional şi Anteproiectul acestui Cod.

Pe această linie de idei, propunem Partea Procedu-
rală din Anteproiectul Codului contravenţional. 

 

Anteproiect
CODUL  CONTRAVENŢIONAL  AL  REPUBLICII  MOLDOVA

Partea Procedurală
Capitolul 6

Noţiuni şi principii de bază
Articolul 3-1. Procedura în cauzele contraven-

ţionale
(1) Procedura în cauzele contravenţionale cuprinde 

totalitatea actelor şi formelor îndeplinite de autoritatea 
competentă în procesul contravenţional. 

(2) Procesul contravenţional este activitatea re-
glementată de Partea Procedurală din prezentul Cod, 
desfăşurată de autoritatea competentă, cu participarea 
persoanelor ca titulare de drepturi şi obligaţii, având 
ca scop: 

1) efectuarea urmăririi contravenţionale;

2) examinarea cauzei contravenţionale;
3) punerea în executare a hotărârii cu privire la 

aplicarea sancţiunii contravenţionale.
(3) Procesul contravenţional se declanşează în 

baza acţiunii contravenţionale care are ca obiect tra-
gerea la răspundere a persoanei vinovate în săvârşi-
rea contravenţiei şi se pune în mişcare prin procesul-   
verbal cu privire la contravenţie sau, după caz, prin 
ordonanţa procurorului.

(4) În cazul în care actele şi formele îndeplinite 
în procesul contravenţional nu sunt reglementate ex-
pres de prezentul Cod, autoritatea competentă aplică 
în mod corespunzător prevederile din Codul de pro-
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cedură penală, care reglementează actele şi formele 
procesual penale similare.

(5) Hotărârile cu privire la actele şi formele în-
deplinite în procesul contravenţional se anexează şi, 
respectiv, se găsesc la dosarul cauzei contravenţionale, 
întocmit de autoritatea competentă, care se păstrează la 
judecătorie, iar în cazul necontestării procesului-verbal 
cu privire la contravenţie – la instituţia publică unde 
activează agentul constatator.

Articolul 3-2. Procesul-verbal cu privire la con-
travenţie

(1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie se 
întocmeşte de agentul constatator, pe baza probelor 
administrate şi apreciate, în prezenţa persoanei trase 
la răspundere contravenţională şi, după caz, a persoa-
nei vătămate sau în absenţa acestora, când lipsesc. În 
absenţa persoanei respective, agentul constatator va 
preciza motivele care au condus la întocmirea proce-
sului-verbal în acest mod. 

(2) În cazul în care s-a săvârşit o contravenţie, iar 
persoana refuză să se legitimeze, sau nu s-a conformat 
cerinţei regulamentare a agentului constatator, din 
oficiu, se invită la sediul autorităţii competente, după 
caz, proprietarul mijlocului de transport, bunului imobil 
pentru identificarea persoanei vinovate şi întocmirea 
procesului-verbal. În cazul în care nu poate fi iden-
tificat făptuitorul din cauza că a dispărut de la locul 
contravenţiei, la răspunderea contravenţională este 
tras proprietarul mijlocului de transport ori, după caz, 
al bunului imobil. 

(3) În cazul în care persoana trasă la răspundere 
contravenţională nu este prezentă sau refuză să se 
prezinte la întocmirea procesului-verbal cu privire la 
contravenţie ori să-l semneze, comunicarea acestuia se 
face de agentul constatator în termen de 3 zile de la data 
întocmirii, prin poştă, cu aviz de primire sau în alt mod 
stabilit de legislaţie, dovada fiind anexată la dosar.

(4) Sunt 3 feluri de procese-verbale cu privire la 
contravenţie:

1) procesul-verbal privind constatarea contraven-
ţiei; 

2) procesul-verbal privind constatarea şi sancţiona-
rea contravenţiei; 

3) procesul-verbal privind încetarea procesului 
contravenţional. 

(5) Procesul-verbal trebuie să cuprindă menţiunile 
prevăzute în articolele 3-72, 3-79 şi 3-81 din prezentul 
Cod. Lipsa menţiunilor privind: datele agentului con-
statator, persoanei trase la răspundere contravenţională, 
circumstanţele săvârşirii faptei şi încadrarea juridică a 
contravenţiei, precum şi lipsa semnării şi confirmării, 
atrage nulitatea procesului-verbal respectiv şi impune 

remiterea materialului agentului constatator emitent 
pentru întocmirea legală şi pe cazul dat se emite o 
încheiere interlocutorie.

(6) Dacă se stabileşte o pluralitate de contravenţii, 
constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, 
iar examinarea acestora este de competenţa aceleiaşi 
autorităţi, se întocmeşte un singur proces-verbal.

(7) În procesul-verbal nu se admit rectificări, omi-
siuni vădite şi modificări neconfirmate. În cazul unor 
astfel de acţiuni, se înlătură în prezenţa persoanelor 
care au participat la întocmirea procesului-verbal, cu 
menţiunea faptului.

(8) Nu se întocmeşte procesul-verbal cu privire la 
contravenţie în cazul emiterii ordonanţei privind refu-
zul pornirii procesului penal sau privind încetarea pro-
cesului penal cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, 
precum şi în alte cazuri prevăzute de prezentul Cod.

(9) Încadrarea juridică a faptei reţinute în procesul-
verbal cu privire la contravenţie poate fi contestată 
de persoana vătămată în termen de 3 zile de la data 
comunicării la procuratura raională (de sector) din 
raza teritorială în care activează agentul constatator. 
Ordonanţa procurorului asupra chestiunii respective 
se motivează în cel mult 3 zile de la data sesizării şi 
constituie, după caz, temei pentru punerea în mişcare 
a acţiunii contravenţionale.

(10) În cel mult 24 ore de la ora întocmirii, proce-
sul-verbal cu privire la contravenţie se înscrie într-un 
registru cu regim special de strictă evidenţă, care se 
păstrează la instituţia publică unde activează agentul 
constatator. 

Articolul 3-3. Temeiurile pentru încetarea pro-
cesului contravenţional 

Procesul contravenţional se încetează în cazul în 
care s-a constatat:

1) nu există faptul contravenţiei;
2) fapta nu întruneşte elementele constitutive ale 

componenţei contravenţiei, cu excepţia cazurilor când 
este săvârşită de o persoană juridică;

3) fapta nu este prevăzută de legea contravenţio-
nală;

4) în cazul prevăzut de lege, contravenientul a 
achitat pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute 
la articolul respectiv al Părţii Speciale din prezentul 
Cod;

5) contravenientul a achitat jumătate din amen-
da aplicată în decurs de 72 ore de la data întocmirii 
procesului-verbal privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiei;

6) există pe aceeaşi faptă, în privinţa aceleiaşi per-
soane o hotărâre definitivă în procesul contravenţional 
ori în procesul penal;
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7) este abrogată legea care stabileşte răspundere 
contravenţională;

8) persoana fizică trasă la răspundere contravenţi-
onală a decedat;

9) persoana juridică trasă la răspundere contra-
venţională a încetat activitatea în modul prevăzut de 
lege;

10) există cauze care înlătură caracterul contraven-
ţional al faptei; 

11) există cauze care exonerează răspunderea con-
travenţională;

12) există alte temeiuri prevăzute de lege care impun 
încetarea procesului contravenţional.

Articolul 3-4. Prezumţia nevinovăţiei 
(1) Persoana trasă la răspundere contravenţională 

este prezumată nevinovată până când vinovăţia ei 
va fi dovedită în cursul procesului contravenţional, 
potrivit legii, prin hotărâre definitivă în cauza contra-
venţională.

(2) Persoana trasă la răspundere contravenţională 
nu este obligată să dovedească nevinovăţia sa şi toate 
dubiile în probarea vinovăţiei ce nu pot fi înlăturate se 
interpretează în favoarea ei. 

Articolul 3-5. Respectarea drepturilor, libertăţi-
lor şi demnităţii persoanei

(1) În cursul procesului contravenţional, autorita-
tea competentă este obligată să respecte drepturile şi 
libertăţile fundamentale, precum şi demnitatea umană 
a persoanei. 

(2) Persoana trasă la răspundere contravenţională 
poate fi supusă măsurilor procesuale de constrângere 
şi/sau măsurilor de siguranţă, şi/sau sancţiunilor con-
travenţionale numai în condiţiile legii. Se interzice 
efectuarea acţiunilor procesual penale în privinţa 
persoanei reţinute sau arestate în cauza contravenţio-
nală, fără autorizaţia judecătorului şi fără participarea 
avocatului ales.

(3) Prejudiciul cauzat drepturilor, libertăţilor şi dem-
nităţii persoanei în cursul procesului contravenţional 
se repară în modul stabilit de lege.

(4) Persoana vinovată de prejudiciul cauzat drepturi-
lor, libertăţilor şi demnităţii persoanei în cursul procesu-
lui contravenţional poartă răspundere conform legii.

Articolul 3-6. Dreptul la apărare
(1) În cursul procesului contravenţional autoritatea 

competentă este obligată să asigure părţilor deplina 
exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile legii şi 
să administreze probele necesare în apărare.

(2) Orice parte are dreptul să fie asistată de apără-
tor în cursul procesului contravenţional.

(3) Participarea avocatului este obligatorie în cazu-
rile expres prevăzute de prezentul Cod. 

Articolul 3-7. Legalitatea şi aflarea adevărului
(1) În cursul procesului contravenţional autoritatea 

competentă este obligată, în limitele competenţei, să 
desfăşoare activitatea, respectând cu stricteţe prevede-
rile din prezentul Cod, în vederea aflării adevărului şi, 
urmărind acest scop, va cerceta multilateral, complet 
şi obiectiv toate circumstanţele cauzei, pronunţându-se 
prin hotărâre legală şi întemeiată. 

(2) În cazul în care autoritatea competentă constată 
că norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine 
prevederilor Constituţiei, procesul contravenţional se 
suspendă şi se sesizează Curtea Supremă de Justiţie, care, 
la rândul său, concluzionând temeinicia, adresează Curţii 
Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate.

(3) În cazul în care se constată că norma juridică 
aplicată în procesul contravenţional nu poate fi supusă 
controlului constituţionalităţii, autoritatea competentă 
aplică în direct legea.

Articolul 3-8. Limba în care se desfăşoară pro-
cesul contravenţional şi dreptul la interpret 

(1) Procesul contravenţional se desfăşoară în lim-
ba de stat.

(2) Procesul contravenţional se poate desfăşura şi 
într-o limbă acceptabilă pentru majoritatea persoanelor 
care participă la examinarea cauzei contravenţionale.

(3) Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba 
de stat au dreptul de a participa la proces prin interpret. 
În cazul dat, în procesul-verbal respectiv se va specifica 
limba în care a vorbit persoana audiată, precum şi datele 
despre interpret.

(4) În cazul în care procesul se desfăşoară în o altă 
limbă, hotărârea în cauza contravenţională se traduce 
în limba de stat, fiind anexată la dosar.

(5) Hotărârea în cauza contravenţională se înmâ-
nează persoanei trase la răspundere contravenţională şi 
persoanei vătămate, fiind tradusă în limba lor maternă 
sau în o altă limbă pe care o cunosc. 

Articolul 3-9. Aplicabilitatea altor principii în 
procedura contravenţională

În procedura contravenţională se aplică şi princi-
piile:

1) oportunităţii şi eficienţei;
2) exercitării obligatorii şi cu bună-credinţă a com-

petenţelor legale;
3) stabilităţii şi motivării actelor şi formelor înde-

plinite de autoritatea competentă în procesul contra-
venţional;

4) independenţei în activitatea autorităţii compe-
tente şi inadmisibilităţii exercitării influenţei în cursul 
procesului contravenţional;

5) obligativităţii aducerii la cunoştinţa publică a 
hotărârilor adoptate în cauzele contravenţionale;
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6) colaborării şi cooperării;
7) responsabilităţii şi răspunderii individuale.
Articolul 3-10. Probele, mijloacele de probă şi 

procedeele probatorii 
(1) În cursul procesului contravenţional, autoritatea 

competentă examinează cauza pe bază de probe, mij-
loace de probe şi procedee probatorii.

(2) Constituie probă orice element de fapt, obţinut 
legal, care serveşte la constatarea existenţei ori inexis-
tenţei contravenţiei, la stabilirea persoanei vinovate 
şi la cunoaşterea circumstanţelor cauzei. Constituie 
element de fapt: declaraţiile participanţilor la proce-
sul contravenţional, actele procesuale, înscrisurile, 
înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile 
delicte, documentele şi obiectele ridicate, constatările 
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, expertizele, alte 
mijloace de probă.

(3) Aprecierea probelor se face de autoritatea com-
petentă, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o, 
cercetând probele administrate în raport cu circumstan-
ţele stabilite în cauză şi călăuzindu-se de prevederile 
legii. Probele nu au o valoare prestabilită.

(4) Procedura privind probele, mijloacele de probă 
şi procedeele probatorii se efectuează în conformitate 
cu prevederile din Titlul IV, Partea Generală a Codului 
de procedură penală.

Articolul 3-11. Asistenţa juridică internaţională
Condiţiile de realizare a asistenţei juridice interna-

ţionale în materie contravenţională sunt cele stabilite 
prin dispoziţiile cuprinse în capitolul corespunzător din 
Codul de procedură penală. 

 Articolul 3-12. Soluţionarea chestiunii privind 
repararea prejudiciului cauzat prin contravenţie

(1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a 
cauzat un prejudiciu şi sunt dovedite temeiurile şi cuan-
tumul lui, autoritatea competentă să examineze cauza 
contravenţională soluţionează şi chestiunea privind 
repararea prejudiciului cauzat prin contravenţie. 

(2) În cazul în care nu există date privind stabilirea 
cuantumului prejudiciului cauzat prin contravenţie 
sau persoana vătămată nu este de acord cu cuantumul 
stabilit, aceasta are dreptul să-şi valorifice pretenţiile 
în instanţa civilă, fără a achita taxa de stat la momentul 
sesizării judecătoriei. 

Articolul 3-13. Soluţionarea chestiunii privind 
cheltuielile suportate în procesul contravenţional 

(1) Cheltuielile de administrare şi conservare a 
probelor, de retribuire a avocatului, alte cheltuieli de 
participare la procesul contravenţional se suportă de 
contravenient sau de stat, în modul stabilit de lege.

(2) Persoana vătămată, reprezentantul ei legal, 
martorul, specialistul, expertul şi interpretul, precum şi 

persoana trasă la răspundere contravenţională, în cazul 
în care, printr-o hotărâre definitivă, este declarată nevi-
novată, au dreptul la restituirea cheltuielilor suportate 
în procesul contravenţional.

(3) Persoanele menţionate în alin.(2) din prezentul 
articol au dreptul să atace hotărârea privind cheltuielile 
suportate în procesul contravenţional conform modului 
stabilit pentru examinarea cauzei contravenţionale în 
căile de atac.

Capitolul 7
Persoanele participante la procesul 

contravenţional
Articolul 3-14. Drepturile şi obligaţiile persoa-

nei participante la procesul contravenţional
(1) Persoana participantă la procesul contravenţi-

onal este subiectul, care promovează în cauza contra-
venţională un interes ocrotit de lege şi care deţine un 
ansamblu de drepturi şi obligaţii aplicabile în cadrul 
procesului contravenţional.

(2) Persoana participantă la procesul contravenţio-
nal dispune de dreptul:

1) să fie reprezentată în mod legal şi să fie apărată 
prin asistenţă juridică calificată;

2) să facă declaraţii, să prezinte probe, să formuleze 
cereri, obiecţii şi concluzii, să invoce argumente în 
susţinerea interesului legitim promovat;

3) să ridice excepţii şi să conteste actele procedurale 
prin care consideră că a fost prejudiciată;

4) să efectueze alte acţiuni în susţinerea poziţiei 
sale procesuale, în măsura în care acestea au legătură 
cu statutul său juridic. 

(3) Persoana trasă la răspundere contravenţională 
are, în special, şi dreptul:

1) să fie informată în termenul cel mai scurt, într-o 
limbă pe care o înţelege, asupra naturii şi motivului 
acuzării aduse împotriva sa;

2) să fie informată imediat despre drepturile de care dis-
pune, inclusiv de a tăcea şi a nu mărturisi împotriva sa;

3) să dea explicaţii cu privire la acuzare sau să 
refuze de a le da;

4) să administreze probele apărării în aceleaşi con-
diţii ca şi probele acuzării;

5) să achite amenda contravenţională în condiţiile 
prevăzute de art.3-90 alin.(1) pct.1) şi 3-91 alin.(1). 

(4) Persoana participantă este obligată să se supună 
dispoziţiilor legitime ale autorităţii competente, să 
respecte drepturile celorlalte persoane participante şi 
să se conformeze ordinii stabilite în procesul contra-
venţional.

(5) În cazul de refuz pentru legitimare, persoana 
trasă la răspundere contravenţională poate fi reţinută 
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în conformitate cu prevederile art.3-74 alin.(1) pct.2). 
Acest refuz trebuie confirmat de cel puţin 2 martori 
asistenţi, care consemnează acest fapt în procesul-ver-
bal respectiv. În absenţa martorului asistent, agentul 
constatator va preciza motivele, care au condus la 
întocmirea procesului-verbal în acest mod.

(6) În cazul în care sunt încălcate obligaţiile proce-
suale şi, respectiv, prevederile legii, persoana vinovată 
este supusă răspunderii juridice în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Articolul 3-15. Drepturile şi obligaţiile autori-
tăţii competente

(1) Autoritatea competentă, în cadrul procesului 
contravenţional, dispune de drepturile prevăzute de 
lege în vederea constatării contravenţiei, examinării 
cauzei contravenţionale şi punerii în executare a 
hotărârii definitive cu privire la aplicarea sancţiunii 
contravenţionale. 

(2) Autoritatea competentă, în cazul în care 
desfăşoară activităţi procesuale, este obligată să se 
prezinte, indicând numele şi prenumele, precum şi 
funcţia pe care o exercită, să explice persoanelor 
participante în procesul contravenţional drepturile 
şi obligaţiile prevăzute de lege, iar pe martor, partea 
vătămată, traducător, interpret, specialist şi expert – 
să-i preîntâmpine asupra răspunderii ce o poartă în 
cazurile prevăzute de articolele 312 şi 313 Cod penal. 
Autoritatea competentă este obligată să prevină contra 
semnătură persoana audiată despre acest fapt. 

 (3) Autoritatea competentă este obligată să sesi-
zeze procurorul în cazul în care constată denunţarea 
falsă, declaraţii mincinoase prezentate de partea 
vătămată sau martor, concluzia falsă prezentată de 
specialist sau expert, traducerea ori interpretarea 
incorectă prezentată de traducător sau interpret, re-
fuzul ori eschivarea martorului sau a părţii vătămate 
de a face declaraţii, precum şi alte fapte prevăzute de 
legea penală. 

(4) Autoritatea competentă este obligată să ia mă-
surile de păstrare a confidenţialităţii, de protecţie şi de 
înlăturare a condiţiilor ce au contribuit la încălcarea 
legii, prevăzute de legislaţie.

(5) Procedura de reparare a prejudiciului cauzat 
prin faptele ilicite ale autorităţii competente se efectu-
ează în conformitate cu prevederile din Capitolul VII,  
Titlul III, Partea Specială a Codului de procedură 
penală.

Articolul 3-16. Procurorul
Procurorul este persoana interesată în procesul 

contravenţional care participă în cazurile prevăzute 
de prezentul Cod şi care exercită atribuţiile conform 
Legii cu privire la Procuratură.

Articolul 3-17. Agentul constatator
Agentul constatator este persoana interesată în 

procesul contravenţional, abilitată cu dreptul de con-
trol administrativ specializat într-un anumit domeniu 
în vederea întocmirii procesului-verbal cu privire la 
contravenţie, care activează în instituţiile publice din 
organele centrale de specialitate ale administraţiei 
publice, alte autorităţi administrative centrale, în ad-
ministraţia publică locală, precum şi în alte organe de 
stat desemnate cu competenţă.

Articolul 3-18. Avocatul
Avocatul este persoana interesată în procesul con-

travenţional admisă în baza licenţei corespunzătoare, 
care asigură asistenţa juridică calificată persoanei 
trase la răspundere contravenţională, prin contract sau 
din oficiu, exercitându-şi atribuţiile conform Legii cu 
privire la Avocatură.

Articolul 3-19. Persoana trasă la răspundere 
contravenţională

(1) Persoana trasă la răspundere contravenţională 
este persoana interesată în procesul contravenţional, 
care participă în calitate de suspect, făptuitor şi con-
travenient.

(2) Suspectul este persoana faţă de care a fost de-
clanşat procesul contravenţional.

(3) Făptuitorul este persoana faţă de care a fost 
întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie.

(4) Contravenientul este persoana faţă de care s-a 
pronunţat o hotărâre, rămasă definitivă, cu privire la 
aplicarea sancţiunii contravenţionale.

Articolul 3-20. Persoana vătămată
Persoana vătămată este persoana interesată în 

procesul contravenţional, care a suferit prin fapta, 
prevăzută de prezentul Cod, un prejudiciu fizic, moral 
sau material. 

Articolul 3-21. Reprezentantul legal
(1) Reprezentantul legal este persoana împuternicită 

în modul prevăzut de lege să reprezinte persoanele 
participante la procesul contravenţional. 

(2) Persoanele fizice cu capacitate de exerciţiu 
restrânsă ori lipsite de capacitatea de exerciţiu pot fi 
reprezentate de părinţi, înfietori, tutori, curatori sau de 
alte persoane în modul stabilit de lege. 

(3) Persoanele juridice sunt reprezentate în modul 
stabilit de lege, de actul de constituire sau de statutul 
lor juridic.

Articolul 3-22. Martorul
(1) Martorul este persoana, citată în această calitate 

de către autoritatea competentă, care are cunoştinţă de o 
faptă sau de o împrejurare de natură să servească aflării 
adevărului în procesul contravenţional.
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(2) Soţul şi rudele apropiate ale persoanei trase la 
răspundere contravenţională nu sunt obligate să depună 
declaraţii şi acest fapt se aduce la cunoştinţa persoane-
lor respective contra semnătură.

Articolul 3-23. Martorul asistent
(1) Martorul asistent este persoana dezinteresată, 

cu capacitate de exerciţiu deplină, citată să asiste la 
efectuarea unor acte procesuale, care atestă prin sem-
nătură caracterul veridic al faptelor consemnate în 
astfel de acte pentru a le da valoare probantă legală.

(2) Nu poate avea calitatea de martor asistent un alt 
agent constatator sau o persoană aflată în serviciul in-
stituţiei publice din care face parte agentul constatator. 

Articolul 3-24. Expertul
Expertul este persoana cu o competenţă profesională 

deosebită într-un anumit domeniu şi care este desemna-
tă, în modul stabilit de lege, să efectueze o expertiză în 
legătură cu examinarea cauzei contravenţionale.

Articolul 3-25. Specialistul
Specialistul este persoana dezinteresată care posedă 

cunoştinţe şi deprinderi temeinice în domeniul profesiei 
sale, citată pentru a acorda ajutorul necesar în procesul 
contravenţional.

Articolul 3-26. Interpretul
Interpretul este persoana competentă, citată pentru 

a servi ca traducător când părţile şi martorii nu cunosc 
limba în care se desfăşoară procesul contravenţional 
sau când aceştia sunt surdomuţi.

Capitolul 8 
Competenţa

Articolul 3-27. Dispoziţii comune 
(1) Autoritatea competentă să efectueze urmărirea 

contravenţională este agentul constatator.
(2) Autoritatea competentă să examineze cauza 

contravenţională este:
1) instanţa judecătorească;
2) agentul constatator.
(3) Autoritatea competentă să pună în executare 

hotărârea privind aplicarea sancţiunii contravenţionale 
este agentul constatator sau, după caz, judecătoria care 
a examinat cauza contravenţională.

Articolul 3-28. Incompatibilitatea persoanei 
competente

(1) Dacă există circumstanţe ce trezesc îndoieli în 
privinţa nepărtinirii persoanei competente, care des-
făşoară activităţi procesuale, urmează recuzarea sau 
abţinerea acestei persoane, neavând dreptul să participe 
în procesul contravenţional.

(2) Dispoziţiile privind cazurile de incompatibili-
tate prevăzute în articolul 33 Cod de procedură penală 
sunt aplicabile în procesul contravenţional.

(3) Cererea de recuzare sau de abţinere se formu-
lează în scris, cu invocarea motivului de incompati-
bilitate şi se soluţionează de conducătorul agentului 
constatator recuzat sau, după caz, de un alt complet 
de judecată.

(4) Încheierea asupra cererii de recuzare sau de 
abţinere poate fi atacată odată cu hotărârea în cauza 
contravenţională.

(5) În cazul în care există motive de incompati-
bilitate şi nu este posibilă desemnarea altei persoane 
competente să desfăşoare procesul contravenţional în 
baza cererii formulate de autoritatea competentă, cauza 
contravenţională se strămută altei autorităţi competente 
de acelaşi grad prin încheiere motivată a judecătoriei 
sau, după caz, a instanţei judecătoreşti ierarhic supe-
rioare comune.

Articolul 3-29. Competenţa teritorială
(1) Procesul contravenţional se desfăşoară de 

autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost 
săvârşită contravenţia.

(2) Dacă este o contravenţie continuă, procesul 
contravenţional se desfăşoară de autoritatea competentă 
în a cărei rază teritorială s-a produs rezultatul contra-
venţional ori a fost curmată contravenţia.

(3) Dacă locul săvârşirii contravenţiei nu poate 
fi stabilit, procesul contravenţional se desfăşoară de 
autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost 
constatată contravenţia.

(4) Procesul contravenţional în baza contravenţiei 
săvârşite în afara teritoriului Republicii Moldova se 
desfăşoară, după caz, de autoritatea competentă în a 
cărei rază teritorială s-a născut sau îşi are reşedinţa, 
domiciliul ori locuieşte persoana trasă la răspundere 
contravenţională.

Articolul 3-30. Conflictul de competenţă
Când două sau mai multe autorităţi de acelaşi grad 

se declară competente să desfăşoare activităţi în ca-
drul procesului contravenţional sau îşi declină compe-
tenţa în favoarea alteia, conflictul pozitiv ori conflictul 
negativ de competenţă se soluţionează de judecătoria 
în  a cărei rază a fost săvârşită contravenţia sau, după 
caz, de instanţa judecătorească ierarhic superioară co-
mună.

Articolul 3-31. Competenţa instanţei judecăto-
reşti 

(1) Judecătoria, în complet de judecată constituit 
dintr-un singur judecător, examinează cauza în baza 
procesului-verbal privind constatarea contravenţi-
ei şi, în complet de judecată constituit din 2 judecă-
tori, cauza în baza contestaţiei împotriva procesului-               
verbal privind constatarea şi sancţionarea contravenţi-
ei sau în baza contestaţiei împotriva procesului-verbal 
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privind încetarea procesului contravenţional. În cazul 
în care există divergenţe la examinarea contestaţiei, 
votul preşedintelui de complet este hotărâtor. 

(2) Curtea de Apel, în complet de judecată constituit 
din 2 judecători, examinează: 

1) recursul ordinar declarat împotriva dispoziţiei 
judecătoriei privind examinarea cauzei în baza proce-
sului-verbal privind constatarea contravenţiei; 

2) admisibilitatea recursului în anulare declarat 
împotriva dispoziţiei judecătoriei privind examinarea 
cauzei în baza contestaţiei împotriva procesului-verbal 
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiei sau în 
baza contestaţiei împotriva procesului-verbal privind 
încetarea procesului contravenţional şi, după caz, în 
complet de judecată constituit din 3 judecători, recursul 
în anulare propriu-zis. 

(3) Curtea Supremă de Justiţie, în complet de 
judecată constituit din 3 judecători, examinează ad-
misibilitatea în principiu a recursului în anulare împo-
triva deciziei Curţii de Apel cu privire la examinarea 
recursului ordinar şi, după caz, în complet de judecată 
constituit din 5 judecători, examinează recursul în 
anulare propriu-zis. 

(4) Completul de judecată se constituie în confor-
mitate cu prevederile similare din Codul de procedură 
penală, care se aplică în mod corespunzător. 

Articolul 3-32. Competenţa agentului consta-
tator

(1) Funcţionarii cu atribuţii de control administrativ 
specializat din organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice, alte autorităţi administrative 
centrale, ale administraţiei publice locale şi din alte 
organe de stat, desemnaţi ca agenţi constatatori, sunt 
în drept să întocmească procese-verbale cu privire la 
contravenţii din domeniul respectiv de activitate, indi-
cat în Partea Specială din prezentul Cod.

(2) În cazul în care se impune aplicarea sancţiunii 
de către judecătorie, precum şi în cazul aplicării măsu-
rii de siguranţă, expulzarea ori obligarea la tratament 
medical, agentul constatator, motivând inoportunitatea 
aplicării amenzii sau a altor sancţiuni ce ţin de compe-
tenţa sa, întocmeşte procesul-verbal privind constatarea 

contravenţiei şi, în ordinea prevăzută, trimite cauza 
contravenţională pentru examinare în judecătoria în a 
cărei rază a fost săvârşită contravenţia. 

(3) În cazul în care se apreciază oportunitatea aplică-
rii amenzii sau altei sancţiuni, cu excepţia celei atribuite 
instanţei de judecată, agentul constatator întocmeşte 
procesul-verbal privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiei.

(4) În cazul în care există temeiurile pentru înce-
tarea procesului contravenţional, agentul constatator 
întocmeşte procesul-verbal privind încetarea procesului 
contravenţional, motivând soluţia respectivă. 

Articolul 3-33. Centrul raional (municipal) de 
consiliere a copiilor cu comportament deviat în 
scopul reabilitării şi reintegrării lor în societate

Directorul şi adjuncţii Centrului raional (municipal) 
de consiliere a copiilor cu comportament deviat în 
scopul reabilitării şi reintegrării lor în societate, în baza 
procesului-verbal privind constatarea contravenţiei, în 
cazul prevăzut de lege, sunt în drept să aplice minorilor 
măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

(Va urma)

Note:

1 Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat 
prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008, promulgat prin 
Decretul nr.2046-IV din 29.10.2008 // Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15.

2 A se vedea: S.Furdui. Opinie cu privire la Codul con-
travenţional // Legea şi Viaţa, 2010, nr.1, p.11-21.

3 Note informative cu privire la aplicarea Codului con-
travenţional, întocmite de către judecătorii şi curţile de apel, 
în urma scrisorii nr.9-SR/09 din 22.06.2009 adresate de 
către Curtea Supremă de Justiţie; scrisoarea Ministrului de 
Justiţie, nr.01/8152 din 21.12.2009, adresată Curţii Supreme 
de Justiţie.

4 A se vedea: V.Guţuleac, E.Comarniţcaia. Codul contra-
venţional al Republicii Moldova (analiză juridică) // Revista 
Naţională de Drept, 2009, nr.3, p.23.

5 A se vedea: S.Furdui. Opinie cu privire la Proiectul Co-
dului contravenţional adoptat în lectura a doua // THEMIS, 
Buletin Informativ, 2008, nr.2, p.7. 
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ASPECTE  TEORETICE  ŞI  PRACTICE  PRIVIND 
APLICAREA  RĂSPUNDERII  PENALE  PENTRU 

CONDUCEREA  MIJLOCULUI  DE  TRANSPORT  ÎN 
STARE  DE  EBRIETATE  ALCOOLICĂ  CU  GRAD 

AVANSAT  SAU  ÎN  STARE  DE  EBRIETATE  
PRODUSĂ  DE  ALTE  SUBSTANŢE (art. 2641 C.pen. RM)

Vitalie StAtI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

SUMMARY
In this work it is carried out an examination over the offences prevented at art.2641 „The drive of 

means of transport in advanced alcohol-intoxicated form or in other substances intoxication aspect” 
from the Penal Code. In the depth of this opportunity, it is interpreted, now from different points of view, 
the stipulations of the respective penal norm. Now, the stipulations of a new Road Traffic Regulation is 
taken into the account. The good results our examination succeeded to obtain can be properly employed 
in the Penal Law practice, as well as in teaching and in scientific work. 

Î
locului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu 
grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte 
substanţe” din Codul penal. 

Într-o măsură mai mare sau mai mică, interpretării 
acestei dispoziţii îi sunt consacrate explicaţiile de la 
pct.9 şi 19 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Despre practica judiciară cu privire la 
aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor 
penale referitor la încălcarea regulilor de securitate a 
circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport”, 
nr.20 din 8.07.1999 (în continuare – Hotărârea Plenului 
nr.20/1999)1. Totuşi, trebuie să recunoaştem că acestor 
explicaţii le lipseşte actualitatea de altădată, ele deve-
nind desincronizate în raport cu cadrul normativ penal 
în vigoare. Această constatare este şi mai evidentă 
pe fundalul completării Codului penal cu art.13412 şi 
2641, prin Legea Republicii Moldova pentru modifi-
carea şi completarea unor acte legislative, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 3.02.2009.2 În 
aceste condiţii, cercetarea de faţă poate contribui la 
actualizarea şi revizuirea unor explicaţii din Hotărârea 
Plenului nr.20/1999. Sau (de ce nu?) la adoptarea unei 
hotărâri explicative în materie, având o factură calitativ 
nouă (aşa cum s-a procedat în unele ţări din imediata 
vecinătate3). Până atunci, considerăm că interpretarea 
noţiunilor şi a termenilor ce apar în art.2641 C.pen. RM 
va fi importantă atât pentru aplicarea reuşită a acestor 
norme în practică, cât şi pentru dezvoltarea ulterioară 
a concepţiilor ştiinţifice.

n prezentul studiu atenţia ne va fi concentrată pe 
interpretarea dispoziţiei art.2641„Conducerea mij-

Reieşind din similitudinile vădite, ca posibil model 
pentru art.2641 C.pen. RM îl putem considera art.3171 
„Conducerea mijlocului de transport de către o per-
soană aflată în stare de ebrietate, predarea conducerii 
mijlocului de transport către o asemenea persoană sau 
refuzul de a fi supus testării alcooloscopice” din Codul 
penal al Republicii Belarus.4

A fost sau nu oportună completarea legii penale 
cu art.2641? Despre aceasta ne putem da seama din 
analiza actelor care au stat la baza acestei remanieri 
legislative.

Astfel, în Hotărârea Guvernului cu privire la unele 
măsuri de redresare a situaţiei în domeniul siguranţei 
traficului rutier, nr.916 din 29.07.2008,5 se menţionea-
ză, printre altele, că Ministerul Afacerilor Interne va 
prezenta spre aprobare Guvernului proiectul Legii cu 
privire la completarea Codului penal al Republicii Mol-
dova, în vederea instituirii răspunderii penale pentru 
conducerea vehiculelor în stare de ebrietate provocată 
de alcool ce depăşeşte gradul avansat de alcoolemie sau 
în stare de ebrietate produsă de alte substanţe.

Este necesar de remarcat că, în trecut, au mai fost 
adoptate acte normative asemănătoare (de exemplu, 
Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de pre-
venire a conducerii mijloacelor de transport în stare 
de ebrietate, nr.1434 din 7.11.20026). Însă, acestea 
nu şi-au dovedit eficienţa. Aşa cum nu şi-a dovedit-o 
nici art.123 „Conducerea mijloacelor de transport de 
către conducătorii mijloacelor de transport în stare 
de ebrietate” din Codul cu privire la contravenţiile 
administrative.



Nr. 2, februarie 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

26

Că nu şi-au dovedit-o, rezultă cu pregnanţă din 
Nota explicativă la proiectul Legii pentru modificarea 
şi completarea Codului penal al Republicii Moldova 
(proiect elaborat de Guvern): 272 de accidente rutiere, 
produse în 2007 (13,8% din numărul total de accidente 
rutiere), au fost comise ca urmare a conducerii auto-
vehiculelor în stare de ebrietate. În consecinţă, 71 de 
persoane au decedat, iar 446 de persoane au fost trau-
matizate. Gravitatea medie a acestor accidente este de 
16 decedaţi la 100 de persoane accidentate şi depăşeşte 
esenţial gravitatea medie a accidentelor rutiere în an-
samblu. Situaţia la acest capitol se explică prin faptul că 
conducătorul auto, aflat în stare de ebrietate avansată, 
în cazul comiterii unui accident de circulaţie, nu este 
în stare să aprecieze adecvat circumstanţele cazului, 
să informeze oportun serviciile de intervenţie şi să în-
treprindă măsuri necesare pentru salvarea persoanelor 
care au avut de suferit.7 Analiza situaţiei create la acest 
capitol pe parcursul anului 2008 denotă că, de către 
conducătorii mijloacelor de transport aflaţi în stare de 
ebrietate, au fost comise 115 accidente rutiere, soldate 
cu 15 persoane decedate şi 154 persoane traumatiza-
te.8 Ponderea cazurilor de conducere a mijloacelor 
de transport în stare de ebrietate, în numărul total de 
contravenţii depistate în traficul rutier, constituie 4,8%. 
Adică, se referă la fiecare al douăzecelea conducător 
auto documentat. Ceea ce depăşeşte de trei ori indicele 
înregistrat în Europa.9

După ce ne-am convins de oportunitatea completă-
rii Codului penal cu art.2641, ne vom îndrepta atenţia 
asupra examinării elementelor constitutive ale infrac-
ţiunilor prevăzute de acest articol.

Am spus „infracţiunilor”, şi nu „infracţiunii”. 
Într-adevăr, pluralul este indicat, pentru că art.2641 
C.pen. RM stabileşte răspunderea pentru trei infrac-
ţiuni distincte (corespunzătoare alin.(1)-(3) art.2641 
C.pen. RM).

În plus, la alin.(4) art.2641 C.pen. RM este prevăzută 
o circumstanţă agravantă comună pentru cele trei fapte 
infracţionale.

Obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute 
la art.2641 C.pen. RM îl constituie relaţiile sociale cu 
privire la securitatea în transport.

Celelalte semne ale infracţiunii le vom cerceta 
aparte, pentru fiecare din faptele infracţiunii pe care le 
prevede art.2641 C.pen. RM.

În acest plan, obiectul juridic special al infracţi-
unii prevăzute la alin.(1) art.2641 C.pen. RM, îl for-
mează relaţiile sociale cu privire la siguranţa traficului 
rutier, sub aspectul prohibiţiei impuse conducătorilor 
mijloacelor de transport să conducă în stare de ebri-
etate. Din acest punct de vedere, potrivit lit.a) pct.14 

al Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.357 din 13.05.2009, care 
intră în vigoare la 15.07.2009 (în continuare – RCR)10, 
conducătorului de vehicul îi este interzis, printre al-
tele, să conducă vehiculul în stare de ebrietate, sub 
influenţa drogurilor sau altor substanţe contraindicate, 
sub influenţa preparatelor medicamentoase care pro-
voacă reducerea reacţiei.

La rândul său, art.18 din Legea Republicii Moldova 
privind siguranţa traficului rutier, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 7.06.200711, stabileşte, 
printre altele, că, pentru a conduce autovehiculul pe 
drumurile publice, conducătorul lui trebuie să fie apt 
din punct de vedere psihofiziologic.

În ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii speci-
ficate la alin.(1) art.2641 C.pen. RM, ea se exprimă în 
fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea de condu-
cere a mijlocului de transport de către o persoană care 
se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat 
sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, 
psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare. 
Aşadar, în esenţă, fapta prejudiciabilă se exprimă în 
acţiunea de conducere în condiţii ilicite a mijlocului 
de transport. În cazul infracţiunii analizate, caracterul 
ilicit al conducerii rezultă din nerespectarea obligaţiei, 
pe care o are conducătorul mijlocului de transport, de 
a evita starea de ebrietate alcoolică cu grad avansat 
sau starea de ebrietate produsă de substanţe narcotice, 
psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare.

Înţelesul noţiunii „conducerea mijlocului de 
transport” l-am elucidat într-o publicaţie anterioară.12            
In nuce, conducerea mijlocului de transport este acea 
operaţie tehnică prin care o persoană pune în mişcare 
mijlocul de transport şi îl dirijează potrivit cu scopurile 
urmărite de ea. Deci, este deplasare a mijlocului de 
transport, aflarea acestuia în mişcare. Cât timp mijlocul 
de transport nu a pornit, nu se poate vorbi de o conduce-
re a acestuia. În acelaşi timp, distanţa parcursă în timpul 
conducerii este irelevantă pentru existenţa infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.2641 C.pen. RM. Trebuie să 
se reţină existenţa unei activităţi de conducere, atunci 
când conducătorul a fost găsit în timp ce staţiona cu 
mijlocul de transport, însă din probele administrate 
rezultă neîndoielnic că înainte de a se fi oprit el a con-
dus mijlocul de transport în acele condiţii. Constituie 
o activitate de conducere dirijarea şi manevrarea unui 
mijloc de transport împins cu mâna, în scopul de a 
porni motorul. La fel, în situaţia tractării, în scopul de 
a fi pornit motorul, cel aflat la volanul mijlocului de 
transport remorcat efectuează o activitate de conducere 
propriu-zisă. Se consideră conducere şi dirijarea unui 
mijloc de transport ce se deplasează pe o şosea, în 
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pantă, coborând, în virtutea inerţiei, nu prin acţionarea 
dispozitivului mecanic de propulsie.

Cerinţa esenţială pentru întregirea faptei prejudici-
abile prevăzute la alin.(1) art.2641 C.pen. RM este ca, 
în timpul conducerii mijlocului de transport, făptuitorul 
să se afle în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat 
sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, 
psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare.

Aşadar, nu e suficient ca făptuitorul să fi consumat 
substanţele nominalizate în alin.(1) art.2641 C.pen. RM, 
nici să se fi aflat sub influenţa lor. Condiţia necesară este 
ca făptuitorul să fie în stare de ebrietate cu grad avansat 
(în ipoteza ebrietăţii produse de băuturi alcoolice) sau 
în stare de ebrietate (în ipoteza ebrietăţii produse de 
substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe 
cu efecte similare).

Noţiunea „stare de ebrietate” şi „stare de ebrietate cu 
grad avansat” sunt noţiuni juridice, avându-şi suportul 
normativ chiar în textul legii penale. La concret, în 
conformitate cu alin.(1) art.13412 C.pen. RM, prin „stare 
de ebrietate” se înţelege starea de dereglare psihofunc-
ţională a organismului survenită în urma consumului 
de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau 
de alte substanţe cu efecte similare. Accentuăm că, la 
interpretarea prevederilor art.2641 C.pen. RM (ca şi a 
altor norme din legea penală), tocmai această definiţie 
legislativă prezintă prioritate, în comparaţie cu alte 
definiţii ale noţiunii „stare de ebrietate” din alte surse 
oficiale, care pot comporta anumite discrepanţe:

– definiţia noţiunii „stare de ebrietate” din Ordinul 
Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale cu privire 
la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebri-
etate şi naturii ei, nr.401 din 3.10.2006: stare survenită 
în urma consumului de alcool şi/sau alte substanţe ce 
provoacă ebrietate şi care au drept urmare dereglarea 
psihofuncţională a organismului13;

– definiţia noţiunii „stare de ebrietate” din Hotărâ-
rea Plenului nr.20/1999: stare survenită atât în urma 
consumului de alcool, cât şi a folosirii drogurilor, 
substanţelor toxice şi a altor substanţe ce provoacă 
turmentarea, care are drept urmare formarea unei stări 
psihofuncţionale neobişnuite.

Dincolo de aceste discrepanţe (care sunt mai mult 
de formă), trebuie să recunoaştem că cele două definiţii 
subsidiare ne ajută, pe calea interpretării sistematice, 
să percepem sensul sintagmei „alte substanţe cu efecte 
similare” din alin.(1) art.2641 C.pen. RM. Ajungem la 
concluzia că această sintagmă se referă la alte substanţe 
decât alcoolul (băuturi alcoolice), decât substanţele 
narcotice şi substanţele psihotrope.14 Considerăm că 
aceste alte substanţe sunt: analoagele substanţelor 
narcotice sau psihotrope15; drogurile (altele decât 

substanţele  narcotice şi substanţele psihotrope)16; 
substanţele toxice17; substanţele cu efecte puternice.18 
Cu privire la ultimele două categorii de substanţe, se 
impune precizarea că ele trebuie să poată provoca starea 
de ebrietate. Pentru că relevant este nu care anume sub-
stanţe a consumat făptuitorul (sau i-au fost administrate 
făptuitorului). Relevant este că substanţele respective 
i-au provocat starea de ebrietate.

După cum am consemnat mai sus, în ipoteza produ-
cerii ebrietăţii de alcool (băuturi alcoolice), contează nu 
doar prezenţa stării de ebrietate. În vederea delimitării 
ilicitului penal de ilicitul contravenţional, are importan-
ţă şi gradul de ebrietate. Astfel, se aplică răspunderea 
penală, în baza alin.(1) art.2641 C.pen. RM, în cazul 
conducerii mijlocului de transport de către o persoană 
care se află în stare de ebrietate cu grad avansat. Pe 
de altă parte, se aplică răspunderea contravenţională, 
în baza alin.(1) art.233 din Codul contravenţional al    
Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii 
Moldova la 24.10.2008 (în continuare – C.contr. RM)19, 
în cazul conducerii vehiculului de către o persoană 
care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce 
depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern, 
dacă fapta nu constituie infracţiune.

În mod corespunzător, în alin.(2) şi (3) art.13412 
C.pen. RM se formulează definiţiile noţiunilor „stare 
de ebrietate alcoolică cu grad minim” (care îşi do-
vedeşte semnificaţia în planul aplicării răspunderii 
contravenţionale) şi „stare de ebrietate alcoolică cu 
grad avansat” (care îşi dovedeşte semnificaţia în pla-
nul aplicării răspunderii penale). In concreto, potrivit 
alin.(2) art.13412 C.pen. RM, prin „stare de ebrietate 
alcoolică cu grad minim” se înţelege starea persoanei 
care are concentraţia de alcool în sânge de la 0,3 până 
la 0,8 g/l şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul 
expirat de la 0,15 până la 0,4 mg/l. Totodată, conform 
alin.(3) art.13412 C.pen. RM, prin „stare de ebrietate 
alcoolică cu grad avansat” se înţelege starea persoanei 
care are concentraţia de alcool în sânge de la 0,8 g/l şi 
mai mult şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul 
expirat de la 0,4 mg/l şi mai mult.

Conjuncţia „şi” din ambele definiţii arată că tre-
buie să fie întrunite cumulativ condiţia privitoare la 
concentraţia de alcool în sânge şi condiţia referitoare 
la concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat. De 
aceea, se va aplica răspunderea contravenţională, şi nu 
răspunderea penală, dacă, de exemplu, concentraţia 
de alcool în sângele făptuitorului constituie 0,9 g/l, 
însă concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat 
constituie 0,3 mg/l. Aceeaşi soluţie se impune dacă, de 
exemplu, concentraţia de alcool în sângele făptuitorului 
constituie 0,7 g/l, iar concentraţia vaporilor de alcool 
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în aerul expirat constituie 0,5 mg/l. Oricare altă inter-
pretare ar fi una extensivă defavorabilă făptuitorului. 
Deci, ar veni în contradicţie cu regula fixată la alin.(2) 
art.3 C.pen. RM.

Interpretarea pe care o propunem îşi găseşte fun-
damentare în literatura de specialitate. De exemplu, 
C.Turianu afirmă: „Cele două stări – starea de îmbi-
baţie alcoolică ce depăşeşte limita legală şi starea de 
ebrietate – nu sunt neapărat echivalente. Există cazuri 
când conducătorul unui autovehicul are alcoolemie 
în sânge sub 1‰20 şi totuşi prezintă simptomele stării 
de ebrietate, după cum sunt şi cazuri când îmbibaţia 
alcoolică este mai mare de 1‰, dar conducătorul nu 
prezintă simptomele acestei stări”.21 La fel, M.A. Hotca 
menţionează: „Subiectul activ trebuie să îndeplinească 
cerinţa alternativă (sublinierea ne aparţine – n.a.) să 
aibă în sânge, la data efectuării elementului material, 
o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală (0,8 g/l 
alcool pur în sânge) sau să se afle, în acelaşi moment, 
în stare de ebrietate...”.22

Spre deosebire de legea penală română, legea pe-
nală autohtonă nu pune pe acelaşi nivel noţiunea de 
concentraţie de alcool în sânge şi noţiunea de stare de 
ebrietate. Drept urmare, conform legii penale române, 
sunt sancţionaţi nu numai conducătorii mijloacelor de 
transport al căror grad de îmbibaţie alcoolică în sânge 
depăşeşte limita legală, dar şi cei care au fost la volan 
în stare de ebrietate, fără însă a se fi putut determina din 
diverse motive gradul îmbibaţiei alcoolice. În această 
ultimă situaţie, probarea ebrietăţii făptuitorului se face 
pe baza diagnosticului clinic, adică făcându-se dovada 
modului de comportare, a atitudinii, a capacităţii de 
orientare în timp şi spaţiu, a memoriei, a siguranţei 
gesturilor mâinii, a stării pupilelor etc.

În legea penală autohtonă concepţia este calitativ 
diferită. Or, din art.13412 C.pen. RM se desprinde că 
doar atunci se poate atesta starea de ebrietate când 
condiţia privitoare la concentraţia de alcool în sânge 
este secundată de condiţia referitoare la concentraţia 
de alcool în aerul expirat. Desigur, pe baza diagnosti-
cului clinic nu se poate stabili cu precizie matematică 
nici concentraţia de alcool în sânge, nici concen traţia 
de alcool în aerul expirat. Considerăm că se justifică 
abordarea cumulativă a celor două condiţii de către 
legiuitorul autohton, abordare necesară unei mai mari 
concludenţe a vinovăţiei făptuitorului. O confirmă criti-
cele exprimate de Gh.Alecu: „Utilizarea aerului expirat 
pentru determinări cantitative ale alcoolemiei întâmpină 
dificultăţi sub aspect probator datorită mai multor as-
pecte. Rezultatele obţinute prin această metodă de de-
terminare pot să nu fie concludente, deoarece proporţia 
de aer alveolar din aerul expirat este variabilă în funcţie 

de profunzimea expiraţiei (fiind în medie de 2/3) sau de 
factorii fiziologici individuali ai subiectului testat, iar 
modificările de ventilaţie sau temperatură îngreunează, 
de asemenea, o apreciere corectă... Studii de speciali-
tate23 au arătat că, deşi determinarea electro-chimică 
a concentraţiei alcoolului din aerul expirat reprezintă 
o metodă utilă de determinare a intoxicaţiei alcoolice, 
rezultatele determinării prezintă o plajă de nesiguranţă 
în jurul valorilor cuprinse între 0,99-1,40‰...”.24

Sub un alt aspect, pentru individualizarea pedep-
sei aplicate în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.2641 C.pen. RM, este importantă una din prevederile 
de la art.24 C.pen. RM: „Cauzele ebrietăţii, gradul şi 
influenţa ei asupra săvârşirii infracţiunii se iau în con-
siderare la stabilirea pedepsei”. O atenţie aparte trebuie 
acordată mai ales cauzelor stării de ebrietate. Astfel, în 
ordinea crescătoare desemnând sporirea gravităţii faptei, 
putem deosebi trei ipoteze: 1) starea de ebrietate acci-
dentală (involuntară), provocată fără voia făptuitorului 
(de exemplu, când făptuitorul consideră că consumă un 
lichid inofensiv, care, în realitate, se dovedeşte a fi o 
băutură alcoolică; când făptuitorului i-au fost introduse, 
împotriva voinţei, în organismul lui substanţe care i-au 
provocat ebrietatea etc.); 2) starea de ebrietate voluntară, 
când făptuitorul consumă voit substanţele respective, 
fără a-şi dori să-i provoace starea de ebrietate; 3) starea 
de ebrietate preordinată, când făptuitorul îşi provoacă 
voit starea de ebrietate.

Or, conform lit.i) alin.(1) art.76 C.pen. RM, la sta-
bilirea pedepsei, se consideră circumstanţă atenuantă 
săvârşirea infracţiunii de către o persoană în stare de 
ebrietate, provocată de consumarea involuntară sau 
forţată a substanţelor menţionate la art.24 C.pen. RM 
sau de consumarea de aceste substanţe fără a fi conşti-
entă de efectul lor. În acelaşi timp, potrivit lit.j) alin.(1) 
art.77 C.pen. RM, la stabilirea pedepsei, se consideră 
circumstanţă agravantă săvârşirea infracţiunii de către o 
persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea 
substanţelor menţionate la art.24 C.pen. RM; instanţa de 
judecată este în drept, în funcţie de caracterul infracţiunii, 
să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă.

În altă privinţă, este necesar de consemnat că la 
alin.(2) art.77 C.pen. RM se prevede: „Dacă circum-
stanţele menţionate la alin.(1) sunt prevăzute la artico-
lele corespunzătoare din Partea Specială a prezentului 
cod în calitate de semne ale acestor componenţe de 
infracţiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept 
circumstanţe agravante”. În practica de aplicare a legii 
penale nu întotdeauna se respectă această prevedere. 
Astfel, într-o speţă, G.I. a fost învinuit de săvârşirea 
infracţiunii prevăzute la alin.(4) art.264 C.pen. RM. 
Adică a încălcării regulilor de securitate a circulaţiei 
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sau de exploatare a mijloacelor de transport de către 
persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare 
ce a cauzat din imprudenţă decesul unei persoane, 
săvârşită în stare de ebrietate. De asemenea, i-a fost 
reţinută şi circumstanţa agravantă specificată la lit.j) 
alin.(1) art.77 C.pen. RM.25

Bineînţeles, este inadmisibilă o asemenea practi-
că. În alin.(2), (4) şi (6) art.264 şi în alin.(1) art. 2641 
C.pen. RM starea de ebrietate este un indiciu de esenţă, 
indispensabil. De aceea, ar fi cu totul inechitabil ca, în 
cazul infracţiunilor prevăzute la aceste norme, starea 
de ebrietate să fie luată în consideraţie şi la individuali-
zarea pedepsei. Ar fi o înţelegere eronată a principiului 
individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale, 
fixat la art.7 C.pen. RM. În concluzie, aplicarea răs-
punderii conform alin.(1) art.2641 (sau alin.(2), (4) sau 
(6) art.264) C.pen. RM exclude invocarea prevederii 
de la lit.j) alin.(1) art.77 C.pen. RM.

În alt context, nu trebuie aplicată răspunderea pe-
nală persoanei care, aflându-se în stare de ebrietate, a 
condus mijlocul de transport pentru a transporta la o 
instituţie medicală persoana a cărei viaţă sau sănătate 
era în pericol. În această ipoteză şi în ipoteze asemă-
nătoare, reieşind din art.38 C.pen. RM, vom atesta 
starea de extremă necesitate, care înlătură caracterul 
penal al faptei. Desigur, făptuitorul trebuie să-şi dea 
seama că nu provoacă urmări mai grave decât cele care 
s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat pe 
calea conducerii în stare de ebrietate a mijlocului de 
transport.

Finalizând analiza laturii obiective a infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.2641 C.pen. RM, vom menţiona 
că această infracţiune este una formală. Ea se consideră 
consumată din momentul efectuării conducerii mijlocu-
lui de transport de către o persoană care se află în stare 
de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de 
ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/
sau de alte substanţe cu efecte similare. Pentru calificarea 
acţiunii conform alin.(1) art.2641 C.pen. RM, nu are im-
portanţă dacă s-au produs ori nu urmări prejudiciabile. 
Producerea urmărilor prejudiciabile excede limitele 
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.2641 C.pen. RM. 
De aceea, necesită calificare suplimentară conform 
art.149 sau 157 C.pen. RM. Aceasta în cazul în care 
făptuitorul nu a încălcat nici o regulă de securitate a 
circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport. 
Dacă însă, în condiţiile reliefate mai sus, le-a încălcat, 
i se va aplica răspunderea conform alin.(2), (4) sau 
(6) art.264 C.pen. RM. Bineînţeles, în acest caz, la 
calificare nu va fi necesară reţinerea prevederii de la 
alin.(1) art.2641 C.pen. RM.

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.2641 C.pen. RM se caracterizează prin intenţie 
directă. Aceasta înseamnă că făptuitorul îşi dă seama 
de caracterul prejudiciabil al acţiunii sale şi doreşte 
să conducă mijlocul de transport, aflându-se în stare 
de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de 
ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/
sau de alte substanţe cu efect similar.

Accentuăm, făptuitorul doreşte nu pur şi simplu să 
conducă mijlocul de transport. El doreşte să-l conducă, 
dându-şi seama că se află în starea descrisă în dispoziţia 
alin.(1) art.2641 C.pen. RM. Cineva ar putea întreba: 
este posibil să nu-şi dea seama? Considerăm, că da. 
Este posibil. Cu precădere în cazurile când făptuitorul, 
din cauza unei erori (a sa ori a altor persoane) ori din 
cauza altor împrejurări, nu şi-a dat seama că a consu-
mat o substanţă din cele descrise în dispoziţia alin.(1) 
art.2641 C.pen. RM. Despre o asemenea posibilitate ne 
vorbeşte Gh.Alecu: „Din cazuistica bogată amintim in-
toxicaţiile accidentale cu alcoolul, existând în anumite 
medii industriale, ingerarea în scop terapeutic a unor 
substanţe volatile de origine medicamentoasă (canforul, 
unele zaharuri cu funcţie alcoolică, neuroleptice etc.), 
dar şi cazul unui participant la stingerea unui incendiu 
care, acuzat fiind că se află în stare de ebrietate, s-a 
prezentat la medicul legist care, în urma cercetărilor 
clinice, a constatat manifestări fiziologice asimilate 
intoxicaţiei alcoolice, dar care, în urma prelevării de 
probe biologice, a constatat lipsa alcoolului în sânge 
şi prezenţa COHb în proporţii de 28%”.26

Considerăm că sunt posibile şi alte situaţii când făp-
tuitorul poate să nu-şi dea seama că se află în stare de 
ebrietate. De exemplu, conform lit.d) art.9 al Legii pri-
vind siguranţa traficului rutier, se stabileşte competenţa 
Ministerului Sănătăţii de a elabora un semn distinctiv, 
care urmează a fi aplicat pe ambalajul medicamentelor 
contraindicate conducătorilor de vehicul.

Dar dacă pe medicamentele consumate de făptuitor 
nu era aplicat un astfel de semn? Nici instrucţiunea 
pentru administrarea medicamentelor nu conţinea infor-
maţii vizând contraindicaţiile corespunzătoare? Poate 
oare făptuitorul, care nu este expert în domeniu, să 
determine cu certitudine dacă se află sau nu în stare de 
ebrietate? Mai ales că această stare poate fi uneori uşor 
confundată cu stări asemănătoare ebrietăţii: surmenare; 
simptomele unor boli; stări posttraumatice etc.

Iată de ce, doar cercetarea în ansamblu a tuturor 
circumstanţelor ne poate da răspuns la întrebarea, dacă 
făptuitorul a manifestat sau nu intenţie directă faţă de 
cele săvârşite.

În ce priveşte subiectul infracţiunii prevăzute 
la alin.(1) art.2641 C.pen. RM, acesta este persoana 



Nr. 2, februarie 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

30

fizică responsabilă care la momentul săvârşirii infrac-
ţiunii a împlinit vârsta de 16 ani. În plus, subiectul are 
calitatea specială de persoană care conduce mijlocul 
de transport.27 Dar nici aceasta nu e suficient. Dacă 
facem conexiune cu cele specificate la alin.(4) art.2641         
C.pen. RM, ajungem la concluzia că subiectul infrac-
ţiunii specificate la alin.(1) art.2641 C.pen. RM este o 
persoană care deţine permis de conducere şi nu este pri-
vată de dreptul de a conduce mijloace de transport.

În continuare, analiza noastră va fi consacrată infrac-
ţiunii prevăzute la alin.(2) art.2641 C.pen. RM.

În conformitate cu lit.a) alin.(1) pct.126 RCR, per-
soanele responsabile de exploatarea vehiculelor sunt 
obligate, printre altele, să nu admită la conducerea 
vehiculelor persoane care sunt în stare de ebrietate, sub 
influenţa drogurilor sau altor substanţe contraindicate, 
sub influenţa preparatelor medicamentoase care pro-
voacă reducerea reacţiei. Reieşind din aceasta, obiectul 
juridic principal al infracţiunii examinate îl formează 
relaţiile sociale cu privire la siguranţa traficului rutier, 
sub aspectul prohibiţiei impuse conducătorului sau 
posesorilor mijloacelor de transport (ori altor asemenea 
persoane) să predea conducerea mijlocului de transport 
către o persoană care se află în stare de ebrietate.

La rândul său, obiectul juridic secundar al in-
fracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2641 C.pen. RM îl 
formează relaţiile sociale cu privire la sănătatea sau 
viaţa persoanei.

Obiectul material al infracţiunii în cauză îl repre-
zintă corpul persoanei.

Referitor la latura obiectivă a infracţiunii prevăzute 
la alin.(2) art.2641 C.pen. RM, trebuie de menţionat că 
aceasta are următoarea structură:

1) fapta prejudiciabilă care se exprimă în acţiunea 
de predare a conducerii mijlocului de transport către o 
altă persoană care se află în stare de ebrietate;

2) urmările prejudiciabile, având un caracter al-
ternativ:

a) vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii;

b) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii;

c) decesul (unei singure persoane sau al mai multor 
persoane);

3) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi 
urmările prejudiciabile.

În contextul analizei faptei prejudiciabile prevăzute 
la alin.(2) art.2641 C.pen. RM, este utilă reproduce-
rea punctului de vedere aparţinând lui A.Saharciuc: 
„Predarea conducerii mijlocului de transport către o 
altă persoană, care se află în stare de ebrietate, constă 
în admiterea voluntară la conducerea mijlocului de     

transport a unei asemenea persoane. Pentru calificare, 
nu contează dacă predarea conducerii a avut loc în 
mijlocul de transport sau în afara acestuia. Nici dacă 
făptuitorul a continuat să se afle sau nu în mijlocul de 
transport după predarea conducerii acestuia. Com-
ponenţa infracţiunii date va lipsi în cazul în care, în 
urma aplicării violenţei sau a ameninţării cu violenţă, 
persoana este nevoită să predea conducerea mijlocului 
de transport către o altă persoană care se află în stare 
de ebrietate”.28

Aşadar, în esenţă, acţiunea de predare a conducerii 
mijlocului de transport consistă în eliberarea permisi-
unii – verbale sau scrise – pentru deplasarea mijlocului 
de transport. Predarea conducerii mijlocului de trans-
port trebuie să fie voluntară. Deci, făptuitorul să nu se 
afle sub imperiul constrângerii fizice sau psihice, cauză 
care, conform art.39 C.pen. RM, înlătură caracterul 
penal al faptei.

Circumstanţele faptice, în care s-a produs predarea 
mijlocului de transport, nu influenţează calificarea in-
fracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2641 C.pen. RM (de 
exemplu, durata conducerii, locul în care s-a efectuat 
predarea conducerii, numărul de persoane cărora li s-a 
predat conducerea etc.). Important este ca predarea 
conducerii mijlocului de transport să fie realizată în 
raport cu o persoană care se află în stare de ebrietate. 
La calificare, nu este relevant care anume substanţe 
au produs starea de ebrietate a celui căruia i s-a predat 
conducerea mijlocului de transport. De asemenea, nu 
contează, în ipoteza stării de ebrietate alcoolică, care 
este gradul de ebrietate: minim sau avansat. Toate 
acestea pot fi luate în consideraţie numai la individua-
lizarea pedepsei.

În altă ordine de idei, amintim că una din modalităţile 
normative ale faptei prejudiciabile prevăzute la art.265 
C.pen. RM este punerea în exploatare a mijloacelor de 
transport cu defecte tehnice vădite. Ce este „punerea în 
exploatare”, dacă nu „predare a conducerii”, numai că 
numită altfel? În acelaşi timp, aşa cum am demonstrat 
într-o investigaţie anterioară, subiect al infracţiunii spe-
cificate la art.265 C.pen. RM poate fi şi conducătorul sau 
posesorul mijlocului de transport.29 Aceste similitudini 
cu infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.2641 C.pen. RM 
condiţionează formularea următoarei întrebări: care 
variantă de calificare trebuie s-o alegem atunci când 
are loc predarea conducerii (punerea în exploatare) a 
mijlocului de transport cu defecte tehnice vădite de către 
conducătorul sau posesorul acestui mijloc de transport 
(ori o altă asemenea persoană) către o altă persoană care 
se află în stare de ebrietate:

1) alin.(2) art.2641 C.pen. RM;
2) art.265 C.pen. RM;
3) alin.(2) art.2641 şi art.265 C.pen. RM?
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Varianta de calificare trebuie selectată în aşa fel, în-
cât să nu fie subevaluat sau supraevaluat pericolul social 
al celor săvârşite. În acelaşi timp, trebuie respectată 
cerinţa din alin.(2) art.115 C.pen. RM: în situaţia califi-
cării infracţiunilor privind concurenţa normelor penale, 
este aleasă una din normele concurente care reflectă cel 
mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile.

Astfel, algoritmul pe care îl propunem este urmă-
torul: renunţăm la varianta de calificare nr.3. Pentru că 
ea presupune supraevaluarea pericolului social al celor 
săvârşite. Când nu există alternativă, optăm pentru 
subevaluarea pericolului social, în locul supraevaluării 
acestuia. Întrucât varianta de calificare nr.3 presupune 
sancţionarea de două ori pentru aceeaşi acţiune (care are 
doar două denumiri diferite, nu şi conţinut diferit), pre-
cum şi respectând principiul in dubio pro reo, vom opta 
pentru una din primele două variante de calificare. Pentru 
că alegerea uneia din aceste variante implică, inevitabil, 
nereţinerea la calificare a unor detalii ale celor săvârşite, 
acordăm prioritate aceluiaşi principiu – in dubio pro reo. 
Comparând sancţiunile de la alin.(2) art.2641 C.pen. RM 
şi de la art.265 C.pen. RM (şi, implicit, pericolul social 
al faptelor corespunzătoare), se profilează concluzia că 
mai puţin represivă este sancţiunea de la alin.(2) art.2641 
C.pen. RM. Aşadar, în final, considerăm că, în situaţia 
descrisă mai sus, este indicată varianta de calificare nr.1. 
Iar circumstanţa că mijlocul de transport predat pentru 
conducere (pus în exploatare având defecte tehnice vă-
dite) poate conta numai la individualizarea pedepsei. 
Din argumentele prezentate mai sus ne dăm seama că, 
deşi nu este perfectă, varianta de calificare recomandată 
are mai multe plusuri decât minusuri. Celelalte două 
variante de calificare sunt mai vulnerabile sub aspectul 
respectării principiilor şi regulilor aplicate la calificarea 
infracţiunilor.

Schimbând registrul, vom consemna că infracţi-
unea prevăzută la alin.(2) art.2641 C.pen. RM este o 
infracţiune materială. Aceasta pentru că presupune 
obligatoriu producerea urmărilor preju di ciabile pre-
văzute în art.264 C.pen. RM. În ipoteza în care fapta 
prejudiciabilă nu implică produce rea unor asemenea 
urmări, se va aplica răspunderea contravenţională, în 
baza alin.(2) art.233 C.contr. RM. Nu avem în vedere 
aici cazul când aceste urmări nu se produc din cauze 
independente de voinţa făptuitorului, atestându-se 
tentativa la infracţiunea specificată la alin.(2) art.2641 
C.pen. RM. Nu, pentru că fapta, prevăzută la alin.(2) 
art.233 C.contr. RM, datorită circumstan ţelor în care e 
comisă, nu poate prin excelenţă să conducă la urmările 
prejudiciabile nominalizate la art.264 C.pen. RM. Cel 
mult, poate conduce la vătămarea uşoară a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii.

La individualizarea pedepsei aplicate pentru infrac-
ţiunea prevăzută la alin.(2) art.2641 C.pen. RM se va 
lua în consideraţie care anume urmare prejudiciabilă a 
survenit: vătămarea medie a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii; vătămarea gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii; decesul (unei singure persoane sau al 
mai multor persoane). În fiecare din cele trei ipoteze, 
numărul de victime trebuie, de asemenea, luat în con-
sideraţie la individualizarea pedepsei.

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la        
alin.(2) art.2641 C.pen. RM se caracterizează prin 
intenţie faţă de fapta prejudiciabilă şi imprudenţă faţă 
de urmările prejudiciabile.

Făptuitorul trebuie să manifeste bună-ştiinţă faţă 
de fapta prejudiciabilă. Aceasta presupune şi condiţia 
specificată în pct.19 al Hotărârii Plenului nr.20/1999: 
„... faptul aflării în stare de ebrietate a persoanei, căreia 
i-a fost predată conducerea, era vădit cunoscut de către 
subiect”. Certitudinea subiectului poate avea ca suport: 
rezultatul testării alcooloscopice a persoanei căreia i-a 
fost predată conducerea mijlocului de transport; con-
cluziile examenului medical în vederea stabilirii stării 
de ebrietate; administrarea ante-factum de substanţe, 
care produc ebrietate persoanei căreia i-a fost predată 
conducerea mijlocului de transport, chiar de către su-
biectul infracţiunii etc.

Subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2641 
C.pen. RM este persoana fizică responsabilă care la 
momentul săvârşirii infracţiunii a împlinit vârsta de 
16 ani. În plus, aşa cum rezultă din natura infracţiunii 
analizate, subiectul trebuie să aibă o calitate specială. 
Considerăm că, înainte de toate, este vorba de calitatea 
de conducător sau posesor al mijlocului de transport 
care e predat pentru conducere unei alte persoane care 
se află în stare de ebrietate.

În pct.19 al Hotărârii Plenului nr.20/1999, pe lângă 
conducătorul şi posesorul mijlocului de transport, alte 
persoane sunt numite ca subiecţi ai infracţiunii prevăzu-
te la art.1773 C.pen. RM din 1961 (adică, ai infracţiunii 
reprezentând prototipul istoric al infracţiunii specificate 
la alin.(2) art.2641 C.pen. RM). Considerăm că „alte 
peroane” este o noţiune care desemnează toate celelalte 
persoane responsabile de exploatarea mijloacelor de 
transport, care, în acord cu lit.a) alin.(1) pct.126 RCR, 
sunt obligate să nu admită la conducerea vehiculelor 
persoane care au consumat băuturi alcoolice, droguri 
sau alte substanţe contraindicate conducerii. De exem-
plu, o astfel de obligaţie este stabilită în pct.3.3.3 al 
Regulamentului Transporturilor şi Comunicaţiilor 
cu privire la asigurarea securităţii circulaţiei rutiere 
la întreprinderi, instituţii, organizaţii ce efectuează 
transporturi de pasageri şi mărfuri, din 9.12.1999: 
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„Organizaţia este obligată să asigure controlul stării 
sănătăţii şoferilor, de a nu admite pentru conducerea 
mijloacelor de transport persoanele care se află în 
stare de ebrietate...”.30 Bineînţeles, nu organizaţia (în-
treprinderea, instituţia) trebuie considerată subiect al 
infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2641 C.pen. RM. 
Nu ne permite aceasta prevederea de la alin.(4) art.21 
C.pen. RM. Subiect trebuie considerată persoana fizică 
din cadrul organizaţiei (întreprinderii, instituţiei) căreia 
îi incumbă respectiva obligaţie.

În legătură cu cele enunţate mai sus, este imperioasă 
următoarea precizare: într-o publicaţie anterioară am 
afirmat că modalitatea normativă de altă încălcare gravă 
a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport ce 
asigură securitatea circulaţiei – ca modalitate a faptei 
prejudiciabile prevăzute la art.265 C.pen. RM – se 
poate exprima, inclusiv, în admiterea la conducerea mij-
loacelor de transport a persoanelor care au consumat bă-
uturi alcoolice, droguri sau alte substanţe contraindicate 
conducerii. Această afirmaţie şi-a pierdut actualitatea 
din momentul intrării în vigoare, la 3.03.2009, a Legii 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
din 3.02.2009 (prin care, printre altele, Codul penal a 
fost completat cu art.2641). Din acel moment, se aplică 
doar alin.(2) art.2641 C.pen. RM, în cazul în care are 
loc admiterea la conducerea mijloacelor de transport 
a persoanelor care au consumat numitele substanţe. În 
această situaţie concretă, se poate afirma că alin.(2) 
art.2641 C.pen. RM se prezintă ca o normă specială în 
raport cu art.265 C.pen. RM.

În fine, complinind caracteristicile subiectului 
infracţiunii specificate la alin.(2) art.2641 C.pen. RM, 
reieşind din prevederile alin.(4) ale aceluiaşi articol, 
vom menţiona că subiectul trebuie să fie o persoană 
care deţine permis de conducere şi nu este privată de 
dreptul de a conduce mijloace de transport.

În cele ce urmează vom analiza infracţiunea prevă-
zută la alin.(3) art.2641 C.pen. RM.

La lit.b) alin.(3) art.23 al Legii privind siguranţa 
traficului rutier se stabileşte că conducătorul de autove-
hicul este obligat să se supună, la solicitarea agentului 
de circulaţie, procedurii de testare a aerului expirat şi 
a examenului medical de recoltare a probelor biologice 
în vederea constatării alcoolemiei ori consumului de 
droguri şi de alte substanţe psihotrope sau de medi-
camente cu efecte similare. Pe cale de consecinţă, se 
poate afirma că obiectul juridic special al infracţiunii 
prevăzute la alin.(3) art.2641 C.pen. RM îl formează 
relaţiile sociale cu privire la siguranţa traficului rutier, 
sub aspectul prohibiţiei impuse conducătorilor mijloa-
celor de transport de a refuza, a se împotrivi sau a se 
eschiva de la testarea alcooloscopică, de la examenul 

medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a na-
turii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul 
acestui examen medical.

Latura obiectivă a infracţiunii examinate se expri-
mă în fapta prejudiciabilă, concretizată, după caz, în 
acţiune sau inacţiune. Fapta prejudiciabilă cunoaşte trei 
modalităţi normative cu caracter alternativ. În esenţă, 
toate cele trei modalităţi se reduc la respingerea – ex-
presă sau tacită – a efectuării testării alcooloscopice, a 
examenului medical în vederea stabilirii stării de ebri-
etate şi a naturii ei sau a recoltării probelor biologice 
în cadrul acestui examen medical. Variază doar nuan-
ţele în care se realizează această respingere: refuzul 
presupune respingerea expresă; împotrivirea implică 
respingerea expresă, însoţită de opunerea de rezistenţă 
nonviolentă; eschivarea presupune respingerea tacită. 
În care anume din cele trei modalităţi s-a realizat fapta 
prejudiciabilă, poate fi luat în consideraţie la individu-
alizarea pedepsei.

La rândul său, oricare din cele trei modalităţi nor-
mative, nominalizate în dispoziţia de la alin.(3) art.2641 
C.pen. RM, pot presupune diverse modalităţi faptice. 
Despre unele din ele, ne vorbeşte C.Turianu: tergiver-
sarea prezentării pentru recoltarea probelor biologice, 
dacă prin aceasta s-a ajuns la expirarea termenului 
înăuntrul căruia ar fi posibil să se efectueze examenul 
de laborator; refuzul de a opri la somaţia organului de 
poliţie; fuga de sub supravegherea organelor de poliţie 
în timpul conducerii spre o unitate medicală în vederea 
recoltării probelor biologice; invocarea unor împreju-
rări lipsite de orice temei pentru a justifica neacceptarea 
efectuării probelor etc.31 

Este important de reţinut, că aplicarea răspunderii 
penale conform alin.(3) art.2641 C.pen. RM este de 
neconceput în lipsa situaţiei-premisă. Această situaţie-
premisă este specificată în dispoziţia de la lit.b) alin.
(3) art.23 al Legii privind siguranţa traficului rutier: 
„Conducătorul de autovehicul este obligat să se supună, 
la solicitarea agentului de circulaţie (sublinierea ne 
aparţine – n.a.), procedurii de testare a aerului expirat şi 
examenului medical de recoltare a probelor biologice în 
vederea constatării alcoolemiei ori consumului de dro-
guri şi de alte substanţe psihotrope sau de medicamente 
cu efecte similare”. Această dispoziţie este reprodusă 
aproape cu fidelitate la lit.j) pct.11 RCR.

Nici o dispoziţie normativă nu impune conducăto-
rului mijlocului de transport obligaţia să se prezinte 
din propria iniţiativă pentru testarea alcooloscopică, 
examenul medical în vederea stabilirii stării de ebri-
etate şi a naturii ei sau recoltarea probelor biologice 
în cadrul acestui examen medical. Aceasta chiar dacă 
conducătorul mijlocului de transport se află în stare 
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de ebrietate. Fără preexistenţa solicitării agentului de 
circulaţie, nu există, pentru conducătorul mijlocului 
de transport, obligaţia de a se supune, din proprie ini-
ţiativă, testării alcooloscopice, examenului medical în 
vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau 
recoltării probelor biologice în cadrul acestui examen. 
Deci, în lipsa situaţiei-premisă specificate, nu poate 
fi concepută nici infracţiunea prevăzută la alin.(3) 
art.2641 C.pen. RM.

Infracţiunea în cauză este o infracţiune formală. 
Ea se consideră consumată din momentul săvârşirii 
faptei prejudiciabile, în oricare din modalităţile sale 
normative. Infracţiunea subzistă chiar dacă, ulterior, 
pe baza altor probe, s-ar constata că făptuitorul nu se 
afla în stare de ebrietate în momentul săvârşirii infrac-
ţiunii. În alţi termeni, nu este obligatoriu ca săvârşirea 
infracţiunii prevăzute la alin.(3) art.2641 C.pen. RM 
să fie legată de săvârşirea de către aceeaşi persoană a 
faptelor specificate la alin.(1) art.2641 C.pen. RM sau 
alin.(1) art.233 C.contr. RM.

Din punctul de vedere al laturii subiective, infrac-
ţiunea specificată la alin.(3) art.2641 C.pen. RM se 
caracterizează prin intenţie directă. Aceasta înseamnă 
că făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al 
acţiunii sau inacţiunii sale şi doreşte să-şi exprime refu-
zul, împotrivirea sau eschivarea de la testarea alcoolosco-
pică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării 
de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor 
biologice în cadrul acestui examen medical.

Subiectul infracţiunii analizate este persoana fizică 
responsabilă care la momentul săvârşirii infracţiunii a 
împlinit vârsta de 16 ani. În afară de aceasta, subiectul 
are o dublă calitate specială:

1) este conducător al mijlocului de transport;
2) este persoană care deţine permis de conducere şi 

care nu este privată de dreptul de a conduce mijloace 
de transport.

 Finalmente, vom supune cercetării varianta agra-
vată a infracţiunilor prevăzute la alin.(1)-(3) art.2641 
C.pen. RM. În conformitate cu alin.(4) art.2641                    
C.pen. RM, ea presupune săvârşirea acestor infracţiuni 
de către persoana care nu deţine permis de conducere 
sau care este privată de dreptul de a conduce mijloa-
ce de transport. În cele ce urmează vor fi examinate, 
pe rând, cele două ipoteze ale respectivei variante 
agravate:

1) subiectul nu deţine permis de conducere;
2) subiectul este privat de dreptul de a conduce 

mijloace de transport.
 Vizavi de prima ipoteză, potrivit alin.(1) art.19 al 

Legii privind siguranţa traficului rutier, dreptul de a 
conduce un autovehicul se confirmă prin permisul de 

conducere, în care este indicată categoria şi/sau subca-
tegoria lui. Această dispoziţie îşi găseşte dezvoltare 
şi precizare în pct.2 al Regulamentului cu privire la 
permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea 
examenului pentru obţinerea permisului de conducere 
şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 (în con-
tinuare – Regulamentului nr.1452/2007).32 În acord 
cu aceasta, nu este necesară deţinerea unui permis în 
cazul conducerii unui moped pe drumurile publice. 
Această precizare nu este atât de importantă în con-
textul circumstanţei agravante prevăzute la   alin.(4) 
art.2641 C.pen. RM: oricum, subiect al infracţiunii 
poate fi numai conducătorul unui mijloc de transport. 
Iar mopedul nu este, în accepţie juridico-penală, un 
mijloc de transport.

Când spunem, în sensul alin.(4) art.2641 C.pen. RM, 
că subiectul nu deţine permis de conducere, avem în 
vedere oricare din următoarele situaţii:

1) subiectului îi lipseşte în genere permisul de con-
ducere. Se are în vedere inexistenţa permisului de con-
ducere, nu lipsa temporară, de moment, a acestuia. Să 
menţionăm cu această ocazie că conducerea vehiculului 
de către o persoană, care nu are asupra sa permisul de 
conducere, atrage răspunderea contravenţională, în baza 
alin.(1) art.232 C.contr. RM. În acelaşi timp, conducerea 
vehiculului fără permis de conducere se sancţionează 
potrivit unei alte norme, şi anume – alin.(2) art.231 
C.contr. RM. Deci, legiuitorul diferenţiază, şi pe bună 
dreptate, cele două ipoteze;

2) subiectul deţine permis de conducere, însă unul 
necorespunzător categoriei/subcategoriei mijlocului de 
transport pe care îl conducea în momentul săvârşirii 
infracţiunii;

3) subiectul deţine permis de conducere care este 
însă cu termenul expirat, sau anulat33, sau nevalabil 
din alte cauze.34

 În situaţia în care făptuitorul deţine şi/sau foloseşte 
un permis de conducere fals, suplimentar urmează 
a fi tras la răspundere conform lit.c) alin.(2) art.361 
C.pen. RM.

Permisul de conducere nu trebuie confundat cu alte 
documente pe care este obligat să le deţină conducătorul 
mijlocului de transport: certificatul de înmatriculare 
(înregistrare) a vehiculului; poliţa de asigurare obliga-
torie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de 
transport auto; actele referitoare la natura şi masa în-
cărcăturii; certificatul de tractorist etc. Dacă făptuitorul 
nu deţine asemenea documente, nu-i poate fi agravată 
răspunderea conform alin.(4) art.2641 C.pen. RM.

Totodată, la alin.(2) art.19 al Legii privind siguranţa 
traficului rutier se stabileşte: „Pe drumurile publice pot 
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conduce autovehicule numai persoane care posedă 
permis de conducere de categoria sau subcategoria 
corespunzătoare autovehiculului ori dovada înlocu-
itoare cu drept de circulaţie, a permisului”. Astfel, 
făptuitorului nu-i va putea fi agravată răspunderea 
conform alin.(4) art.2641 C.pen. RM, dacă îi lipseşte 
permisul de conducere, dar deţine dovada înlocuitoa-
re, cu drept de circulaţie, a permisului (de exemplu, 
duplicat al permisului de conducere). În acest caz, se 
poate reproşa că interpretarea pe care o propunem este 
extensivă. Este adevărat. Însă, nu este o interpretare 
defavorabilă făptuitorului. Deci, nu se încalcă regula 
stabilită la alin.(2) art.3 C.pen. RM.

Va fi agravată răspunderea conform alin.(4) art.2641 
C.pen. RM, chiar dacă făptuitorul promovase examenul 
pentru obţinerea permisului de conducere (însă, nu i 
s-a eliberat încă permisul). Faptul că făptuitorul are 
pregătirea şi aptitudinile necesare urmează a fi luat în 
consideraţie la individualizarea pedepsei.

După cum am menţionat mai sus, cea de-a doua 
ipoteză, vizând varianta agravată de la alin.(4) art.2641 
C.pen. RM, se atestă atunci când subiectul este privat 
de dreptul de a conduce mijlocul de transport.

Se are în vedere că subiectul se află în perioada în 
care execută pedeapsa prevăzută de art.65 C.pen. RM 
sau sancţiunea contravenţională prevăzută de art.35 
C.contr. RM. Nu se are în vedere că subiectul nu-şi 
poate exercita dreptul de a conduce mijlocul de trans-
port pentru că, de exemplu, mijlocul de transport i-a 
fost ridicat, sechestrat, confiscat etc., în baza legii. 
A fi privat de drept nu este aceeaşi cu a nu-ţi putea 
exercita acel drept.

Este important să stabilim momentul iniţial şi mo-
mentul final al perioadei în care subiectul este privat de 
dreptul de a conduce mijloace de transport. După cum 
se desprinde din alin.(4) art.65 C.pen. RM, termenul 
pedepsei privative de a exercita o anumită activitate 
se calculează, după caz, de la data rămânerii definitive 
a hotărârii judecătoriei sau din momentul executării 
pedepsei principale. Cu diferenţele de rigoare, aceleaşi 
principii funcţionează în cazul determinării momen tului 
iniţial al perioadei de executare a sancţiunii contraven-
ţionale prevăzute la art.35 C.contr. RM.

Cât priveşte momentul final al perioadei în care 
subiectul este privat de dreptul de a conduce mij-
loace de transport, stingerea executării pedepsei sau 
sancţiunii contravenţionale respective, în acord cu 
art.295 şi 340 ale Codului de executare al Republicii 
Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova 
la 24.12.200435, are loc în cazul executării efective şi 
integrale a pedepsei/a sancţiunii contravenţionale. Ori, 
în unul din cazurile specificate la lit.c)-i) alin.(1) art.295 

al Codului de executare (cazuri privite prin prisma 
art.340 din acelaşi act legislativ atunci când făptuitorul 
a avut de executat sancţiunea contravenţională stabilită 
la art.35 C.contr. RM).

Numai cu respectarea acestor limite temporale se 
poate susţine că ne aflăm în prezenţa unui subiect privat 
de dreptul de a conduce mijloace de transport. În caz 
contrar, răspunderea nu va putea fi agravată potrivit 
alin.(4) art.2641 C.pen. RM.
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SUMMARY
The authors reflected on the issues in the Criminal Law of Moldova concerning the protection of the 

fetus. There have been identified a number of contradictions in the text of law, where – on one hand, the 
unborn child is protected by the Criminal Code, while on the other, it is not. In consequence, while ad-
mitting abortion as legal, the law aggravates the penalty for criminal offences directed against pregnant 
women. The piece of writing explains why these ideas are incompatible and how the legal conflict can be 
reconciled by using a number of amendments proposed in this article. 

Î
cazul Vo contra Franţei1. Reclamanta Thi-Nho Vo, o 
franţuzoaică de origine vietnameză, a invocat viola-
rea art.2 din Convenţia Europeană pentru Protecţia 
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului2, 
pledând pentru recunoaşterea drept „lipsire de viaţă 
din imprudenţă” a faptei medicului care a confundat-o 
cu o altă pacientă, tot de origine vietnameză, cu nume 
asemănător, provocându-i un avort. 

Problema a constat în interpretarea art.2 al Conven-
ţiei, mai exact a prevederilor care afirmă că „dreptul la 
viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege” (sub-
linierile ne aparţin – n.a.). Anume acest termen – „ori-
care persoană” – a trezit dezbateri aprinse. Echivalentul 
francez al acestei sintagme este „touttes personnes”, 
iar cel englez – „everybody”. Deşi proporţionalita-
tea sensului este asigurată, varianta engleză trezeşte 
anumite suspiciuni, deoarece nu include termenul de 
„persoană”. Într-adevăr, pentru a încadra juridic fapta 
drept lipsire de viaţă, este necesar să ne aflăm în faţa 
unei persoane aflate la un anumit stadiu de dezvoltare, 
identificate biologic. 

Totodată, susţinem în unanimitate viziunea pro-
fesorului S.Brînză3, potrivit căruia în literatura de 
specialitate nu există o opinie unanim acceptată în 
privinţa limitei raţionale care ar corespunde totalmente 
criteriilor fiziologice de apariţie a vieţii umane şi care 
ar fi acceptabilă la soluţionarea juridică a problemei 
cu privire la existenţa în cazul concret a infracţiunii de 
lipsire de viaţă a unei persoane sau a nimicirii fătului 
(avort). În acelaşi timp, majoritatea legislaţiilor statelor 

europene împărtăşesc totuşi ideea că atât embrionul4, 
cât şi fătul5, deşi cad sub conceptul de fiinţă umană, 
nu pot fi considerate persoane, ci spes hominis, adică 
probabilităţi de vieţi umane.

Pornind de la premisa lipsei unui consens european 
vis-à-vis de momentul începerii vieţii şi că, în cel mai 
bun caz, despre embrionul (fătul) intrauterin se poate 
spune că „aparţine rasei umane”, Curtea a decis în 
cazul Vo contra Franţei că nu există o încălcare a art.2 
al Convenţiei.

Dincolo de latura morală a acestei decizii şi în ciuda 
obiecţiilor parvenite ulterior din partea unui număr de 
critici, cert este că precedentul judiciar a fost stabilit: 
produsul concepţiei nu are statut juridic şi nu se 
bucură de protecţia legii.

În dezacord cu opinia majorităţii, judecătorii G.Ress 
(Germania) şi A.Mularoni (San-Marino)6, luând în con-
sideraţie evoluţia ştiinţifică ce demonstrează viabilitatea 
fătului chiar înainte de naştere şi dezbaterile publice 
despre cercetarea pe embrioni, alături de opiniile perso-
nale faţă de momentul începerii vieţii, consideră că viaţa 
începe înainte de naşterea propriu-zisă, motiv pentru care 
art.2 din Convenţie se referă şi la făt. Per a contrario, 
judecătorii L.Caflisch (Elveţia), M.Fischbach (Luxem-
burg), P.Lorenzen (Danemarca), W.Thomassen (Olanda) 
şi C.Rozakis (Grecia) au prezentat un compromis mai 
pragmatic pentru protecţia produsului concepţiei. Aceştia 
au examinat din punct de vedere ştiinţific, legal şi moral 
evoluţiile din Europa şi au notat că „viaţa intrauterină 
este deja considerată pasibilă de protecţie, dar această 
protecţie este diferită de cea acordată unui copil după 
naştere, şi mult mai îngustă ca scop” 7. Tocmai această 
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PRODUSULUI  CONCEPŢIEI  ÎN  LEGEA 

PENALĂ  A  REPUBLICII  MOLDOVA
Adriana EŞANU,

doctor în drept, lector universitar (USM)

corina AJDEr,
studentă în anul IV, Facultatea de Drept (USM)

n 1999, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) a avut de înfruntat o provocare reală în 



37

Nr. 2, februarie 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

viziune se dovedeşte a fi cea mai apropiată de prevederile 
unor acte internaţionale ce atribuie embrionului o pro-
tecţie sporită. O probă în acest sens pot servi prevederile 
art.18 al Convenţiei pentru protecţia drepturilor omului 
şi a demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicarea bi-
ologiei şi medicinei, adoptată la 04.04.1997, la Oviedo 
(Spania)8, prin care s-au impus restricţii şi limitări ale 
cercetării ştiinţifice şi ale experimentelor nonterapeutice 
pe embrion.

Pornind de la ideea că embrionul (fătul) nu poate 
supravieţui în afara corpului mamei până la naştere 
şi că, pe perioada sarcinii, va fi considerat parte a 
corpului ei, Curtea Europeană a decis cu 14 voturi din 
17 că produsul conceperii nu poate avea statut juridic. 
Mai mult ca atât, dacă s-ar fi recunoscut încălcarea 
dreptului la viaţă prin avort, cele 39 de state membre 
care au legalizat avortul s-ar fi pomenit într-o situaţie 
dificilă; or, legislaţia lor, într-o asemenea ipoteză, ar 
deveni incompatibilă cu Convenţia. 

Raţionamentul invocat de CEDO este unul ştiinţific; 
dat fiind că, aşa cum afirmă specialiştii în domeniu9, 
produsul concepţiei este incapabil de a supravieţui  şi 
a se dezvolta în afara uterului feminin şi, prin urmare, 
embrionul (fătul) nu este decât o parte componentă a 
corpului matern. Cu toate că embrionul (fătul) dispune 
de organe şi sisteme, sângele nu se contopeşte cu cel 
al mamei şi poate avea o altă grupă sanguină; până la 
obţinerea vieţii extrauterine, există o legătură indiso-
lubilă dintre produsul conceperii şi mamă, legătură 
care favorizează formarea şi dezvoltarea celui dintâi 
în virtutea procesului biologic firesc.10 

Statele membre ale Consiliului Europei, dar şi din 
întreaga lume, aleg, de obicei, o abordare a acestei 
probleme – pro sau contra avortului. Convenţional, 
putem distinge: 

- legislaţii radicale, potrivit cărora avortul se inter-
zice în toate cazurile, cu excepţia prezenţii unor pato-
logii sau maladii grave care pun în pericol viaţa femeii 
însărcinate, adică în prezenţa unor indicaţii medicale. 
Dintre membrii Consiliului Europei, ţările cu legislaţie 
radicală privind avortul sunt Malta, Irlanda şi Elveţia. 
Majoritatea ţărilor care interzic avortul se găsesc, 
însă, în America de Sud (Chile, Nicaragua ş.a.), Africa 
(Kongo, Kenya ş.a.) şi Asia (Iran, Yemen, Indonezia). 
În statele cu legislaţie radicală în materie de avort se 
consideră că embrionul (fătul) are statut juridic;

- legislaţii moderate, potrivit cărora avortul se 
permite doar în prezenţa unor indicaţii medicale şi 
sociale (sarcina rezultată din viol, incest ş.a.). Se con-
sideră că în statele cu legislaţie moderată în materie 
de avort este recunoscut statutul juridic al embrionului 
(fătului), dar viaţa mamei este prima protejată, după 

criteriul inferiorităţii valorice a vieţii potenţiale (ex: 
Anglia, Ungaria etc.).

- legislaţii liberale, potrivit cărora avortul se permi-
te fără careva restricţii până la un anumit termen, iar 
după expirarea acestuia doar în prezenţa unor indicaţii 
medicale şi/sau sociale. În aceste ţări, embrionul (fătul) 
nu are statut juridic (ex: Federaţia Rusă, Franţa etc.).

Din prevederile Legii ocrotirii sănătăţii11, în coro-
borare cu art.159 C.pen. RM, putem identifica poziţia 
legiuitorului autohton faţă de problema avortului. 
Deşi relevant, nu vom opera cu prevederile Ordinului 
nr.313 al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale 
„Cu privire la serviciile medicale de întrerupere a 
cursului sarcinii” din 25.07.2006, dat fiind omisiunea 
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 
or, asemenea reticenţă reclamă lipsa forţei juridice a 
acestuia. Determinarea liberalizării sau restricţionării 
avortului în Republica Moldova poate fi desprinsă din 
prevederile alin.(2) art.32 al Legii ocrotirii sănătăţii, 
potrivit căruia operaţia de întrerupere a sarcinii poate 
fi efectuată până la sfârşitul primelor 12 săptămâni de 
sarcină. Corespunzător, art.159 C.pen. RM12 trage la 
răspundere penală pentru provocarea ilegală a avortu-
lui nu femeia însărcinată, ci persoana care săvârşeşte 
fapta de întrerupere a cursului sarcinii; or, prima este 
considerată victimă, deoarece prin intermediul art.159 
C.pen. RM se protejează viaţa sau sănătatea femeii 
însărcinate şi nu a fructului concepţiei. 

Astfel, avortul după acest termen este interzis 
nu pentru că i s-ar recunoaşte produsului concepţiei 
existenţa juridică. În ipoteza că această afirmaţie e 
falsă ne-am afla în situaţia când, în primele 12 săptă-
mâni de sarcină, produsul concepţiei nu ar avea statut 
juridic, iar după expirarea acestui termen acesta ar 
începe, brusc, să fie protejat de lege. Evident, această 
interpretare este alogică, fapt confirmat şi de sintagma 
„în lipsa indicaţiilor medicale”, prevăzută la lit.c) 
alin.(1) art.159 C.prn. RM, ce relevă caracterul me-
dical al acestei norme, sub aspectul sănătăţii mamei, 
care nu are legătură cu orientarea spre etica pro-life a 
legislaţiei noastre. Prin urmare, autonomia femeii de 
a decide de sine stătător cu privire la soarta fructului 
concepţiei este direct proporţională cu termenul de 
gestaţie. Totuşi, conflictul de interese dintre mamă şi 
făt se soluţionează în favoarea celei dintâi, având în 
vedere indicaţiile medicale. Aceasta deoarece viaţa şi 
sănătatea persoanei constituie valori sociale primordi-
ale apărate fără rezerve. Toate aceste lucruri arată ferm 
că Republica Moldova se numără printre ţările cu 
legislaţie liberală în materia avortului. 

În concluzie, legea penală a Republicii Moldova nu 
recunoaşte vreun statut juridic produsului concepţiei. 
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Toate aceste norme apără aceeaşi valoare, protejând 
sănătatea femeii şi nu îi limitează decizia de a recurge la 
această intervenţie din alte motive decât evitarea punerii 
în pericol a vieţii şi sănătăţii sale. O probă incontesta-
bilă este şi acea, potrivit căreia art.159 C.pen. RM este 
amplasat în Capitolul II al Părţii Speciale a legii penale 
„Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei”. Or, aşa 
cum am constatat în prezentul studiu, nici embrionul 
şi nici fătul nu se bucură de o asemenea recunoaştere. 
Aşadar, doar după ce fătul capătă viaţă extrauterină 
obţine personalitate juridică şi, implicit, protecţie din 
partea legii. Or, interpretând prevederile art.1 al Dec-
laraţiei Universale a Drepturilor Omului13, abia după 
naştere fiinţa umană dobândeşte asemenea prerogative 
(sublinierea ne aparţine – n.a.).

Per ansamblu, raţionamentele invocate demonstrea-
ză încă o dată că produsul concepţiei nu este protejat 
de legea penală autohtonă, deoarece viaţa mamei are 
un caracter cert – o valoare a cărei existenţă e incon-
testabilă – primează asupra embrionului (fătului), 
ultimul fiind privit ca o entitate vie a cărei existenţă 
extrauterină este incertă. 

Cele constatate relevă o anumită incoerenţă care s-a 
strecurat în legea penală a Republicii Moldova, fapt ce 
denotă necesitatea ajustării normelor juridico-penale 
după acelaşi fir logic. Astfel, în condiţiile nerecunoaşterii 
statutului juridic al embrionului (fătului), legiuitorul 
utilizează în cadrul a mai multor articole din Partea 
Specială a Codului penal al Republicii Moldova starea 
specială în care se află victima, fapt desemnat prin sintag-
ma „femeie gravidă”, aceasta jucând un rol deosebit în 
agravarea răspunderii penale din cadrul: art.145 alin.(2) 
lit.e); art.151 alin.(2) lit. b); art.152 alin.(2) lit.c1); art.164 
alin.(2) lit.c); art.165 alin.(2) lit.c); art.166 alin.(2) lit.c); 
art.171  alin.(2) lit.b1) şi art.172 alin.(2) lit.b1); art.217 
alin.(2) lit.c); art.309/1 alin.(3) lit.a) C.pen. RM.

La baza apariţiei necesităţii de apărare a unor relaţii 
sociale prin instituirea unei răspunderi penale diferen-
ţiate stau următoarele condiţii: dinamica răspândirii 
tipului de infracţiune, gradul de pericol social al faptei 
prejudiciabile şi periculozitatea pe care o comportă 
făptuitorul, în coroborare cu rolul de prevenire al legii 
penale, fapt pentru care legiuitorul trebuie să ia măsuri 
adecvate de apărare întru stabilirea unei punibilităţi 
proporţionale. 

Astfel privite lucrurile, este incontestabil că vari-
anta agravată „cu / fără bună-ştiinţă, asupra unei 
femei gravide” corespunde acestor cerinţe. Totuşi, 
analiza circumstanţei prevăzute la art.145 alin.(2) 
lit.e) C.pen. RM – „Omor intenţionat săvârşit cu 
bună-ştiinţă asupra unei femei gravide” ne conduce 
la concluzia că pericolul social sporit al acestei fapte 

se explică prin aceea că, pe lângă moartea femeii, se 
distruge şi produsul de concepţie care, deşi nu este o 
persoană, constituie o viaţă în curs de dezvoltare.14 Prin 
urmare, rezultă că viaţa femeii este apărată în principal, 
iar embrionul (fătul) este protejat în adiacent, ceea ce 
contravine cu ideea precum că fătul nu se bucură de 
statut juridic şi, deci, nici de protecţie juridică. 

Situaţia este cu atât mai gravă, cu cât, aşa cum s-a 
menţionat, expresia dată se regăseşte ca circumstanţă 
agravantă – aşadar, înrăutăţeşte situaţia făptuitorului 
fără temei juridic, deoarece acesta este pedepsit în 
virtutea protejării unei valori care nu-şi găseşte fun-
dament legal. 

Legea nu poate aborda standarde duble: pe de o parte, 
embrionul (fătul) este protejat, iar, pe de alta, nu. Practica 
altor state confirmă această teză. Canada, de exemplu, 
se numără printre ţările cu norme asemănătoare în 
materie de avort şi care păstrează coerenţa juridică, 
neagravând răspunderea penală pentru infracţiunile de 
orice fel comise asupra unei femei însărcinate. Există 
însă o propunere legislativă sub numele de Bill C484 
(Unborn Victims of Crime Act)15, invocată de către 
conservatistul Ken Epp, trecută în a doua lectură în 
Parlament pe 5 martie 2008, care vine să completeze 
Codul penal canadian şi să creeze o normă distinctă 
pentru moartea fătului atunci când o femeie gravidă 
este atacată. Această iniţiativă ameninţă femeile cu li-
mitarea dreptului de a decide asupra întreruperii sarcinii 
şi poate fi considerată ca un pas firesc de criminalizare 
a avortului. Astfel privite lucrurile, ar trebui eventual 
să se modifice şi Partea a VIII-a a Codului penal cana-
dian16 „Infracţiuni contra persoanei şi reputaţiei”; or, 
fătul nu este persoană şi nu poate să cadă sub incidenţa 
acestui capitol. În contrast cu cele propuse, Curtea 
Supremă în cauza Dobson contra Dobson17 a decis că 
toate drepturile, în acest caz, aparţin femeii, deoarece 
acordarea unor drepturi fătului automat ar limita ca-
reva drepturi ale femeii, pentru că este imposibil ca 
două persoane care ocupă acelaşi corp să se bucure de 
drepturi depline.

O situaţie diferită este în Statele Unite ale Americii, 
unde, în 2004, a fost aprobată Legea victimelor nenăs-
cute ale violenţei (Unborn Victims of Violence Act)18, 
care oferă protecţie fetuşilor. Totuşi, legea federală 
dispune libertatea de a întrerupe sarcina, în condiţii 
strict determinate. La fel, legea a creat ample discuţii 
în societate, mai ales în privinţa incompatibilităţii pri-
mei cu libertatea avorturilor, situaţie similară cu cea 
din Republica Moldova. De menţionat că legea SUA 
a fost adoptată în 2004, în ajunul campaniei electorale 
din perioada respectivă şi că unii critici au perceput-o 
ca pe un mod de a atrage voturi de partea Partidului 
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Republican. Să nu uităm că printre valorile conser-
vatiste promovate de acesta se numără şi interzicerea 
avorturilor. De altfel, un reprezentant al republicanilor19 
a şi recunoscut că „într-adevăr, dreptul femeii de a pune 
capăt sarcinii este limitat prin noul act”.

 Raportând această problemă la ţara noastră, este 
vorba mai degrabă de o neatenţie a legiuitorului decât 
de o strategie electorală. Este clar faptul că convieţuirea 
acestor două tipuri de norme din sfere complet opuse – 
acordarea şi neacordarea, simultană, de protecţie juridică 
embrionului (fătului) – sunt incompatibile, fapt recunos-
cut chiar şi de susţinătorii noii Legi americane. 

De remarcat că, spre deosebire de alte state, în       
Republica Moldova nu există reglementări referitoare 
la produsul concepţiei. În lipsa acestor definiţii, mai ales 
în legislaţia autohtonă, este greu de înţeles cum anume 
i se poate atribui femeii însărcinate protecţie sporită în 
cadrul componenţelor de infracţiune indicate supra şi 
în ce limite. De facto, nu doar femeia gravidă se cere 
a fi protejată, dar şi fătul din interiorul ei, ceea ce face 
imperativă definirea termenului înainte de utilizarea sa, 
pentru a nu genera incoerenţă juridică. Totuşi, această 
incoerenţă nu ar putea fi eliminată complet nici prin 
definirea termenilor vizaţi, din moment ce îmbinarea 
normelor date este logic imposibilă. 

În acelaşi timp, aplicarea unei răspunderi penale di-
ferenţiate făptuitorului care atentează asupra unei femei 
gravide nu este lipsită de raţionament. Dacă raportăm 
problema ridicată la starea fiziologică a victimei, putem 
constata că femeia însărcinată în anumite circumstanţe 
legate fie de termenul de gestaţie, fie de particularităţile 
organismului, are mai puţine mijloace de apărare în faţa 
unui atac, din cauza efectelor sarcinii, a incomodităţii 
pe care o produce sau a dorinţei de a apăra fătul şi, 
astfel, fiind limitată în acţiuni, ea necesită protecţie 
specială în scopul „echivalării” mijloacelor. 

Din această perspectivă, starea fiziologică de-
semnată prin sintagma „femeie gravidă” corespunde 
uneori criteriilor stării de neputinţă pe care o regăsim 
în conţinutul variantei agravate „profitând de starea 
de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care 
se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic 
sau psihic ori altui factor”. 

Pentru a părea cât se poate de convingători, vom 
opera cu viziunea profesorilor români Al.Boroi şi 
Gh.Nistoreanu20, care menţionează că sunt în stare de 
neputinţă de a se apăra persoanele care, datorită unei 
stări fizice sau psihice, fie datorită altor împrejurări, nu 
pot reacţiona împotriva agresorului (persoanele care 
suferă de o infirmitate fizică sau psihică, cele de vârstă 
fragedă, cele aflate în totală stare de epuizare fizică sau 
în stare de beţie completă etc.). 

După autorii vizaţi, circumstanţa în cauză este in-
cidentă şi în situaţia când infracţiunea a fost săvârşită 
asupra unei persoane care, deşi nu suferea de nici o 
infirmitate în momentul faptei, nu a avut posibilitatea 
de a se apăra, iar făptuitorul a profitat de această stare 
pentru a comite fapta. Premisele însă, precum şi cauzele 
stării de neputinţă, nu au importanţă pentru a putea fi 
reţinută agravanta în discuţie; necesar este ca victima 
să fie lipsită de posibilitatea de a opune făptuitorului o 
rezistenţă efectivă. 

De altfel, la infracţiunile de omor intenţionat, vătă-
mare intenţionată gravă şi medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, de răpire a unei persoane, privaţiune 
ilegală de libertate, introducere ilegală intenţionată în 
organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, 
a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor 
acestora, precum şi la infracţiunea de tortură, circum-
stanţa agravantă „profitând de starea de neputinţă 
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 
vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori 
altui factor” este amplasată la aceeaşi literă a aceluiaşi 
alineat cu varianta agravată „săvârşită cu bună-ştiinţă 
asupra unei femei gravide”. 

Anterior modificărilor introduse prin Legea pentru 
modificarea şi completarea Codului penal al Republi-
cii Moldova nr.277-XVI din 18.12.200821, în vigoare 
la 24 mai 2009, cele două circumstanţe agravante 
amintite erau inserate la alineate diferite ale aceluiaşi 
articol. Astfel, în ipoteza omorului intenţionat săvârşit 
asupra unei femei gravide, nu era exclusă posibili-
tatea întrunirii condiţiilor celor două circumstanţe 
agravante: art.145 alin.(2) lit.e) C.pen. RM – „omor 
intenţionat profitând de starea de neputinţă a victimei” şi 
art.145 alin.(3) lit.c) C.pen. RM – „omor intenţionat cu 
bună-ştiinţă asupra unei femei gravide”. Totuşi, ultima 
circumstanţă era acea aplicabilă; or, potrivit regulilor 
de calificare, în caz de concurenţă dintre două norme 
speciale cu circumstanţe agravante, infracţiunea se 
califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă 
mai aspră, realitate normativă prevăzută la art.117 lit.c) 
C.pen. RM.

Totodată, nu putem echivala capacitatea de apărare 
a unei femei însărcinate aflate în cea de-a 22 săptămână 
de gestaţie cu cea a unei femei în a doua zi de sarcină. 
Simpla prezenţă a sarcinii nu este suficientă pentru a 
avea efecte asupra corpului femeii. În acelaşi timp, se 
susţine că până la 14 zile putem vorbi doar despre o 
masă de celule, numită protoembrion22, care nu produce 
schimbări majore în corpul femeii şi, drept urmare, 
capacitatea sa de apărare este deplină. Până la 12 săptă-
mâni de sarcină, femeia se poate apăra cu succes în faţa 
oricărui atac, nefiind semnificativ slăbită sau limitată în 
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acţiune, cu unele rezerve, cum ar fi eminenţa de avort. 
Din această perspectivă, nu toate femeile gravide pot 
beneficia de condiţia necesară discriminării pozitive; 
or, aşa cum rezultă din cele statuate mai sus, faptul 
aflării unei femei gravide în stare de neputinţă com-
portă un aspect interpretativ, astfel încât subiecţii de 
aplicare în concret a legii penale vor aprecia prezenţa 
stării de neputinţă a victimei la momentul comiterii 
infracţiunii în funcţie de circumstanţele concrete ale 
cauzei. 

În concluzie, efectul discriminator se impune din 
perspectiva restabilirii echităţii forţelor, ca „stare 
de neputinţă”, provocată de efectele sarcinii asupra 
corpului femeii. 

Până acum, am identificat două abordări diferite 
ale formulei „săvârşită (cu bună-ştiinţă) asupra unei 
femei gravide”, utilizată în Codul penal al Republicii 
Moldova. Prima vizează incompatibilitatea ei cu con-
ţinutul art.159 C.pen. RM şi cu art.32 al Legii ocrotirii 
sănătăţii, prin urmare, şi cu poziţia liberală a legislaţiei 
naţionale în materie de avort. A doua se referă la inter-
pretarea noţiunii prin prisma discriminării pozitive, care 
eşuează din cauza suprapunerii în anumite circumstanţe 
cu starea de neputinţă a victimei. 

În vederea asigurării coerenţei legislative, conside-
răm oportună excluderea sintagmei „săvârşite (cu bună-
ştiinţă) asupra unei femei gravide”, deoarece aceasta 
adesea poate îndeplini cerinţele conţinutului agravantei 
„profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă 
a victimei, care se datorează altui factor decât vârstei 
înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic”. Am sta-
bilit şi anterior că noţiunile citate pot fi suprapuse fără 
dificultăţi, deoarece această sintagmă include caracterele 
primei, în cazul ipotezei discriminării pozitive, şi rezol-
vă problema folosirii neadecvate a termenului „femeie 
gravidă”, care intră în conflict cu lipsa statutului juridic 
al embrionului (fătului). 

Unii ar putea considera că asimilarea gravidităţii 
cu starea de neputinţă este ofensatoare pentru femeia 
gravidă. Menirea normei însă nu este de a jigni viitoa-
rea mamă, ci, dimpotrivă, de a-i oferi sprijin juridic 
suplimentar, de a-i apăra drepturile prin restabilirea 
echilibrului de forţe între ea şi făptuitor. În acelaşi 
timp, propunerea invocată uniformizează logica legii 
penale şi îi sporeşte coerenţa, excluzând problemele 
generate de recunoaşterea dreptului la viaţă al embri-
onului (fătului), concept la care legislaţia Republicii 
Moldova nu aderă. 

În concluzie la cele consemnate mai sus, reafirmăm 
necesitatea ca normele penale să fie coerente şi să nu 
lase loc de interpretări contradictorii. Poziţia legiuitoru-
lui în privinţa statutului juridic al embrionului (fătului) 

trebuie să fie fermă pentru a nu permite aplicarea dife-
renţiată a pedepsei penale şi a nu intra în contradicţie 
cu jurisprudenţa Curţii Europene.
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SUMMARY
The information presented in this research is based on the latest changes made in the national legis-

lation that regulates the activity of the Supreme Council of Magistracy and the Commission for certifying 
judges, with showing some normative vagueness and proposing solutions for solving possible difficulties. 
We start with talking about the essence of the Supreme Council of Magistracy as an authority of judicial 
self-management and a guarantee of justice independence, about the role and the necessity of a Commission 
for certifying judges and, at last, we see for ourselves that the actual legislation in the field of justice is 
not perfect and has to be improved. Some of the problems we write about are the following: judges have 
not real possibilities to prepare professionally to their certifying, the subjects for estimating the level of 
theoretical and practical preparedness of the judges are not published before the exams, the members of 
the mentioned Commission are not remunerated for their work, enjoying just the prestige of their statute. 
The numerical ratio between professors and judges as members of the Commission for certifying judges is 
not absolutely clear; we consider that the number of judges must be larger than the number of university 
professors. There are no norms that settle the situation of incompatibility for professors – members of the 
Commission and the principles of their activity, as it is in the case of judges, whose statute is based on 
the constitutional principles of independence and impartiality. We are sure of the topical interest born by 
this paper because of the novelties promoted in its content and especially because of the recent changes 
made in the national legislative system. The work has not a political or an electoral orientation, the most 
important aim being to increase the quality and efficiency of national justice. 

C
printr-un sistem de caracteristici necesare fenomenu-
lui justiţiei în condiţiile societăţii contemporane de-
mocratice. Multiplele condamnări din partea CEDO 
a Republicii Moldova nu necesită interpretări referi-
toare la calitatea şi eficienţa justiţiei naţionale. Şi, cât 
de paradoxal ar fi, una dintre cele mai frecvente cau-
ze (pe lângă multe altele) este cunoaşterea insufici-
entă a practicii CEDO, atât de către justiţiabili, cât şi 
de către specialişti în domeniul dreptului. Nu în rare 
situaţii evidenţiem comiterea „gafelor” la elaborarea 
şi emiterea actului de justiţie şi din cauza cunoaşterii 
ineficiente a legislaţiei naţionale. Atât Legea cu pri-
vire la statutul judecătorului, cât şi Legea cu privire 
la Colegiul de calificare şi atestare a judecătorilor 
reglementează într-un mod relativ satisfăcător moda-
lităţile de evaluare şi atestare a judecătorilor. O re-
trospectivă a cunoştinţelor teoretice şi practice este 
binevenită, contribuie la ridicarea pregătirii profesi-
onale a judecătorilor. Aceste evaluări, reevaluări 
manifestate prin intermediul examenului de                        
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capacitate, atestări sunt evidenţiate în legislaţia naţi-
onală în legătură cu diferite evenimente din activita-
tea profesională a judecătorului: examenul de capa-
citate, atestarea pentru obţinerea gradului, atestarea 
prealabilă pentru numirea în funcţie până la atingerea 
plafonului de vârstă, atestarea pentru numirea în ca-
litate de vicepreşedinţi şi preşedinţi de instanţă, ates-
tarea pentru a fi promovat la o instanţă judecătoreas-
că superioară. Ne convingem că viaţa profesională a 
judecătorului este destul de frecvent „intersectată” de 
o pluralitate de evaluări ale capacităţilor doctrinar-
praxiologice. Totuşi, acest ansamblu de evaluări şi 
atestări a manifestat o influenţă minimă asupra cali-
tăţii şi eficienţei funcţionalităţii justiţiei naţionale. 
Modul, condiţiile şi termenele de organizare a aces-
tora sunt stabilite în Legea cu privire la statutul jude-
cătorului, Legea cu privire la Colegiul de calificare şi 
atestare a judecătorilor, Legea cu privire la Curtea 
Supremă de Justiţie ş.a. Cu toate acestea, lipsesc re-
glementări detaliate privind procedura de susţinere a 
acestor evaluări profesionale, termenul de pregătire 
anterioară (poate fi determinat prin hotărâre a CSM 

alitatea şi eficienţa justiţiei naţionale, atât la nivel 
organizaţional, cât şi funcţional, se manifestă 
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de detaşare pe o perioadă respectivă), atribuit jude-
cătorului şi (cel mai important!) – nerepartizarea în 
această perioadă a noilor dosare. Politica CSM a 
Republicii Moldova trebuie să fie categorică: să se 
solicite din partea conducerii instanţelor judecătoreşti 
de toate nivelurile crearea condiţiilor de pregătire 
pentru aceste evaluări ale cunoştinţelor profesionale 
teoretico-practice. La rândul său, Colegiul de califi-
care ar urma să elaboreze o procedură clară de apre-
ciere a cunoştinţelor, în scopul evitării oricăror dubii, 
manifestate de participanţi sau de societatea civilă, 
referitoare la obiectivitatea Colegiului şi la calificarea 
judecătorilor. Subiectele probelor de evaluare trebuie 
să fie publicate, iar procesul de analiză a acestora – 
însoţit de înregistrare video. În perioada menţionată 
judecătorul trebuie să fie detaşat prin hotărâre a CSM, 
barem legislaţia naţională permite o asemenea proce-
dură, în scopul evitării repartizării în acest timp a 
noilor dosare. Judecătorului trebuie să i se asigure şi 
posibilitatea de a lucra în biblioteca CSM, a cărei 
complexitate şi suport normativ actualizat ar permite 
selectarea oricărui răspuns la subiectele făcute publi-
ce din timp. Un alt aspect al evaluărilor menţionate 
se va manifesta prin transparenţa funcţională a Cole-
giului de calificare, determinată prin regulamente în 
domeniu, elaborate de CSM. Progresul tehnico-ştiin-
ţific a avansat suficient şi permite organizarea unor 
examene transparente şi obiective. Şi nu mai este 
necesară o îndelungată expertiză anticorupţie în do-
meniu, pentru că eficienţa acesteia va fi formală. 
Articolul 1 al Legii cu privire la Colegiul de califica-
re şi atestare a judecătorilor, intitulat „Sarcinile     
Colegiului de calificare”, stabileşte: „Colegiul de 
calificare se constituie pe lângă Consiliul Superior al 
Magistraturii şi are drept scop asigurarea selectării 
candidaţilor la funcţia de judecător, capabili să exer-
cite justiţia în mod calificat, conştiincios şi obiectiv, 
pe baza legii, precum şi constatarea nivelului de pre-
gătire profesională a judecătorilor în funcţie” (subli-
nierile ne aparţin – n.a.). Evidenţiem două direcţii 
generale în activitatea Colegiului: prima direcţie – 
asigurarea selectării candidaţilor la funcţia de jude-
cător şi a doua direcţie – constatarea nivelului de 
pregătire profesională a judecătorilor aflaţi în funcţie. 
Efectuând o interpretare doctrinară a acestui articol, 
încercăm a identifica importanţa Colegiului de califi-
care şi rolul lui în monitorizarea capacităţilor profe-
sionale teoretico-practice ale noilor candidaţi la 
funcţia de judecător şi analiza cunoştinţelor prin in-
termediul atestării judecătorilor aflaţi în exerciţiul 
funcţiunii. Valoarea şi importanţa Colegiului de cali-
ficare în sistemul organelor de administrare a               

autorităţii judecătoreşti orientate spre monitorizarea 
calificării membrilor ei este incontestabilă. Însuşi 
modul de constituire a Colegiului de calificare, carac-
terizat prin sintagma „constituit pe lângă Consiliul 
Superior al Magistraturii”, caracterizează locul aces-
tuia în sistemul organelor administrării autorităţii 
judecătoreşti. Totodată, conotaţia sintagmei menţio-
nate accentuează activitatea specializată, îngustă a 
acestei instituţii, şi anume – în sfera selectării noilor 
candidaţi la funcţia de judecător şi cea a constatării 
nivelului de pregătire a actualilor judecători. Celelal-
te competenţe se atribuie în exclusivitate CSM-ului. 
Apar dubii, însă, referitoare la oportunitatea şi efici-
enţa normei reflectate în alin.(2) art.2 al legii menţi-
onate: „Membrii Colegiului de calificare îşi exercită 
împuternicirile pe baze obşteşti, cu menţinerea sala-
riului la locul de muncă”. Considerăm că asemenea 
competenţe de importanţă majoră pentru autoritatea 
judecătorească şi pentru asigurarea calităţii şi efici-
enţei actului de justiţie, care sunt atribuite Colegiului 
de calificare, nu pot fi realizate obiectiv şi eficient pe 
baze obşteşti. Într-un stat de model european orice 
activitate profesională necesită o remunerare. Deo-
camdată, nu se vorbeşte nimic despre incompatibilităţi 
ce pot crea dificultăţi atât vizavi de membrii-judecă-
tori, cât şi faţă de membrii-profesori. Dacă la mem-
brii-judecători aspectele de incompatibilitate pot fi 
soluţionate, cu anumite rezerve, prin intermediul 
art.11 al legii – „Recuzarea şi autorecuzarea”, atunci 
referitor la membrii-profesori pot apărea o pluralita-
te de controverse. Desigur, alin.(3) art.10 al legii 
stabileşte: „Membrii Colegiului de calificare din rân-
dul profesorilor sunt obligaţi, de asemenea, să respec-
te restricţiile specificate la alin.(1) lit.a) şi b) şi la    
alin.(2) art.8 din Legea cu privire la statutul judecă-
torului.” Apelând la această referinţă legislativă, 
constatăm că, potrivit dispoziţiei de la lit.a) alin.(1) 
art.8 – „Restricţiile de serviciu ale judecătorului” – 
judecătorul (deci, şi profesorul – membru al Colegiu-
lui de calificare) nu poate „să ocupe orice altă funcţie 
publică sau privată, cu excepţia activităţii didactice 
şi ştiinţifice” şi, potrivit dispoziţiei de la lit.b) – „să 
fie deputat în Parlament sau consilier în autoritatea 
administraţiei publice locale”. Alineatul (2) al artico-
lului în cauză se referă, în concluzie, şi la profesori – 
membri ai Colegiului de calificare: „Judecătorul poate 
colabora la publicaţii de specialitate cu caracter lite-
rar, ştiinţific sau social, ori la emisiuni audiovizuale, 
fiindu-i interzis ca în studiile, articolele şi intervenţi-
ile sale să se pronunţe cu privire la problemele curen-
te de politică internă”. Nu este clară orientarea spre 
profesori a acestei prohibiţii legislative; însă,            
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profesorilor – membri ai Colegiului de calificare 
(continuând analiza celorlalte interdicţii stabilite prin 
art.8 al acestei legii) le este permis, conform lit.d), 
„să desfăşoare activitate de întreprinzător” şi, conform 
lit.e), „să dea consultaţii scrise sau verbale în proble-
me litigioase” – ceea ce, în opinia noastră, sunt feno-
mene lovite de incompatibilitate „mai categoric” 
decât cele enumerate anterior şi este stranie atribuirea 
lor în competenţa acestor membri. Dezvoltând ideea 
şi coroborând prevederile de la lit.a) şi b) alin.(1) art.8 
din Legea cu privire la statutul judecătorului cu nor-
mele despre activitatea pe baze obşteşti din Legea cu 
privire la Colegiul de calificare şi atestarea judecăto-
rilor, apare întrebarea: „Care ar fi motivaţia acestui 
gen de activitate?” Caracterul de prestigiu îl putem 
înţelege noi, cei iniţiaţi în domeniul fenomenului 
juridic, dar ce gândeşte un simplu justiţiabil? Nici o 
expertiză anticorupţie, mai mult sau mai puţin auto-
ritară, nu-i va schimba acestuia din urmă părerea 
despre caracterul dubios al respectivei reglementări. 
Destinaţia acestui studiu nu este orientată spre a de-
făima membrii Colegiului de calificare, dar spre a 
accentua vulnerabilitatea lor socială, din cauza regle-
mentărilor normative mai mult decât periculoase, atât 
pentru independenţa, imparţialitatea şi inamovibili-
tatea judecătorilor, cât şi pentru onestitatea membrilor 
Colegiului de calificare. Se creează impresia că legea 
prin intermediul căreia a fost modificată Legea cu 
privire la Colegiul de calificare şi atestare a judecă-
torilor a fost expertizată numai în aspect ortografic şi 
stilistic. Menţionăm aspectul de confidenţialitate al 
activităţii Colegiului de calificare, care, spre regret, 
nu este reflectat în lege. Apare întrebarea: „Oare 
membrii Colegiului de calificare se află în raporturi 
juridice de muncă?” Dacă da, atunci care sunt drep-
turile subiective determinate de acestea? Dacă nu 
există asemenea raporturi juridice, atunci care este 
interesul social al acestor membri? Se denotă prezen-
ţa unui organ al autorităţii judecătoreşti; în final, însă, 
nu există relaţii juridice de muncă cu membrii ce 
formează acest Colegiu. Acest fapt ne vorbeşte ori 
despre activitatea superficială a componenţei organu-
lui menţionat şi despre lipsa de responsabilitate a 
membrilor săi, ori despre prezenţa unor interese „in-
explicabile” în activitatea în domeniu. Mai putem 
intui o satisfacţie sadică de participare la procesul de 
atestare a judecătorilor şi de a demonstra cine este 
marele specialist deştept. Este admisibilă şi o aşa 
motivaţie, în aspect ipotetic numai, dar, dacă am 
considera-o ca valoare, ne-am insulta colegii – mem-
bri ai Colegiului de calificare aleşi recent.

Conştientizăm că activitatea membrilor Colegiului 

de calificare, mai ales cu referinţă la profesorii titulari, 
necesită o reglementare juridică strictă, cu stabilirea 
drepturilor subiective şi a obligaţiunilor juridice con-
crete. Astfel, se va accentua responsabilitatea acestora, 
precum şi importanţa deosebită a Colegiului de califi-
care şi a activităţii lui. Nu în ultim rând, este necesară 
abordarea problemei privind remunerarea membrilor 
ce formează acest organ al autoadministrării judecă-
toreşti. Nu este normal ca o persoană în calitate de 
membru al Colegiului de calificare să renunţe la orice 
altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii 
didactice sau ştiinţifice, în favoarea unei activităţi 
bazate pe principii obşteşti! 

O altă pistă pentru discuţii este generată de norma 
din alin.(2) art.3 „Alegerea şi numirea membrilor Co-
legiului de calificare”, care stabileşte: „Trei membri 
ai Colegiului de calificare din numărul profesorilor 
titulari în drept sunt numiţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii, iar trei – de ministrul justiţiei.” Nu este 
clară intenţia legiuitorului de a stabili o paritate între 
Consiliul Superior al Magistraturii, care numeşte trei 
membri-profesori şi ministrul justiţiei, care, la fel, 
numeşte trei membri-profesori. Se creează impresia, 
rapid transformată în convingere, că norma menţio-
nată este neconstituţională: CSM „este un organ inde-
pendent, format în vederea organizării şi funcţionării 
sistemului judecătoresc şi este garantul independenţei 
autorităţii judecătoreşti”. Iar în continuare se menţi-
onează că acelaşi Consiliu Superior al Magistraturii 
„exercită autoadministrarea judecătorească”. Colegiul 
de calificare, în ipostază de organ al autorităţii jude-
cătoreşti ce exercită o activitate specializată, dar nu 
mai puţin importantă în coraport cu activitatea CSM-
ului, este orientat, prin natura sa funcţională, spre o 
subordonare directă privind organizarea activităţii şi 
spre o independenţă decizională totală în domeniul 
funcţionalităţii sale. Nu putem explica motivaţia evi-
denţierii rolului ministrului justiţiei în domeniu, întru-
cât, sub aspect normativ, în rezultat, se află pe poziţie 
de egalitate cu întreaga componenţă a CSM-ului, al 
cărui membru chiar el şi este. Am identifica o argu-
mentare prin prisma principiului separaţiei puterilor 
în stat, în aspectul creării unor metode de control din 
partea executivului. Atunci apare întrebarea vizând 
necesitatea numirii a trei profesori de către CSM. 
Selectarea candidaţilor la funcţia de judecător, precum 
şi constatarea nivelului de pregătire profesională a 
judecătorilor în funcţie sunt de importanţă primordială 
pentru determinarea independenţei, imparţialităţii şi 
inamovibilităţii judecătorilor. Deci, se solicită acor-
darea unei atenţii deosebite componenţei, modului 
de formare a Colegiului de calificare şi aprecierii 
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juridice a activităţii profesionale a membrilor lui. Ar 
fi oportună prezenţa unei reglementări ce ar stabili un 
sistem de garanţii de independenţă în activitatea spe-
cifică profesională în cadrul Colegiului de calificare 
a profesorilor, în scopul evitării anumitor manifestări 
de influenţă. Este necesar a ne pune întrebarea despre 
rolul profesorilor titulari în componenţa Colegiului 
de calificare şi, în special, despre necesitatea repre-
zentării teoretice a jumătate din componenţa acestuia. 
Dacă la prima întrebare identificăm un răspuns de 
nivelul unui absolvent al sistemului de învăţământ 
juridic superior, ce se evidenţiază din funcţiile atri-
buite, şi anume: apropierea abilităţilor practice de 
cunoştinţele teoretice, atunci identificarea răspunsului 
la a doua întrebare – necesitatea reprezentării prin 
jumătate din membrii Colegiului de calificare – este 
imposibil a o explica din punct de vedere practic şi 
doctrinar. Atât imperfecţiunile de reglementare, cât 
şi specificul activităţii teoretico-ştiinţifice determină 
existenţa posibilităţii de influenţă a profesorilor titu-
lari care ar face parte din componenţa Colegiului de 
calificare. Considerăm inoportună reprezentarea 
printr-un aspect de paritate a membrilor-profesori 
cu membrii-judecători în componenţa Colegiului 
menţionat. În scopul evitării unor posibile limitări 
sau ocoliri ale principiilor independenţei, imparţi-
alităţii şi inamovibilităţii judecătorului, numărul 
de membri-judecători trebuie să prevaleze asupra 
numărului de membri-profesori. Desigur, prezenţa 
profesorilor titulari în componenţa acestui organ de 
administrare a autorităţii judecătoreşti este benefică. 
Identificarea profesionistă a metodelor de evaluare a 
pregătirii profesionale a judecătorilor va determina 
o eficienţă mai pronunţată a Colegiului de calificare. 
Însă, în opinia noastră, cota de reprezentare a profe-
sorilor în componenţa acestuia este exagerată. Dez-
voltând ideea cu referinţă la componenţa Colegiului, 
sincer, suntem orientaţi spre o abordare prin prisma 
interpretării terminologice a sintagmei „profesor titu-
lar”. Adjectivul „titular” este caracterizat ca: 1. (Per-
soana) care ocupă un post, îndeplineşte o funcţie etc. 
cu caracter de permanenţă, pe baza unei numiri făcute 
după normele legale. (Persoana) care se bucură de un 
drept juridic. Poate e o observaţie ce va fi considerată 
de prisos, însă, din menţiunile elucidate, nu rezultă 
expres că „profesorul titular” deţine neapărat un grad 
ştiinţific. Considerăm că menţiunea solicitată este de o 
necesitate stringentă şi urmează a fi reflectată nemij-
locit în formă legislativă în felul următor: „Membrii-
profesori din componenţa Colegiului de calificare sunt 
titulari (cu caracter permanent) şi deţinători de grade 
ştiinţifice”. Astfel de precizări normative au destinaţia 

de a evita anumite surprize sau numiri întâmplătoare 
în componenţa instituţiei în cauză. 

Vorbind despre drepturile şi obligaţiile membrilor 
Colegiului de calificare reflectate în art.10 alin.(3) al 
legii menţionate se prevede: „Membrii Colegiului de 
calificare din rândurile profesorilor sunt obligaţi, de 
asemenea, să respecte restricţiile specificate la art.8 
alin.(1) lit.a) şi b) şi alin.(2) din Legea cu privire la 
statutul judecătorului.” Efectuând o logică referinţă 
la normele acestei legi, evidenţiem acele restricţii de 
serviciu ale judecătorului, care, prin analogie, sunt şi 
restricţii impuse membrilor-profesori ai Colegiului de 
calificare, şi anume – că aceştia nu au dreptul: a) să 
ocupe orice altă funcţie publică sau privată, cu excep-
ţia activităţii didactice şi ştiinţifice; b) să fie deputat 
în Parlament sau consilier în autoritatea administraţiei 
publice locale. Drept o continuare a ideii, enunţăm 
întrebarea: „Dar membru al Guvernului poate fi? Şi 
nu apare oare acest fenomen în calitate de imixtiune 
în organizarea şi activitatea autorităţii judecătoreşti?” 
Nu este clar, în genere, care este utilitatea normei spe-
cificate la litera b). Oare nu este evident că îngustează 
norma menţionată prin litera a) a aceluiaşi articol? 
Oare nu cumva se admit asemenea reglementări în 
scopul promovării ambiguităţilor în domeniu? Un 
interes deosebit prezintă şi norma reflectată în alin.(2) 
art.8 al Legii cu privire la statutul judecătorului: „Ju-
decătorul poate colabora la publicaţii de specialitate 
cu caracter literar, ştiinţific sau social, ori la emisiuni 
audiovizuale, fiindu-i interzis ca în studiile, articolele 
şi intervenţiile sale să se pronunţe la probleme curente 
de politică internă”. Aceste interdicţii se referă, logic, 
şi la membrii-profesori ai Colegiului de calificare. 
Interdicţia menţionată pare a fi, iniţial, discutabilă; 
însă, cu referinţă la profesori, este absolut inutilă, 
ba poate fi şi dăunătoare. Cu părere de rău, în lege 
nu identificăm pentru membrii-profesori o reflectare 
a principiilor după modelul celor de o importanţă 
deosebită pentru judecători, cum sunt principiul inde-
pendenţei, al inamovibilităţii şi imparţialităţii; acest 
fapt creează un şi mai mare pericol, ipotetic vorbind, 
pentru desfăşurarea eficientă şi corectă a activităţii 
Colegiului de calificare în componenţa actuală re-
flectată în lege. 

Toate reglementările supuse analizei în prezentul 
studiu, de rând cu altele din domeniul legislaţiei 
referitoare la organizarea şi funcţionarea justiţiei 
în Republica Moldova, poartă un caracter novator, 
ele fiind adoptate la data de 25 decembrie 2008 şi 
intrate în vigoare la 14 februarie 2009. În aceeaşi zi 
au fost adoptate şi modificările la Legea cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire 
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la Colegiul disciplinar şi răspunderea disciplinară a 
judecătorilor, Legea cu privire la statutul judecăto-
rului, Legea cu privire la Procuratură. Accentuăm 
că reflectarea acestor neajunsuri în reglementările 
menţionate nu au drept scop evidenţierea activită-
ţii legislative a guvernării precedente. În contextul 
evenimentelor interelectorale ale anului 2009, care 
au afectat puternic şi autoritatea funcţională a insti-
tuţiilor de autoadministrare a justiţiei, intenţionăm 
să identificăm vulnerabilitatea acestora din punct de 
vedere organizaţional, care afectează funcţionalitatea 
justiţiei naţionale în ansamblu. Ne deranjează, însă, 
lipsa de operativitate în domeniu, în vederea aducerii 
legislaţiei în corespundere cu principiile caracteristice 
autorităţii judecătoreşti – fapt care, incontestabil, va 
afecta reformele preconizate în justiţie. Valoarea şi 
importanţa fenomenului justiţiei pentru un stat şi o 
societate democratică nu permit acceptarea în sfera 
dată a argumentului exprimat prin sintagma „scopul 
scuză mijloacele”. 
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Clasificarea hotărârilor judecătoreşti
Fiind un act de dispoziţie a primei instanţe, hotărârea 

judecătorească este un act procesual emis în formă scrisă 
cu caracter individual, autoritar şi obligatoriu, adoptat de 
către instanţa de judecată în baza legislaţiei în vigoare în 
procesul examinării şi soluţionării pricinilor civile.1

Hotărârea judecătorească este scopul final spre care 
tind părţile în litigiu şi în mod firesc acest act dispo-
ziţional al judecăţii produce o serie de efecte juridice. 
Doctrina procesual civilă este destul de controversată 
cu privire la efectele hotărârilor judecătoreşti, iar din 
legislaţia autohtonă ar trebui înlăturate pe cât este posibil 
unele inexactităţi. Pentru a analiza care sunt efectele juri-
dice ale hotărârilor judecătoreşti în Republica Moldova, 

EFECTELE  JURIDICE  ALE  
HOTĂRÂRILOR  JUDECĂTOREŞTI

Elena BELEI,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

în special când ele pot fi examinate în apel, recurs şi 
revizuire şi când devin executorii, urmează să distingem 
câteva tipuri de hotărâri judecătoreşti: hotărâri nedefini-
tive, hotărâri definitive şi hotărâri irevocabile. 

Nedefinitive sunt hotărârile care, după pronunţarea 
conform legii, sunt susceptibile de atac cu apel. 

Evidenţierea hotărârilor definitive şi a celor irevo-
cabile de către legiuitorul moldav devine inoportună, 
întrucât legislaţia procesual civilă, în loc să facă lumină 
în clarificarea acestor categorii de hotărâri, produce 
mai multe confuzii şi ambiguităţi. Conform art.254 
C.proc.civ., rămân definitive hotărârile judecătoreşti: a) 
emise în primă instanţă fără drept de apel; b) emise în 
primă instanţă, supuse apelului, după examinarea pricinii 

SUMMARY
The judicial decision is a procedural act emitted in a written form, with an individual and authorita-

tive character, adopted by the judicial instance on the grounds of the legislation in force, in the process 
of examination and settling out of the civil cases. 

Being both a realization and a law enforcement document, the impact of the judicial decisions increase 
in the context of the achievement of the civil justice goals.

According to the effects produced, the judicial decisions are divided into final, not final and irrevo-
cable. 

The possibility of contestation of the decision emitted by the judicial instance does not allow to affirm 
that from the date the decision was pronounced the litigation has been settled out and the legal order 
has been reestablished. Thus, only after it remains irrevocable, the judicial decision may be considered 
as truth, that is to say it shall obtain the power of an adjudicated thing. The authority of the adjudicated 
thing represents a guarantee for the stability of the outcome of the making justice process.

According to our civil procedure legislation, a judicial decision acquires the authority of the adju-
dicated thing if it produces some juridical effects: obligativity, executeness, exclusiveness and prejudi-
ciality.

The decisions become obligatory and executory since they remain final. The other two effects appear 
from the moment the decision remains irrevocable. 

The obligativity of the judicial decisions extends, firstly, on the participants at the process. For the 
persons who were not involved in the process the obligatory character is still problematic from the point 
of view of the national regulations. 

The executeness means the possibility of a forced execution of the decision pronounced by the court, 
in case it is not executed voluntarily. 

The exclusiveness determines the impossibility of a repeated addressing to the court of the same 
parties and of their rights successors with the same claims, on the same grounds. 

the prejudiciality makes it impossible to give estimation in another process of the facts and juridical 
relations which have already been established through a judicial decision. 
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în apel, în cazul în care apelul este respins; c) emise în 
apel prin care s-a rezolvat fondul cauzei. Irevocabile sunt 
hotărârile judecătoreşti: a) emise în primă instanţă, după 
expirarea termenului de atac; b) emise în primă instanţă, 
atacate în apel sau recurs, după examinarea pricinii în 
recurs, în cazul în care recursul este respins; c) emise în 
recurs, prin care s-a rezolvat fondul cauzei.

Conceptele „hotărâre definitivă” şi „hotărâre irevoca-
bilă” sunt clarificate fără echivoc în doctrină. Definitive 
sunt numite hotărârile care nu pot fi atacate cu apel, adică 
participanţii la proces nu mai au posibilitatea legală de 
a solicita rejudecarea fondului pricinii civile respecti-
ve. Hotărârile irevocabile* sunt actele dispoziţionale 
judecătoreşti care nu pot fi contestate nici cu apel, nici 
cu recurs, adică în privinţa lor instanţele judecătoreşti 
nu se mai pot expune, litigiul de drept considerându-se 
din acel moment soluţionat. Hotărârile irevocabile sunt 
neanulabile.** 

Sintetizând actualele norme de procedură civilă în 
vigoare, putem atribui caracterul definitiv şi irevocabil 
hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţele 
de judecată în felul următor:

• Hotărârile pronunţate de către judecătorii cu drept 
de apel nu sunt nici definitive şi nici irevocabile din data 
pronunţării. Dacă aceste hotărâri nu vor fi atacate cu apel, 
ele vor deveni definitive şi irevocabile după expirarea 
termenului de atac (20 de zile).

• În caz de declarare a apelului, hotărârea judecătoriei 
va deveni definitivă dacă:

a) cererea de apel nu va fi examinată în fond – la 
expirarea termenului pentru atacarea încheierii Curţii 
de Apel cu privire la restituirea cererii de apel (art.369 
C.proc.civ.) sau încetarea procedurii de apel ca urmare 
a retragerii apelului (art.374 C.proc.civ.) sau

b) după examinarea fondului apelului, apelul va 
fi respins cu menţinerea hotărârii atacate – de la data 
adoptării de către Curtea de Apel a deciziei respective 
(art.385 alin.(1) lit.a) C.proc.civ.).

• Dacă decizia sus-menţionată a Curţii de Apel nu 
va fi supusă recursului, hotărârea judecătoriei va deve-
ni irevocabilă la expirarea termenului rezervat de lege 
pentru atacare (2 luni).

• În caz de declarare a recursului împotriva deci-
ziei instanţei de apel prin care apelul a fost respins 

cu  menţinerea hotărârii primei instanţe, hotărârea 
judecătoriei va deveni irevocabilă dacă:

a) cererea de recurs nu va fi examinată în fond – de 
la data emiterii de către Curtea Supremă de Justiţie 
a încheierii de restituire a cererii de recurs (art.438 
C.proc.civ.) sau a deciziei privind recunoaşterea recur-
sului drept inadmisibil (art.440 C.proc.civ.) sau

b) după examinarea fondului recursului, recursul va 
fi respins cu menţinerea deciziei instanţei de apel şi a 
hotărârii primei instanţe – de la data adoptării de către 
Curtea Supremă de Justiţie a deciziei respective (art.445 
alin.(1) lit.a) C.proc.civ.).

• Hotărârile pronunţate de către judecătorii fără drept 
de apel, precum şi cele adoptate de către Curţi de Apel 
ca instanţe de fond sunt definitive de la pronunţare. 
Dacă aceste hotărâri nu vor fi atacate cu recurs, ele vor 
deveni irevocabile după expirarea termenului de atac 
(20 de zile).

• În caz de declarare a recursului, hotărârea pronun-
ţată fără drept de apel va deveni irevocabilă dacă:

a) cererea de recurs nu va fi examinată în fond – la ex-
pirarea termenului pentru atacarea încheierii instanţei de 
recurs* cu privire la restituirea cererii de recurs (art.409 
C.proc.civ.) sau la încetarea procedurii de recurs ca ur-
mare a retragerii recursului (art.411 C.proc.civ.) sau

b) după examinarea fondului recursului, recursul 
va fi respins cu menţinerea hotărârii atacate (art.417 
alin.(1) lit.a) C.proc.civ.).

• Dacă după examinarea apelului Curtea de Apel   
adoptă o decizie prin care casează hotărârea primei 
instanţe şi emite o nouă hotărâre (soluţionează fondul 
pricinii), aceasta este definitivă la data adoptării. Dacă 
decizia instanţei de apel nu va fi atacată cu recurs, ea va 
deveni irevocabilă după expirarea termenului de atac 
(2 luni). 

• În caz de declarare a recursului, decizia instanţei de 
apel prin care a fost soluţionat fondul pricinii va deveni 
irevocabilă dacă:

a) cererea de recurs nu va fi examinată în fond – de 
la data emiterii de către Curtea Supremă de Justiţie 
a încheierii de restituire a cererii de recurs (art.438 
C.proc.civ.) sau a deciziei privind recunoaşterea recur-
sului drept inadmisibil (art.440 C.proc.civ.) sau

b) după examinarea fondului recursului, recursul va 
fi respins cu menţinerea deciziei instanţei de apel – de 
la data adoptării de către Curtea Supremă de Justiţie a 
deciziei respective (art.445 alin.(1) lit.a) C.proc.civ.).

• Deciziile pronunţate de Curţile de Apel şi de Curtea 
Supremă de Justiţie ca instanţe de recurs sunt irevocabile 
de la pronunţare. 

* Încheierile adoptate de Curtea Supremă de Justiţie ca instanţă 
de recurs nu pot fi atacate cu recurs.

* Din latină irevocabilis înseamnă care nu se poate revoca sau 
schimba, asupra căruia nu se poate reveni.

** Irevocabilitatea oricărei hotărâri judecătoreşti este relativă. 
Caracterul absolut lipseşte din considerentul posibilităţii utilizării 
revizuirii drept cale de atac extraordinară de retractare (art.446 
C.proc.civ.) şi din cauza posibilităţii repunerii în termenele legale 
de exercitare a apelului (art.363 alin.(3) C.proc.civ.) sau a recursu-
lui ordinar (art.402 alin.(3) C.proc.civ.).
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Efectele juridice ale hotărârilor judecătoreşti
Chiar şi hotărârea judecătorească nedefinitivă 

produce unele efecte juridice. Ca prim efect juridic 
o hotărâre judecătorească dezînvesteşte instanţa de 
judecare a cauzei, ceea ce înseamnă că judecătorii care 
s-au pronunţat asupra conflictului dintre părţi nu mai pot 
reveni asupra soluţiei date. Pronunţarea unei hotărâri 
suplimentare (art.250 C.proc.civ.), explicarea hotărârii 
(art.251 C.proc.civ.) sau corectarea greşelilor din hotărâ-
re (art.249 C.proc.civ.) în condiţiile legii nu subminează 
efectul dezînvestirii instanţei de judecată. Judecătorul nu 
va reveni asupra soluţiei pronunţate atunci când explică 
hotărârea sau corectează o greşeală materială ori de 
calcul evidentă. Nici în cazul pronunţării unei hotărâri 
suplimentare soluţia pricinii civile nu se va schimba, ea 
pur şi simplu va fi completată în condiţiile legii. De ase-
menea, ca efect al hotărârilor judecătoreşti nedefinitive 
este posibilitatea subiecţilor de a ataca în ordinea stabi-
lită de lege hotărârea pronunţată, iar în anumite cazuri 
expres prevăzute (art.256, art.257 C.proc.civ.) hotărârile 
nedefinitive sunt sau pot fi imediat executorii. 

Posibilitatea atacării hotărârii pronunţate de instanţa 
de judecată nu ne permite să afirmăm că din data pro-
nunţării hotărârii litigiul de drept a fost aplanat şi prin 
hotărârea dată de instanţă s-a restabilit ordinea de drept. 
Aşadar, numai după ce va rămâne irevocabilă, hotărârea 
judecătorească va ţine loc de adevăr, adică va obţine pu-
terea lucrului judecat. Autoritatea lucrului judecat este o 
garanţie a stabilităţii rezultatelor înfăptuirii justiţiei. Iar 
aceasta într-un final va determina securitatea raporturilor 
juridice, finalitate promovată insistent în practica Curţii 
Europene a Drepturilor Omului.2

În sens clasic, semnificaţia puterii lucrului judecat 
reprezintă o regulă, potrivit căreia ceea ce s-a decis 
printr-o hotărâre judecătorească exprimă adevărul şi de 
aceea judecata nu poate fi reluată. În acest sens, o cerere 
nu poate fi examinată şi soluţionată decât o singură dată, 
iar constatările făcute de către instanţa de judecată nu 
pot fi contrazise printr-o altă hotărâre. Conform legisla-
ţiei noastre procesual civile, o hotărâre judecătorească 
dobândeşte puterea lucrului judecat dacă produce unele 
efecte juridice: exclusivitatea, prejudicialitatea, obliga-
tivitatea, executorialitatea.

Exclusivitatea determină imposibilitatea adresării 
repetate în judecată a aceloraşi părţi, precum şi a succe-
sorilor lor în drepturi cu aceleaşi pretenţii, în baza acelo-
raşi temeiuri. În conformitate cu art.169 alin.(1) lit.b) şi 
art.265 lit.b) C.proc.civ., hotărârea irevocabilă pronun-
ţată într-un litigiu face imposibilă adresarea repetată în 
judecată cu aceeaşi acţiune. Important este ca instanţa 
de judecată să califice corect acţiunile civile care au 
aceleaşi părţi, acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri. Datorită 
faptului că, potrivit art.137 alin.(2) C.proc.civ., hotărârea 

judecătorească se consideră ca probă scrisă, ea este un 
înscris autentic, care emană de la o autoritate de stat şi 
care respectă exigenţe de formă şi de conţinut obligatorii. 
Această calitate este unanim recunoscută în doctrină şi 
constituie un suport sigur al prejudicialităţii. 

Prejudicialitatea face imposibilă o altă apreciere 
într-un alt proces a faptelor şi raporturilor juridice 
care au fost deja stabilite prin hotărâre judecătorească. 
Conform art.123 alin.(2) şi art.254 alin.(3) C.proc.civ., 
faptele stabilite printr-o hotărâre irevocabilă nu se cer 
a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la ju-
decarea altei pricini la care participă aceleaşi persoane. 
Prejudicialitatea are limite subiective şi obiective. Cele 
subiective cer ca acest efect juridic să se producă prin 
participarea la alt proces a aceloraşi persoane. Limitele 
obiective se referă la examinarea în cadrul altui proces 
a aceloraşi fapte şi raporturi juridice în privinţa cărora 
a fost emisă deja o hotărâre irevocabilă. Respectarea 
prejudicialităţii contribuie la soluţionarea justă a prici-
nilor civile, exclude posibilitatea pronunţării hotărârilor 
contradictorii, facilitează procesul probaţiei. În contextul 
art.69 alin.(2) C.proc.civ., hotărârea judecătorească nu 
va avea puterea lucrului judecat în cadrul examinării 
acţiunii în regres dacă partea interesată nu a atras în 
proces intervenientul accesoriu.

Puterea lucrului judecat învesteşte o hotărâre judecă-
torească cu obligativitate şi executorialitate. Aceste două 
efecte juridice sunt interdependente. Ele relevă impactul 
cel mai simţit al hotărârii judecătoreşti şi asigură trans-
punerea ei în viaţă.

obligativitatea hotărârilor judecătoreşti este obiectul 
unor dispute doctrinare aprinse, îndeosebi referitor la 
limitele subiective ale obligativităţii hotărârilor judecă-
toreşti. În primul rând, caracterul obligatoriu al hotărârii 
judecătoreşti se extinde asupra participanţilor la proces. 
Aceştia trebuie să-şi conformeze conduita după cum 
autoritatea judecătorească s-a expus în hotărâre: fie că 
se referă la recunoaşterea unui drept, la executarea unei 
obligaţii ori la modificarea unui raport juridic. Persoa-
nele care nu au fost atrase la examinarea şi soluţionarea 
unei pricini civile, dar au fost lezate în drepturi prin 
hotărâri judecătoreşti, se pot adresa judecăţii pentru 
a-şi apăra drepturile, libertăţile sau interesele legitime 
(art.16  alin.(3) C.proc.civ.). Evident că o bună ordine 
de drept exclude încălcarea drepturilor altor persoane 
prin hotărâri judecătoreşti, a căror menire este să apere 
şi nu să încalce drepturi, libertăţi şi interese legitime. 
Dar, în contextul realităţii noastre o atare specificare în 
lege ne permite să afirmăm că hotărârea judecătorească 
obligatorie prin care se încalcă drepturile altor persoane 
neatrase în proces nu va fi opozabilă faţă de acestea, dacă 
ele se vor adresa în judecată cu o acţiune civilă separată. 
Considerăm, totuşi, că instanţa care va examina acţiunea 
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civilă depusă conform art.16 alin.(3) C.proc.civ. nu va 
putea schimba conţinutul hotărârii judecătoreşti obligato-
rii prin care se încalcă drepturi. În acest sens mai utilă şi 
raţională ar fi introducerea unei căi de atac de retractare 
(ce ar permite revederea fondului), a cărei utilizare va 
putea permite casarea hotărârii judecătoreşti prin care 
se încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale 
persoanelor neatrase în proces.

Hotărârile judecătoreşti sunt obligatorii, de ase-
menea, pentru toate autorităţile publice Republicii 
Moldova, asociaţiile obşteşti, persoanele oficiale, or-
ganizaţiile şi persoanele fizice (art.120 din Constituţie, 
art.16 C.proc.civ.). Aceasta înseamnă că respectivii 
subiecţi de drept nu trebuie să întreprindă acte de natură 
să contravină hotărârii judecătoreşti, ceea ce în esenţă 
constituie respect faţă de autoritatea judecătorească 
sau să întreprindă nişte acţiuni, conformându-şi astfel 
activitatea cu hotărârea judecătorească. Altfel spus, să 
execute hotărârea judecătorească dacă li se adresează 
şi să nu emită decizii contrare hotărârii. Conform art.16 
C.proc.civ., caracterul obligatoriu revine actelor jude-
cătoreşti definitive.

Executorialitatea semnifică posibilitatea de a 
pune în executare silită hotărârea pronunţată de către 
instanţă dacă ea nu se executată benevol. Conform 
art.255 C.proc.civ., hotărârea se execută după ce 
devine definitivă, cu excepţia cazurilor de executare 
imediată. O hotărâre definitivă este obligatorie şi exe-
cutorie (art.16 şi art.255 C.proc.civ.). Dar, caracterul 
executoriu al hotărârilor definitive nu este absolut, din 
cauza caracterului suspensiv al recursului împotriva 
hotărârilor date fără drept de apel (art.403 C.proc.civ.) 
şi al caracterului condiţionat suspensiv al recursului 
împotriva deciziilor date în apel (art.435 C.proc.civ.). 
Astfel, pronunţarea unei hotărâri care nu poate fi atacată 
cu apel este susceptibilă de recurs, iar recursul suspendă 
executarea hotărârii, cu excepţia cazurilor prevăzute 
de lege. Deciziile pronunţate în apel de asemenea sunt 
susceptibile de recurs, care suspendă executarea hotărârii 
în cazul strămutării de hotare, distrugerii de plantaţii şi 
semănături, demolării de construcţii sau de orice bun 
imobil, în alte cazuri prevăzute de lege. În pricinile 
patrimoniale instanţa învestită cu judecarea recursului 
este în drept să dispună suspendarea executării hotărârii 
atacate cu recurs dacă recurentul a depus cauţiune. În 
pricinile nepatrimoniale, executarea hotărârii poate fi 
suspendată la cererea motivată a recurentului.

Celelalte caractere ale hotărârilor judecătoreşti devin 
viabile doar dacă această hotărâre mai este şi incontes-
tabilă, adică nu poate fi atacată cu recurs. Efectul incon-
testabilităţii este şi el relativ, deoarece atunci când partea 
este în drept să atace cu apel sau recurs, este repusă în 
termenul legal de atac, hotărârea îşi pierde efectele sale 

juridice şi procesul înfăptuirii justiţiei continuă. 
Nu mai puţin importante sunt şi celelalte efecte ju-

ridice ale hotărârii judecătoreşti, relevate amănunţit în 
doctrina română.3

Nu toate hotărârile judecătoreşti au nevoie de etapa 
procedurală a executării. De exemplu, hotărârile pronun-
ţate în cazul examinării acţiunilor civile de constatare 
sunt lipsite de faza executării, întrucât drepturile consta-
tate de instanţa de judecată au preexistat judecăţii, iar 
prin hotărâre li se recunoaşte retroactiv existenţa, cum 
ar fi în cazul declarării nulităţii unei căsătorii: efectele 
hotărârii judecătoreşti nu sunt valabile doar pentru vi-
itor, dar şi retroactiv, începând cu momentul încheierii 
căsătoriei. În astfel de cazuri hotărârile judecătoreşti 
au efect declarativ. Efectul declarativ al hotărârii ju-
decătoreşti nu este unul absolut, fiindcă, examinând şi 
soluţionând acţiuni civile în transformare, instanţa de 
judecată prin hotărârea sa va institui o situaţie juridică 
nouă. De exemplu, în cazul desfacerii căsătoriei prin 
hotărâre judecătorească, instanţa va transforma o situaţie 
juridică ce a existat legal până la pronunţarea hotărârii 
în alta nouă, efectele desfacerii căsătoriei fiind valabile 
doar pentru viitor.

Ultimul efect al hotărârii judecătoreşti se referă 
la prescripţia extinctivă. După pronunţarea hotărârii 
se produce schimbarea obiectului prescripţiei, adică 
prescripţia dreptului la acţiune se înlocuieşte cu pre-
scripţia dreptului de a cere executarea silită. Conform 
art.18 alin.(1) Cod de executare al Republicii Moldova, 
termenul de prescripţie pentru prezentarea actului spre 
executare a hotărârii judecătoreşti este de 3 ani după ce 
a devenit definitivă, dacă legea nu prevede altfel. 

Efectele juridice pe care le produce o hotărâre jude-
cătorească ca act final de aplicare şi realizare a dreptului 
trebuie să asigure stabilitatea şi eficienţa realizării aces-
tuia. De aceea, reglementarea cât mai precisă şi justă a 
efectelor hotărârilor judecătoreşti va facilita şi va garanta 
apărarea efectivă a drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime în justiţie. 

Note:

1 A se vedea: Гражданский процесс / Под ред. Яркова 
В.В. – Москва: Волтерс Клувер, 2006, p.361.

2 Popov vs Republica Moldova nr.74153/01 din 18.01.2005; 
Roşca vs Republica Moldova nr.6267/02 din 22.03.2005; Ofer-
ta Plus vs Republica Moldova nr.14385/04 din 19.12.2006; 
Moldovahidromaş vs Republica Moldova nr.30475/03 din 
27.02.2007; Bujniţa vs Republica Moldova nr.36492/02 din 
16.04.2007; Eugenia şi Doina Duca vs Republica Moldova 
nr.75/07 din 3 martie 2009;.

3 A se vedea: I.Deleanu. Tratat de procedură civilă. 
Vol.II. –   Bucureşti: ALL Beck, 2005, p.88.
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statelor membre, în vederea aplicării dispoziţiilor 
comunitare şi dezvoltării echilibrate a spaţiului co-
munitar. Potrivit art.3 din Tratatul CE, preocupările 
comunitare au ca obiectiv dezvoltarea echilibrată a 
tuturor regiunilor Europei. Pentru realizarea concretă 
a acestor obiective, Comunitatea a reglementat con-
stituirea unor fonduri structurale, prin intermediul 
cărora să asigure dezvoltarea regională echilibrată şi 
reducerea decalajelor economice dintre state. Fon-
durile structurale reprezintă o formă de finanţare ne-
rambursabilă de către Uniunea Europeană, care devin 
operaţionale din momentul intrării în Comunitate (în 
cazul României – din 1 ianuarie 2007), iar alocarea se 
face prin intermediul proiectelor care pun în executare 
programele de dezvoltare.1 

Cadrul juridic general care reglementează consti-
tuirea fondurilor structurale este cuprins în art.130A 
din Tratatul CE, potrivit căruia pentru dezvoltarea 
armonioasă a Comunităţii se urmăreşte, în special, 
reducerea diferenţelor dintre nivelul de dezvoltare 
a diverselor regiuni şi ridicarea nivelului regiunilor 
defavorizate, inclusiv zonele rurale.

Dar aşa cum construcţia europeană a fost dinami-
zată de crizele apărute pe parcurs, la care a trebuit să 
se adaptaze, iată că şi în această privinţă căderea Cor-
tinei de Fier2 aducea solicitări de integrare în Uniune 

a ţărilor din fostul lagăr comunist, a căror dezvoltare 
economică era cu mult rămasă în urmă faţă de ţările 
Europei de Vest. De aceea, pentru sprijinirea ţărilor 
din Europa Centrală şi de Est, candidate la Uniunea 
Europeană, au fost create fonduri, numite de preade-
rare, cu ajutorul cărora să atingă exigenţele de aderare 
convenite la Reuniunile de la Copenhaga şi Madrid. 
Astfel, în cadrul strategiei de preaderare la Uniu-
nea Europeană, asistenţa financiară acordată ţărilor 
candidate s-a realizat prin intermediul instrumentelor 
financiare de preaderare, cu respectarea principiului 
evitării dublei intervenţii. 

Aceste fonduri de preaderare sunt: PHARE, ISPA 
şi SAPARD.3 

Având în vedere că Polonia şi Ungaria au fost 
primele ţări care s-au descătuşat de jugul comunist, 
încă din 1989 s-a creat pentru ele Programul PHARE, 
destinat finanţării măsurilor privind preluarea acquis-
ului comunitar, consolidării capacităţii administrative, 
precum şi realizării de investiţii. Ulterior, Programul 
a fost orientat spre pregătirea ţărilor candidate la 
aderare. Programul are două priorităţi: a) ajutorul 
administraţiilor ţărilor candidate şi b) alinierea indus-
triei şi infrastructurilor de bază ale ţărilor candidate 
la normele comunitare. Prevăzut la început ca formă 
a ajutorului nerambursabil, Programul s-a transfor-
mat într-un fond de tip structural, având ca obiectiv 
dezvoltarea economică. În acest context, Comisia         
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Europeană a adoptat, în 1999, Decizia, potrivit căreia 
se prevdea ca pentru perioada 2000-2006 să fie prevă-
zut pentru ţările candidate 11 miliarde de Euro, axate 
pe consolidarea capacităţii instituţionale şi investiţii 
în materie economică şi socială.

În 21 iunie 1999, prin Regulamentul Consiliului, 
s-a creat Programul ISPA4, lansat în anul 2000, pen-
tru sprijinirea a 10 ţări candidate la aderare, inclusiv 
România5, fiind conceput în domeniul coeziunii eco-
nomice şi sociale, în particular în materie de mediu, 
pentru proiecte vizând furnizarea de apă, tratamentul 
apelor uzate, gestionarea deşeurilor solide şi trans-
port,6 în materie de infrastructură, care să favorizeze 
circulaţia durabilă şi, mai ales, reţeaua transeuropea-
nă. Ajutorul comunitar în acest scop poate reprezenta 
75% din cheltuielile publice cu posibilitatea Comisiei 
de a decide creşterea alocării de fonduri cu până la 
85%, atunci când se justifică.

Având în vedere că o mare parte a teritoriului ţări-
lor din Estul Europei este folosit pentru agricultură şi 
că în perioada comunistă tehnologia în acest domeniu 
făcea discrepanţe mari faţă de Vestul Europei, poli-
tica comunitară a prevăzut prin acelaşi Regulament 
al Consiliului din 21 iunie 1999 un Program Special 
de Accesare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, 
cunoscut sub denumirea SAPARD.

Programul finanţa investiţii în exploatările agri-
cole, ameliorarea prelucrării şi comercializării pro-
duselor agricole şi piscicole. România a beneficiat în 
perioada de preaderare de fonduri PHARE: în perioa-
da 1991-1999 – în valoare de 1.361 milioane de ECU 
şi între anii 1997-1999 – de 200 milioane de Euro. 
Fonduri ISPA s-au acordat României, în perioada 
2000-2006, în valoare de 270 milioane de Euro, iar 
Fonduri   SAPARD s-au alocat, pentru aceeaşi peri-
oadă, în valoare de 153 milioane Euro.7 Considerăm 
că România a beneficiat de ajutor substanţial care 
se cifrează în jur la 2 miliarde de Euro, chiar dacă la 
o privire atentă cetăţeanul nu prea poate observa că 
banii s-au folosit totdeauna în interes public şi uneori 
au fost deturnaţi, ca în cazul Puwac, când Ministrul 
Integrării a folosit aproximativ 150 milioane de Euro 
în interesul firmelor soţului şi fiului său.8 

Începând cu 2007, Uniunea Europeană hotărăşte, 
prin Regulamentul Consiliului din 17 iulie 2006, în-
locuirea acestor fonduri şi crearea IAP (Instrument 
de ajutor de preaderare) şi a Instrumentului Financiar 
CARDS (Asistenţă Comunitară pentru Reconstrucţie, 
Dezvoltare şi Stabilitate), primul vizând Turcia, iar 
al doilea Croaţia, Muntenegru, Macedonia, Serbia, ca 

ţări candidate sau potenţiale. Direcţiile vizate de In-
strumentul de ajutor de preaderare sunt: ajutor pentru 
tranziţie şi pentru consolidarea capacităţii instituţio-
nale; cooperare transfrontalieră; dezvoltare regională; 
dezvoltarea resurselor umane; dezvoltare rurală.

Pe lângă aceste fonduri de preaderare, pentru eli-
minarea decalajelor economice şi sociale între regiuni, 
în scopul realizării coeziunii economice şi sociale, 
Uniunea Europeană alocă fonduri pentru statele care 
s-au integrat în Uniune, numite ajutoare postaderare, 
având ca obiective:

– dezvoltarea regiunilor rămase în urmă din punct 
de vedere economic;

– reconversia zonelor rurale şi a zonelor care în-
tâmpină dificultăţi structurale;

– modernizarea sistemelor de educaţie şi pregătire 
profesională în scopul creării locurilor de muncă în 
zonele defavorizate; 

– combaterea şomajului de lungă durată;
– inserţia profesională a tinerilor.
Instrumentele financiare prin intermediul cărora 

se pot atinge aceste obiective sunt FEDER9, FEI10 , 
FEOGA11, FSE12, FC13, IFOP.14

1. Fondul European de Dezvoltare Regională
Având ca scop corectarea dezechilibrelor regionale, 

FEDER a fost creat în 1975, reprezentând cel mai im-
portant fond structural sub aspectul resurselor alocate. 
Este utilizat cu prioritate pentru investiţii în domeniul 
IMM, crearea de noi locuri de muncă, infrastructu-
ră, dzvoltarea potenţialului local pentru dezvoltarea 
turismului, a societăţii informaţionale, dezvoltarea 
tehnologică, regenerarea surselor de energie.15

În România, dezvoltarea regională a început să se 
contureze odată cu funcţionarea programului PHARE, 
în 1996. Regiunile din România, pe lângă faptul că sunt 
sub nuvelul mediu de dezvoltare economică a ţărilor 
membre ale Uniunii, suferă şi de discrepanţe interne. 
Cadrul juridic al dezvoltării regionale a început să 
se formuleze din 1998, când a fost adoptată Legea 
nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în Româ-
nia, prin care au fost introduse două instituţii ce se 
ocupă de politica regională: Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională şi Consiliul de Dezvoltare Regională, ca 
autorităţi executive şi, respectiv, decizionale interne.16                     
A funcţionat iniţial în baza dispoziţiilor Regulamentului 
nr.1787/84 al Consiliului, abrogat şi înlocuit ulterior cu 
Regulamentul nr.4254/88, înlocuit cu Regulamentul 
nr.1783/99 din 12 iulie al Parlamentului European şi 
Consiliului.
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2. Fondul Social European
Creat în 1960, are ca principale obiective: com-

baterea şomajului şi creşterea adaptabilităţii forţei de 
muncă prin învăţare continuă, reconversie profesională, 
promovarea egalităţii de şanse, reinserţia socială a şo-
merilor, combaterea tuturor formelor de discriminare 
pe piaţa muncii, reforme în sistemul de educaţie şi 
formare, precum şi crearea de reţele între instituţii de 
învăţământ superior, centre de cercetare şi dezvoltare 
şi intreprinderi, parteneriate naţionale şi transnaţionale 
sprijinind reformele în domeniul ocupării şi al incluzi-
unii pe piaţa muncii. De-a lungul existenţei sale, FSE 
a suferit mai multe modificări fundamentale. Prima, 
care a avut loc în 1971, a conferit FSE sarcina de a 
furniza asistenţă financiară pentru a atenua efectele 
sociale ale anumitor politici comunitare.17 A doua sa 
schimbare a survenit în 1983, fiind menită să canalizeze 
acţiunile sale spre lupta împotriva şomajului în rândul 
tinerilor. Asistenţa acordată de FSE este caracterizată 
de principiul adiţionalităţii, ceea ce înseamnă că acesta 
completează mai degrabă asistenţa acordată de autori-
tăţile naţionale decât creezază noi programe. Este un 
fond structural administrat de Comisie împreună cu un 
comitet prezidat de un membru al Comisiei, care are 
în componenţă reprezentanţi ai guvernelor, sindicate-
lor şi ai patronatului. Instituit în baza Regulamentului 
nr.4253/88, ulterior reorganizat prin Regulamentul 
nr.1784/99, în prezent FSE este reglementat prin dispo-
ziţiile Regulamentului nr.1081/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din iulie 2006.

3. Fondul de Coeziune
Deschis accesului statelor membre al căror venit 

naţional brut este mai mic de 90% din media comunita-
ră, a fost creat în 1993, în scopul finanţării reţelelor de 
transport şi mediu. Poate să intervină şi în domenii care 
sunt în legătură cu dezvoltarea durabilă cu beneficii 
clare pentru mediul respectiv, eficientizarea energetică 
şi energia regenerabilă. Fondul de coeziune nu cofinan-
ţează programe, ci furnizează finanţare directă pentru 
proiecte individuale, care sunt clar identificate de la 
început. Decizia de a finanţa un proiect este luată de 
Comisie, în acord cu statul membru beneficiar. Instituit 
iniţial prin Regulamentul nr.1164/94 al Consiliului dn 
16 mai 1994, abrogat de Regulamentul nr.1084/2006 
al Consilului din 11 iulie 2006.

4. Fondul European de Investiţii
A fost creat în anul 1994, în conformitate cu 

Hotărârea Consiliului European de la Edinburg din 
decembrie 1992. Fondul are ca obiective:

– încurajarea dezvoltării reţelelor transeuropene;
– relansarea întreprinderilor mici şi mijlocii–prin 

garantarea unor împrumuturi contractate de acestea;
– reducerea şomajului prin crearea de noi locuri 

de muncă;
– relansarea economică a tuturor statelor membre 

prin valorificarea potenţialului economic local.

5. Fondul European de Orientare şi Garanţie 
Agricolă

Creat în 1962, reprezintă instrumentul de finan-
ţare din cadrul Politicii agricole comune a Uniunii 
Europene (PAC).

Scopul constituirii acestui Fond este de a susţine 
piaţa produselor agricole şi de a promova restructu-
rarea agriculturii comunitare. La nvelul anului 2000, 
suma totală alocată sectorului agricol din bugetul 
comunitar reprezenta 45%, respectiv, aproximativ 40 
miliarde de Euro pe an.

Secţiunea Garantare a avut ca finalitate finanţarea 
cheltuielilor privind organizarea comună a pieţelor, 
şi anume:

– cumpărarea sau stocarea surplusurilor şi încura-
jarea exportului de produse agricole;

– intervenţiile privind stabilirea pieţelor agricole;
– măsurile de dezvoltare rurală;
– măsurile privind furnizarea de informaţii asupra 

politicii agricole comune;
– măsurile veterinare specifice, măsurile de inspec-

ţie în domeniul veterinar, măsuri privind sănătatea 
plantelor şi animalelor.

Secţiunea Orientare finanţează măsurile de dez-
voltare rurală având drept scop:

– reorganizarea structurilor agricole;
– promovarea dezvoltării regionale;
– reducerea diferenţelor dintre anumite zone co-

munitare.

6. Fondul pentru Pescuit 
Creat în 1993, este acţiunea complementară 

destinată politicii comunitare, având ca obiective 
creşterea competitivităţii întreprinderilor piscicole 
şi promovarea unui echilibru durabil între resursele 
piscicole şi capacitatea de exploatare a acestui sector 
al economiei comunitare.

Atingerea obiectivelor de echilibrare regională 
şi reducerea decalajelor economice a fost prevăzută 
în Tratatul CE, prin dispoziţiile art.130, iar prin ali-
neatul B al aceluiaşi artiucol se indică mijloacele de 
realizare a obiectivelor. Corectarea dezechilibrelor 
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regionale este prevazută în art.130 C. Procedura 
privind deciziile de aplicare a fost reglementată în 
art.130 F. Secţiunea Orientare şi Fondul Social Euro-
pean de dezvoltare sunt supuse dispoziţiilor art.43 şi 
125 din Tratatul CE. Baza juridică a politicii sociale 
comunitare o constituie dispoziţiile art.117 (136)-122 
(145) din Tratatul CE.

Note:

1 A se vedea: N.Diaconu. Dreptul Uniunii Europene. – 
Bucureşti: Lumina LEX, 2007, p.315.

2 A se vedea: G.Ciorănescu. Europa unită. De la idee 
la întemeiere. – Bucureşti: Paideia, 2004, p.375.

3 A se vedea: D.Mazilu. Integrare Europeană. Ediţia a 
V a. – Bucureşti: Lumina LEX, 2007, p.145.

4 ISPA – Instrument Structural de Preaderare
5 Pentru România, fondurile nerambursabile se esti-

mau la 260 milioane de Euro.

6 St.Scăunaş. Uniunea Europeană. – Bucureşti: C.H. 
Beck, 2008, p.291.

7 A.Fuerea. Manualul Uniunii Europene. – Bucureşti: 
Universul Juridic, 2006, p.231.

8 Ziarul Adevărul, 29 ianuarie 2009.
9 Fondul European de Dezvoltare Regională
10 Fondul European de Investiţii
11 Fondul European de Orientare şi Garanţie Agrico-

lă, constituit prin Regulamentul nr.25 al Consiliulu din            
4 aprilie 1962, modificat prin Regulamentul 296/96 şi   
Regulamentul 1258/1999

12 Fondul Social European
13 Fondul de Coeziune
14 Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului 

sau Fondul de Pescuit
15 A se vedea: N.Diaconu. Caracterizarea fondurilor 

structurale ale Uniunii Europene // RDC, 2007, nr.3, 
p.59. 

16 A se vedea: M.Costea, S.Costea. Integrarea Româ-
niei în Uniunea Europeană. – Institutul European, 2007, 
p.203.

17 A se vedea: W.Cairns. Introducere în legislaţia Uni-
unii Europene. – Universal Dalsi, 2001, p.297.
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SUMMARY
If the law of the will, as a unilateral act, is the national law of the testator, and the inheritance is subject 

to different laws: as it is movable goods - lex nationales or real estate - lex rei sitae, may arise situations 
where the law of the will and the inheritance law are different. The date that is taken into account by 
national law may differ in case of testamentary law and in case of inheritance law. The interpretation of 
the will is governed by the law applicable to the will, with the involvement of the inheritance law. The 
modification of the applicable law to the will by the testator, different by the inheritance law, will be pos-
sible while respecting the law of goods’ location which makes the classification of the goods in movable 
and immovable as mandatory rules and while respecting the formal and substantive requirements of law 
of issuing, amendment or revocation of testamentary legal act.

D
numeşte devoluţiunea moştenirii. Această determi-
nare poate fi opera legii sau testamentului, regulă 
aplicabilă şi vocaţiei succesorale în dependenţă de 
felul moştenirii. Deci, conform doctrinei juridice, ţine 
de devoluţiunea moştenirii: deschiderea succesiunii 
(data acesteia); cerinţele legale pentru a moşteni; 
determinarea succesibililor şi a părţii lor ce le revine 
din moştenire.1 

Ca efect, fiind prezent elementul de extraneitate, 
toate aceste materii sunt supuse legii succesorale, care 
diferă, în raport de natura bunurilor succesorale, mobile 
(legea naţională a defunctului) şi imobile (legea situa-
ţiei bunului). Ca o persoană să poată moşteni, pe lângă 
capacitatea succesorală, trebuie să dispună de vocaţie 
succesorală, să nu fie nedemnă şi să nu fie înlăturată de 
la moştenire (direct sau indirect) prin voinţa testatorului 
(dezmoştenire, exheredare).

Legea succesiunii, de asemenea, se aplică în ceea 
ce priveşte vocaţia succesorală. Această lege arată 
persoanele care sunt chemate la moştenire şi ordinea 
chemării lor (art.1621 lit.b) Cod civil).2

Potrivit legislaţiei civile, au dreptul la vocaţie suc-
cesorală persoanele care se află într-un anumit raport 
cu defunctul, şi anume: în raport de familia sau rudele 
lui – din căsătorie, din afara căsătoriei, din adopţie şi, 
corespunzător, soţul supravieţuitor. În acest sens, legea 
succesorală stabileşte şi categoriile de moştenitori ce au 
dreptul la cote egale din patrimoniul succesoral în mod 

nelimitat în grad. Potrivit art.1500 C.civ. RM, deosebim 
următoarele clase de moştenitori legali:

a) de clasa I – descendenţii (fiul şi fiica celui ce a 
lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul 
lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi des-
cendenţii privilegiaţi (părinţi, înfietori) celui ce a lăsat 
moştenirea;

b) de clasa a II-a – colateralii privilegiaţi (fraţii şi suro-
rile) şi ascendenţi ordinari (bunicii, atât din partea tatălui, 
cât şi din partea mamei) a celui ce a lăsat moştenirea;

c) de clasa a III-a – colateralii ordinari (unchii şi 
mătuşele) ai celui ce a lăsat moştenirea. Vocaţia suc-
cesorală o au în mod nelimitat până la gradul al IV-lea 
de rudenie, inclusiv colateralii. În ce priveşte drepturile 
succesorale ale soţului supravieţuitor, acestea de ase-
menea sunt cârmuite de legea succesorală.

În scopul realizării efective a vocaţiei succesorale cu 
caracter general, este necesar de a stabili unele trăsături 
ale reciprocităţii acesteia.

În acest sens, putem menţiona următoarele trăsături 
esenţiale:

• Reciprocitatea este prezentă la transmiterea moşte-
nirii pentru cauză de moarte – mortis causa, despre care 
fapt nu putem vorbi la posibilitatea de transmisiune a 
moştenirii de către stat sau de către o persoană juridică. 
Deşi acestea din urmă dispun de vocaţie succesorală 
legală, nu pot transmite o moştenire;

• În sens pozitiv, reciprocitatea vocaţiei succesorale 
este specifică doar transmiterii moştenirii legale între 
persoanele fizice;

UNELE  SITUAŢII  CONFLICTUALE  DE  DREPT 
INTERNAŢIONAL  PRIVAT  PRIVIND  PERSOANELE  

CU  VOCAŢIE  SUCCESORALĂ
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eterminarea persoanelor chemate să moştenească 
patrimoniul unei persoane fizice decedate se 
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• Reciprocitatea nu este aplicabilă domeniului 
moştenirii testamentare. Chiar dacă, în concret, două 
persoane (de exemplu, soţi) şi-ar conferi, prin actele lor 
separate de ultimă voinţă, vocaţie succesorală testamen-
tară reciprocă. Nu este aplicabil, pentru că cele două 
testamente sunt acte juridice unilaterale independente, 
iar vocaţia succesorală a legatarilor nu este indepen-
dentă. De altfel, vocaţia succesorală testamentară este, 
în majoritatea cazurilor, unilaterală. Numai în cazul 
soţilor se obişnuieşte conferirea reciprocă a vocaţiei 
succesorale prin testament distincte;

• Reciprocitatea vocaţiei succesorale legale poate 
avea şi un caracter negativ în cazul în care, dacă o 
persoană nu are vocaţie succesorală la moştenirea unei 
persoane, atunci şi aceasta din urmă nu va avea vocaţie 
sucesorală la moştenirea primei, cu excepţia declarării 
nulităţii căsătoriei între soţi printr-o hotărâre a instanţei 
de judecată intervenită după decesul unui soţ. Deci, va fi 
recunoscută vocaţia succesorală a soţului de bună-cre-
dinţă care a supravieţuit pe celălalt soţ şi, corespunză-
tor, recunoscându-i-se dreptul de a moşteni. Însă, dacă 
soţul de rea-credinţă a supravieţuit, atunci acestuia nu 
i se va recunoaşte vocaţia succesorală legală.

O altă categorie, distinctă de specificul său de 
vocaţie generală legală, este vocaţia legală concretă 
(efectivă, utilă), care, pe lângă menţiunile referitoare 
la persoanele care sunt chemate la moştenire, mai 
stabileşte unele reguli în ce priveşte ordinea chemării 
lor, în scopul evitării eventualelor fărâmiţări a averii 
succesorale în părţi de o valoare neînsemnată.3

Patrimoniul succesoral trece în proprietatea statului 
în baza dreptului de moştenire asupra unui patrimoniu 
vacant dacă nu există nici succesori testamentari, nici 
legali sau dacă nici unul din succesori nu a acceptat 
succesiunea sau dacă toţi succesorii sunt privaţi de 
dreptul la succesiune (art.1515 C.civ. RM).

După Ion P. Filipescu, statul, în calitatea sa dublă 
atât de moştenitor legal, cât şi de testamentar, are drep-
tul de a culege bunurile vacante. Acest drept poate fi 
calificat diferit: drept de moştenire, drept originar de a 
culege bunurile fără stăpân aflate pe teritoriul său (drept 
de desherenţă). În planul dreptului internaţional privat, 
această calificare prezintă interes.

Astfel, dacă un cetăţean moldovean decedează şi 
lasă bunuri vacante în străinătate, ele se vor cuveni sta-
tului nostru, dacă se admite concepţia că statul culege 
bunurile vacante în calitate de moştenitor, şi statului 
străin respectiv, dacă se admite cealaltă concepţie. In-
vers, dacă un cetăţean străin decedează şi lasă bunuri 
vacante pe teritoriul ţării noastre, ele se vor cuveni 
statului al cărui cetăţean este, în concepţia că statul este 
moştenitor, şi statului nostru, în cealaltă concepţie. 

Tratatele de asistenţă juriică conţin prevederi refe-
ritoare la bunurile vacante. Acestea se cuvin statului, 
însă dreptul la ele este diferit, după cum bunurile sunt 
mobile sau imobile.4 

În primul caz, bunurile se cuvin statului al cărui 
cetăţean a fost defunctul în momentul morţii. În cel 
de-al doilea caz, bunurile se cuvin statului pe al cărui 
teritoriu se găsesc.

Sunt unele aspecte interesând vocaţia succesorală, 
reglementate de legea succesorală. În acest sens, am 
spune că regula constă în aplicarea legii succesorale 
devoluţiunii legale a moştenirii. Însă, de exemplu, sta-
bilirea provenienţei copilului (filiaţiei) din căsătorie sau 
din afara acesteia, în vederea chemării la moştenire, este 
supusă legii personale. Calitatea de soţ se determină 
potrivit legii aplicabile căsătoriei; respectiv, determi-
narea bunurilor comune şi a celor proprii defunctului, 
stabilirea părţii defunctului în bunurile comune sunt 
supuse legii aplicabile efectelor căsătoriei.

În raporturile de vocaţie succesorală, când este 
aplicabilă legea succesorală străină care contravine             
art. 1581 C.civ. RM, ordinii publice a Republicii 
Moldova, intervine clauza de ordine publică ce va 
înlătura legea succesorală străină şi se va aplica legea 
succesorală a Republicii Moldova.

Pentru a dispune de posibilitatea de a veni la 
moştenire, persoana, pe lângă condiţia dispunerii de 
vocaţie succesorală generală şi concretă, trebuie să 
întrunească şi o condiţie negativă, şi anume: să nu 
fie nedemnă de a moşteni. Nedemnitatea, ca condiţie, 
este specifică moştenirii legale ce constă în decăderea 
moştenitorului cu vocaţie succesorală din dreptul 
de a moşteni un patrimoniu succesoral determinat, 
la fel şi la rezerva la care ar avea dreptul din acest 
patrimoniu, purtând vina de o faptă gravă faţă de cel 
care lasă moştenirea.

Conform art.1434 C.civ. RM, nedemnitatea (ne-
vrednicia) succesorală priveşte şi succesiunea testa-
menatră. 

Astfel, nedemnitatea defineşte următoarele caractere 
juridice, reieşind din faptul că unii autori o consideră 
ca o sancţiune civilă5:

• Se aplică numai în cazul săvârşirii faptelor expres 
şi limitativ prevăzute în art.1434 C.civ. RM;

• Nedemnitatea, precum şi circumstanţele nedemni-
tăţii, sunt constatate de către instanţa de judecată;

• Fiind o sancţiune, se aplică şi produce efecte doar 
în privinţa autorului faptei. Sancţiunea de nedemnitate 
are un caracter personal – intuitu personae, cu excepţia, 
potrivit art.1504 alin.(3) C.civ. RM, când efectele se 
referă la decăderea din dreptul de moştenire prin repre-
zentare a descendenţilor şi colateralilor până la gradul 



Nr. 2, februarie 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

56

al IV-lea de rudenie din considerentul privind calitatea 
de succesori ai moştenitorului nedemn decedat;

• Nedemnitatea produce efecte relative, în sensul că 
sancţiunea aplicată nu priveşte alte moşteniri, nedemnul 
fiind înlăturat numai de la moştenirea persoanei faţă de 
care a săvârşit fapte;

• Sancţiunile trebuie să fie aplicate faptelor ce au 
fost săvârşite cu vinovăţie, adică moştenitorul să fi 
acţionat cu descernământ, în lipsa descernământului 
neputându-se vorbi de vinovăţie.

În ce priveşte cazurile de nedemnitate, potrivit 
art.1434 C.civ. RM, nu poate fi succesor testamentar 
sau legal persoana care:

a) a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amo-
rală împotriva ultimei voinţe, exprimate în testament, 
a celui ce a lăsat moştenirea dacă aceste circumstanţe 
sunt constatate de instanţa de judecată;

b) a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei 
voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi a contribuit astfel 
la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate 
sau la majorarea cotei succesorale a tuturor acestora;

c) nu pot fi succesori ai copiilor lor părinţii decă-
zuţi din drepturile părinteşti care, la data deschiderii 
succesiunii, nu sunt restabiliţii în aceste drepturi şi nici 
părinţii (adoptatori) şi copiii maturi (inclusiv cei adop-
taţi) care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea 
obligaţiei de întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea, 
dacă această circumstanţă este constatată de instanţa 
de judecată.

Astfel, legislaţia nu determină cauzele concrete 
pentru constatarea persoanei ca nedemne, ci numai spe-
cifică elementele de configurare a acesteia. Deci, dacă, 
spre exemplu, moştenirea va cădea sub imperiul legii 
succesorale române, atunci şi cazurile de nedemnitate 
vor fi stabilite potrivit ei. Codul civil al României, prin 
art.655, prevede trei cazuri de nedemnitate:

– Atentatul la viaţa celui care lasă moştenirea;
– Acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui 

care lasă moştenirea;
– Nedenunţarea omorului a cărui victimă a căzut 

cel care lasă moştenirea.6

Un moment distinct, prin care se stabilesc efectele 
juridice ale vocaţiei succesorale concrete, îl prezintă 
stabilirea a două criterii legale, şi anume: tehnico-juri-
dice – de prezentare la moştenire în dependenţă de clasa 
de moştenitori şi gradul de rudenie, fiind stabilit în acest 
sens trei principii, ca piloni ai devoluţiunii legale:

a) Pricipiul chemării la moştenire a rudelor în or-
dinea claselor de moştenitori legali. Conform art.1501 
C.civ. RM, moştenitorii de clasă posterioară sunt che-
maţi la succesiune legală numai dacă lipsesc moşteni-
tori din clasele precedente sau dacă aceştia nu acceptă 

ori refuză succesiunea. Ei sunt chemaţi la succesiune şi 
în cazul în care toţi moştenitorii de clasele precedente 
au fost decăzuţi din dreptul de succesiune;

b) Principiul proximităţii gradului de rudenie între 
moştenitorii din aceeaşi clasă. Astfel, conform acestui 
principiu, moştenitorii din aceeaşi clasă legală vin la 
moştenire în dependenţă de apropierea gradului de 
rudenie. Deci, înăuntrul aceleiaşi clase rudele mai 
apropiate în grad înlătură de la moştenire rudele mai 
îndepărtate în grad – proximior excludit remotiorum;

c) Principiul egalităţii între rudele de aceeaşi clasă 
şi de acelaşi grad chemate la moştenire. În situaţia în 
care la moştenire sunt chemaţi succesori din aceeaşi 
clasă şi grad, conform principiului în cauză, ei împart 
moştenirea în părţi egale.

Conform art.1621 lit.b) C.civ. RM, legea succeso-
rală determinată potrivit art.1622, C.civ. RM guver-
nează categoriile de persoane cu vocaţie succesorală. 
Respectiv, nedemnitatea succesorală la fel este supusă 
legii succesorale, deoarece nu este o problemă de ca-
pacitate de exerciţiu. 

De asemenea, legea succesorală, potrivit art.1621 
lit.e) C.civ. RM, este aplicabilă reprezentării succe-
sorale (moştenitorii care beneficiază de reprezentare, 
condiţiile reprezentării succesorale, efectele acesteia), 
precum şi în ce priveşte partea ce se cuvine fiecărui 
moştenitor, rezerva succesorală şi cotitatea disponi-
bilă.

Conform art.1449 C.civ. RM, testamentul este un act 
juridic solemn, unilateral, irevocabil şi personal, prin 
care testatorul dispune cu titlu gratuit, pentru momentul 
încetării sale din viaţă, de toate bunurile sale sau de o 
parte din ele.

De aici deosebim următoarele caractere juridice ale 
testamentului:

• Din considerentul că cuprinde manifestarea de 
voinţă a testatorului cu intenţia de a produce efecte 
juridice, testamentul este un act juridic unilateral;

• Astfel, testamentul este încheiat de către o persoană 
care are capacitate de a testa, adică realizează acest act 
în mod personal fără reprezentare sau încuviiţarea altor 
persoane. Conform art.1449 alin.(2), (3) C.civ. RM, 
testator poate fi doar persoana cu capacitate de exerciţiu, 
fiind exceptată întocmirea testamentului prin repre-
zentant. De asemenea, din aceasta rezultă şi caracterul 
individual, în sensul necesităţii ca el să exprime voinţa 
unei singure persoane, interzicându-se ca două sau mai 
multe persoane să testeze prin acelaşi act;

• Datorită faptului că legea limitează forma testa-
mentului la cea solemnă, el, sub sancţiunea nulităţii 
absolute, trebuie să fie întocmit în strctă conformitate 
cu cea prevăzută de lege (art.1449 C.civ. RM);
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• Testamentul este un act pentru cauză de moarte, 
ceea ce semnifică că, ca act unilateral, el îşi produce 
efectele juridice din momentul decesului testatorului. 
Astfel, se pune accentul pe momentul încheierii testa-
mentului şi pe momentul producerii efectelor juridice. 
Deci, la momentul întocmirii testamentului, testatorul 
este în viaţă şi are dreptul la dispoziţie asupra bunu-
rilor de care dispune prin testament. Însă, momentul 
decesului pune capăt acestui drept şi produce efecte 
juridice în favoarea celui care moşteneşte;

• Testamentul este un act revocabil; deci, se subîn-
ţelege că până la ultima clipă a vieţii testatorul poate 
revoca sau modifica unilateral dispoziţiile sale testa-
mentare.

Prin prisma regimului de drept internaţional privat 
al moştenirii testamentare, pentru a avea valabilitate, 
testamentul trebuie să îndeplinească anumite condiţii 
de fond şi de formă.

A. condiţiile de formă. Luând în consideraţie 
importanţa şi gravitatea efectelor pe care le produc 
dispoziţiile testamentare şi pentru protejarea voinţei 
testatorului împotriva unor influenţe şi presiuni, precum 
şi pentru a nu lăsa îndoială asupra existenţei şi sensului 
manifestării de voinţă, legea prevede forma scrisă şi 
autentificată pe cale notarială.7

Articolul 1456 C.civ. RM stabileşte dispoziţii prin 
care testamentul trebuie să fie scris în întregime, datat 
şi semnat de testator, indicându-se locul întocmirii; el 
urmează a fi autentificat pe cale notarială. 

Potrivit art. 1459 şi 1462 C.civ. RM, dacă testatorul, 
din cauza unor defecte fizice, a unei boli sau din alte 
motive, nu poate semna cu propria mână testamentul, 
atunci la rugămintea lui îl poate semna pentru dânsul 
notarul sau o altă persoană cu funcţie de răspundere, 
care are dreptul de autentifica testamentul, în prezenţa 
a cel puţin doi martori, care au atins majoratul, per-
soane cu capacitate de exerciţiu, nefiind moştenitori 
tetamentari, rude pe linie ascendentă şi descendentă, 
cu indicarea cauzelor în virtutea cărora testatorul nu a 
putut să semneze.

Articolul 1459 C.civ. RM stabileşte testamentele 
asimilate celor autentificate pe cale notarială.

Condiţiile de formă ale testamentului sunt supuse, 
din punctul de vedere al dreptului internaţional privat, 
prevederilor art.1623 C.civ. RM. Aceste dispoziţii 
stabilesc că forma testamentului şi a actului de anu-
lare a acestuia se reglementează de legea ţării, unde 
testatorul a avut domiciliul permanent la momentul 
întocmirii actului. Dar, testamentul sau anularea lui 
nu pot fi declarate nule din cauza nerespectării formei, 
dacă aceasta din urmă corespunde legii locului de 

întocmire a actului sau prevederilor legii Republicii 
Moldova. 

Potrivit art.42 alin.(1) al Tratatului de asistenţă 
juridică dintre Republica Moldova şi România, forma 
întocmirii, modificării şi revocării testamentului este 
cea prevăzută, la data întocmirii, modificării sau revo-
cării sale, de legea Părţii Contractante al cărei cetăţean 
a fost defunctul sau de legea Părţii Contractante pe al 
cărei teritoriu aceste acte au fost făcute.

Succesiunea asupra imobilelor aflate în Republica 
Moldova, potrivit art.1622 alin.(2) C.civ. RM, este 
reglementată în toate cazurile de legea Republicii 
Moldova. Aceeaşi lege stabileşte şi forma acestuia, 
dacă se testează un imobil care se află în Republica 
Moldova. Astfel, potrivit acestor reglementări, se 
aplică principiul legii mai favorabile în materia formei 
testamentare – favor testamenti.

Testamentul este valabil dacă îndeplineşte condiţiile 
de formă ale uneia din următoarele legi:

• Legea naţională a testatorului – lex patriae;
• Legea domiciliului acestuia – lex domicilii;
• Legea locului unde a fost întocmit testamentul – 

locus regit actum;
• Legea unde se află imobilul ce constituie obiectul 

testamentului – lex rei sitae;
• Legea instanţei de judecată sau a organului care 

îndeplineşte procedura de transmitere a averii suc-
cesorale – lex fori sau autor legit actum (art.1623                  
alin.(2) C.civ. RM).

Această soluţie este reglementată în Convenţia de 
la Haga din 5 octombrie 19618 şi reprodusă în art.68       
alin.(3) din Legea României nr.105/1992 cu privire 
la reglementarea raporturilor de drept internaţional 
privat.9

B. condiţiile de fond. În ce priveşte condiţiile de 
fond ale testamentului, ca acesta să fie recunoscut va-
labil, trebuie să îndeplinească condiţiile de valabilitate 
ale actului juridic:

Capacitatea de a dispune prin testament
Pentru ca dispoziţia tetamentară să fie valabilă şi, 

deci, producătoare de efecte juridice, testatorul trebuie 
să aibă capacitate de a dispune, iar persoana în favoarea 
căreia operează dispoziţia să aibă capacitatea de a primi 
prin testament. De asemenea, cel care primeşte legatul 
trebuie să fie capabil de a dobândi cu acest titlu. În mă-
sura în care este vorba despre capacitatea de exerciţiu, 
se aplică, după caz, legea naţională a persoanei care 
face testamentul sau care primeşte legatul. 

Deci, potrivit art.19 C.civ. RM, capacitatea deplină a 
persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi de a executa 
drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi 
de a le executa apare la îndeplinirea vârstei de 18 ani. 
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Articolul 1590 C.civ. RM stabileşte egalitatea în 
capacitate de exeriţiu a cetăţenilor străini sau a apa-
trizilor şi a cetăţenilor Republicii Moldova, invocând 
următoarele condiţii:

• Capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini şi a 
apatrizilor este guvernată de legea lor naţională. Altfel 
spus, capacitatea de exerciţiu a cetăţeanului străin este 
reglementată de legea sa naţională, iar a apatridului – de 
legea domiciliului acestuia;

• Persoana ce nu beneficiază de capacitate de exer-
ciţiu conform legii sale naţionale nu este în drept să 
invoce lipsa capacităţii de exerciţiu dacă are capacitate 
de exerciţiu conform legii locului de încheiere a actului 
juridic, cu excepţia cazurilor în care se va dovedi că 
cealaltă parte la act ştia sau trebuia să ştie despre lipsa 
capacităţii de exerciţiu;

• Capacitatea de exerciţiu a acestora în ceea ce 
priveşte tranzacţiile înfăptuite în Republica Moldova 
este reglementată de legea acesteia;

• Apartenenţa unei persoane la o nouă lege naţională 
nu aduce atingere majoratului dobândit şi recunoscut 
conform legii aplicabile anterior.

În ce priveşte incapacităţile, acestea sunt excepţii 
în materie de acte juridice, însă regula în acest dome-
niu este capacitatea. Astfel, Codul civil, de exemplu, 
se referă la nulitatea convenţiei încheiate de un minor 
care nu a împlinit vârsta de 18 ani (art.224 C.civ. RM), 
la nulitatea convenţiei încheiate de un cetăţean fără 
descernământ sau care nu îşi putea dirija acţiunile 
(art.225 C.civ. RM), la nulitatea convenţiei încheiate 
prin înşelăciune, violenţă, ameninţare (art.227-230 
C.civ. RM). 

Reieşind din faptul că incapacităţile de a dispune 
prin testament se referă la considerarea persoanei, ele 
urmează a fi cârmuite de legea personală şi, intere-
sând materia succesiunii, urmează a fi aplicată legea 
succesorală.10

Atât în privinţa capacităţii de exerciţiu în materia 
testamentară, cât şi în privinţa incapacităţii speciale 
de a dispune ori a celei de a primi prin testament 
trebuie determinată legea aplicabilă, inclusiv data 
la care ne situăm pentru a stabili legea aplicabilă, 
de exemplu, – legea naţională de la data decesului 
autorului succesiunii. 

Dacă la data testamentului autorul avea o cetăţenie, 
iar la data decesului său o altă cetăţenie, este vorba de 
conflict mobil de legi, problemă de drept internaţional 
privat. În acest caz, conform art.1606 C.civ. RM, dacă 
la data întocmirii tetamentului testatorul avea o cetă-
ţenie diferită de cea existentă la decesul său, atunci 
coniţiile de fond ale actului juridic sunt guvernate sau 
de legea aleasă de autorul lui, sau de legea cu care 

actul juridic are cele mai strânse legături, sau de legea 
locului unde actul juridic unilateral a fost întocmit. 
Deci, în materie de succesiune, condiţiile de fond ale 
testamentului vor fi totuşi guvernate de legea locului 
unde a fost întocmit.

După ce este determinată legea aplicabilă, se pune 
problema de a identifica după această lege la ce moment 
trebuie să existe capacitatea de a dispune prin testament 
(la data întocmirii testamentului ori la data decesului 
testatorului) ori la ce moment moştenitorul trebuie să 
fie capabil de a primi prin act cu titlu gratuit.

De data aceasta este vorba despre determinarea datei 
la care se ţine seama de legea aplicabilă, problemă care 
nu se confundă cu aceea privind determinarea domeniu-
lui de aplicare în timp a legii competente, tot aşa cum 
conflictul mobil de legi nu se confundă cu determinarea 
domeniului de aplicare în timp a normelor conflictuale. 
Astfel, trebuie distinse două probleme:

• Data la care ne situăm pentru a determina legea 
aplicabilă (data întocmirii actului ori data decesului 
autorului actului), în cazul succesiunii legale – data 
decesului autorului succesiunii;

• Data la care trebuie să existe, după legea aplica-
bilă privind determinarea capacităţii, capacitatea de a 
dispune ori capacitatea de a primi prin testament.

Pentru problemele care pot să apară în primul caz, 
de exemplu legea personală a testatorului (în dreptul 
englez – legea domiciliului) de la data decesului este 
diferită de legea personală din momentul facerii tes-
tamentului, astfel încât reglementarea capacităţii de a 
testa ori reglementarea celorlalte condiţii de fond ale 
testamentului sunt diferite de cele două date. 

Se are în vedere că cele două legi sunt diferite dato-
rită autorului succesiunii, care şi-a schimbat cetăţenia 
ori domiciliul. În dreptul englez se aplică legea domi-
ciliului testatorului de la data decesului său. 

O problemă distinctă este aceea în care capaci-
tatea testatorului sau celelalte condiţii de fond ale 
testamentului sunt supuse unei reglementări deosebite 
independent de voinţa testatorului. De exemplu, între 
timp, adică fără să fi avut loc schimbarea domiciliului 
(între data întocmirii testamentului şi data decesului 
testatorului), se schimbă conţinutul reglementării legii 
aplicabile, în sensul că după reglementarea anterioară 
testamentul nu era valabil, dar este valabil potrivit 
noii reglementări; sau invers, testamentul era valabil 
după reglementarea anterioară, dar devine nevalabil 
potrivit noii reglementări. De data aceasta, atât pen-
tru reglementarea anterioară, cât şi pentru cea nouă, 
ne situăm la aceeşi dată, şi anume: la data decesului 
testatorului, presupunând că testatorul este supus legii 
domiciliului din momentul morţii testatorului. Dacă se 
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ia în cosideraţie data întocmirii testamentului, ultima 
problemă menţionată nu este posibilă. 

Potrivit art.42 alin.(2) al Tratatului între Republica 
Moldova şi România în privinţa capacităţii de a testa, 
modifica ori revoca testamentul, precum şi în privinţa 
consecinţelor juridice ale viciilor de voinţă, se aplică 
legea Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost de-
functul la data întocmirii, modificării sau revocării 
testamentului. După aceeaşi lege se stabilesc şi felurile 
de dispoziţii testamentare care sunt admise.

Consimţământul
Pentru ca dispoziţiile testamentare să fie valabile, 

nu este suficient ca testatorul să aibă capacitatea lega-
lă şi naturală de a testa, ci mai este necesar ca voinţa 
(consimţământul) să nu fie alterat de vreun viciu de 
consimţământ: eroare, dol sau violenţă. El reprezintă 
un element esenţial al oricărui act juridic, deci şi al 
testamentului, întrucât exprimă voinţa autorului la 
încheierea actului juridic respectiv.

Lipsa consimţământului, adică a manifestării unila-
terale de voinţă în cazul testamentului, este sancţionată 
cu nulitate, acestuia lipsindu-i în acest caz unul din ele-
mentele de valabilitate fără de care nu poate exista.11

Potrivit art.199 C.civ. RM, consimţământul este 
manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei de a 
încheia un act juridic şi este valabil dacă provine de la 
o persoană cu discernământ, este exprimat cu intenţia 
de a produce efecte juridice şi nu este viciat.

Consimţămîntul este supus legii aplicabile testa-
mentului, adică legii succesiunii. 

Astfel, deşi testamentul este un act juridic unilateral, 
totuşi legea acestuia (a testamentului) nu se determină 
la fel ca legea actului juridic unilateral, ci după norme 
proprii. 

Legea testamentului este legea succesorală, care 
diferă după cum succesiunea este mobiliară sau imo-
biliară, dar aceasta numai dacă testatorul nu a supus 
transmiterea succesorală unei alte legi.

Viciile de consimţământ sunt reglementate de legea 
succesorală. De asemenea, legea succesiunii se aplică 
şi modalităţilor voinţei de a face legat.

Potrivit Legii de drept internaţinal privat a Cehiei 
(art.17 şi art.18), legea aplicabilă capacităţii de a face 
testament ori de a-l revoca sau de a determina ce dis-
poziţii din cauză de moarte sunt permise coincide cu 
legea succesiunii, adică legea naţională a defunctului, 
respectiv – a testatorului, numai că data existenţei cetă-
ţeniei este diferită în cele două situaţii: legea succesorală 
este legea naţională din momentul decesului; legea 
testamentului este legea naţională din momentul decla-
raţiei de voinţă. Dar, legea testamentului priveşte numai 
capacitatea de a face şi de a revoca testamentul.12 

Legea de drept internaţional privat a Poloniei (art.34 
şi art.35) prevede că legea testamentului reglementează 
validitatea testamentului, inclusiv celelalte condiţii de 
fond decât capacitatea, precum şi condiţiile de formă, 
legea testamentului fiind legea naţională a testatorului 
de la data întocmirii lui, iar legea succesorală – legea 
naţională a autorului succesiunii de la data decesului; 
aşadar, cele două legi coincid, deşi cetăţenia se ia în 
consideraţie la momente diferite.13 

Alte reglementări de drept internaţional privat 
prevăd că legea testamentului este cea a ultimului do-
miciliu, dar se are în vedere data facerii testamentului, 
cu precizare că legea testamentului se referă numai la 
capacitatea de a face şi a revoca testamentul, în timp 
ce legea succesorală depinde după cum bunurile sunt 
mobile (legea naţională a defunctului la data decesu-
lui) ori imobile situate în ţară – lex rei sitae.

Deci, legea aplicabilă capacităţii de a face testa-
mentul ori condiţiilor lui de formă poate să nu coincidă 
cu legea aplicabilă raporturilor succesorale. Legea 
succesorală reglementează următoarele probleme: 
cercul moştenitorilor şi ordinea chemării lor la moş-
tenire; partea ce li se cuvine din bunurile succesorale, 
libertatea dispoziţiilor testametare (cercul posibil de 
succesori testamentari, cotele lor în bunurile succeso-
rale, moştenitorii rezervatari, mărimea rezervei lor); 
termenul de acceptare a moştenirii şi cel de renunţare 
la moştenire. 

Obiectul
Pentru ca dispoziţiile testamentare, ca acte juridi-

ce, să fie valabile, pe lângă condiţiile de capacitate şi 
consimţământul valabil, ele treubie să aibă un obiect 
determinat şi determinabil şi licit. Problemele speciale 
se pun, sub acest aspect, în legătură cu legatele, avân-
du-se în vedere că cuprinsul principal al testamentului 
este legatul. 

Articolul 1487 C.civ. RM stabileşte obiectul 
legatului ce constă în transmiterea de către cel ce re-
cepţionează legatul (legatar) în proprietate, folosinţă 
sau cu un alt drept real a bunurilor care fac parte din 
patrimoniul succesoral; obţinerea şi transmiterea către 
acesta a bunurilor care nu fac parte din moştenire; 
îndeplinirea unei anumite munci, prestarea de servicii 
şi altele.

Legea succesiunii reglementează condiţiile de 
validitate a legatului, de exemplu, desemnarea le-
gatului trebuie să fie făcută personal de testator prin 
testament. Sub imperiul succesiunii cade şi rezerva, 
desemnarea şi puterile executorului testamentar, cau-
zele de ineficacitate a legatelor (caducitatea, revocarea 
judecătorească şi unilaterală, nulitatea).
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Cauza
Ca ultimă condiţie este cauza testamentului care, 

pentru a fi valabilă, este necesar să fie licită şi morală.
Potrivit art.207 C.civ. RM, actul juridic civil în-

cheiat fără cauză ori fondat pe o cauză falsă sau ilicită 
nu poate avea nici un afect. Reieşind din dispoziţiile 
aceluiaşi articol, „cauza actului juridic se prezumă 
până la proba contrară”, ea cade sub cenzura instanţei 
de judecată.

La alin.(3) al aceluiaşi articol se prevede că este 
ilicită cauza care contravine legii, ordinii publice sau 
bunelor moravuri. Deci, în cazul în care cauza unui 
testament cu element de extraneitate contravine, po-
trivit art.1581 C.civ. RM, ordinii publice, legea străină 
succesorală aplicabilă acesteia va fi înlăturată şi vor 
fi aplicabile dispoziţiile legii succesorale în această 
materie a Republicii Moldova. În cazul în care cauza 
contravine bunurilor moravuri, instanţa de judecată 
poate sancţiona testamentul cu nulitate. 

Deci, cauza, ca condiţie de fond a testamentului, 
cade sub incidenţa normativă a legii succesorale.

Din cele menţionate mai sus se impun următoarele 
concluzii: 

• dacă legea testamentului, ca act unilateral, este 
legea naţională a testatorului, iar succesiunea este 
supusă unei legi care diferă, după cum este vorba 
despre bunuri mobile – lex nationales ori despre bu-
nuri imobile – lex rei sitae, se pot ivi situaţii în care 
legea testamentului şi legea succesorală nu coincid 
(sunt diferite);

• data la care se ia în consideraţie legea naţională 
poate diferi în cazul legii testamentare şi în cazul legii 
succesorale;

• în ce priveşte interpretarea testamentului, aceasta 
este reglementată de legea aplicabilă testamentului, 
fiind însă implicată şi legea succesorală. Schimbarea 
de către testator a legii aplicabile testamentului prin 
alta decât cea succesorală va fi posibilă în condi-
ţiile respectării legii situării bunurilor care face 
clasificarea în mobile şi imobile în calitate de normă 
imperativă şi condiţiilor de formă şi de fond ale legii 
încheierii, modificării sau revocării actului juridic 
testamentar. 
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SUMMARY
In the framework of this article, it is argued that, in art.190 PC RM the “illicit acquiring” notion has 

the genuine meaning of “defalcation”. There are brought important fulcrums in order to authorize the 
option that, swindle offence is a crime accomplished throughout defalcation. From the viewpoint of the 
objective side, the main difference between swindle offence and the offence prevented in art.196 PC RM, 
consists in the methodology of causing the material damages: in the swindle case, the victims patrimonial 
mass is diminished proportionally to the increasing of the offenders patrimonial mass; in art.196 PC RM 
offence case, the victim patrimonial mass stops increasing proportionally to the offender dodging the 
pecuniary obligations toward the victim; or, the victim patrimonial mass is diminished, however, without 
increasing the offender patrimonial mass. 

R

 ACŢIUNEA  PRINCIPALĂ  ÎN  CADRUL  FAPTEI 
PREJUDICIABILE  DE  ESCROCHERIE
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despre „metodele de săvârşire a infracţiunilor, con-
stituind semne obligatorii ale infracţiunilor, care ne 
permit să le distingem între ele (furtul, escrocheria, 
jaful, tâlhăria etc.)”.1 Prin aceasta se sugerează că, în 
cadrul escrocheriei, înşelăciunea şi abuzul de încredere 
sunt metode ale acestei infracţiuni.

Nu putem fi de acord cu acest punct de vedere. Pe 
bună dreptate, V. Plohova consemnează: „A lua bunu-
rile pe calea înşelăciunii sau abuzului de încredere nu 
este cu putinţă, întrucât înşelăciunea, ca şi abuzul de în-
credere, sunt exemple de influenţare asupra persoanei, 
nu asupra bunurilor”.2 Într-adevăr, metoda de săvârşire 
a infracţiunii trebuie ca şi cum să se dizolve în textura 
faptei prejudiciabile, să formeze un indisolubil amal-
gam cu aceasta. Nu să comporte diferenţe de substanţă, 
legate, de exemplu, de obiectul de influenţare.

Din aceste considerente, subscriem la poziţia ex-
primată în literatura de specialitate că, în contextul 
infracţiunii prevăzute la art.190 C.pen. RM, structura 
faptei prejudiciabile se prezintă în felul următor:                    
1) acţiunea principală, care constă în dobândirea ilicită 
a bunurilor altei persoane; 2) acţiunea sau inacţiunea 
adiacentă, care constă, în mod alternativ, în înşelăciune 
sau în abuz de încredere.3

Este de fapt o dezvoltare a ideii, pe care am funda-
mentat-o supra: escrocheria este o infracţiune comple-
xă, cu obiect juridic special complex; în cadrul acestui 
obiect juridic special complex, obiectul juridic principal 
corespunde acţiunii principale din compoziţia faptei 
prejudiciabile; obiectul juridic secundar corespunde 

acţiunii adiacente din alcătuirea faptei prejudiciabile. 
Se poate susţine că acţiunea principală joacă rolul de 
acţiune-scop, iar acţiunea adiacentă joacă rolul de 
acţiune-mijloc. Tocmai de aceea, dacă intenţia de a 
săvârşi escrocheria nu este realizată integral – făptui-
torul reuşind să comită acţiunea-mijloc, nu şi acţiunea-
scop – escrocheria se va întrerupe la etapa de tentativă. 
Deci, consumarea escrocheriei este legată de realizarea 
acţiunii-scop.

După M.Iu. Hmeliova, sustragerea, în cazul es-
crocheriei, poate fi comisă atât pe calea acţiunii, cât 
şi pe calea inacţiunii.4 Este un exemplu elocvent de 
consecinţă a considerării eronate a înşelăciunii sau a 
abuzului de încredere în calitate de metode de săvârşire 
a escrocheriei.

Bineînţeles, sustragerea (dobândirea ilicită) nu poate 
fi săvârşită pe calea inacţiunii. Forma pasivă de com-
portament este posibilă în cazul înşelăciunii, una dintre 
modalităţile acţiunii adiacente din cadrul escrocheriei. 
În acest sens, ne raliem celor menţionate de S.A. Tararu-
hin: „Sustragerea se exprimă în fapta activă (sublinierea 
ne aparţine – n.a.) a celui care însuşeşte bunurile, din 
moment ce, până a le reţine, făptuitorul le ia, ridicându-
le din sfera patrimonială a altuia”.5 Într-un demers de 
interpretare literară, să mai adăugăm că, în Dicţionarul 
Explicativ al Limbii Române, termenul „sustragere” 
desemnează anume o acţiune, nu o faptă.6

Într-o altă ordine de idei, ne vom pronunţa asupra 
chestiunii controversate privind oportu nitatea raportă-
rii escrocheriei la grupul infracţiunilor săvârşite prin 
sustragere. Contro versa a generat-o însuşi legiuitorul: 
în dispoziţia alin.(1) art.190 C.pen. RM, desemnând 

eferindu-se la unul dintre tipurile metodelor de 
săvârşire a infracţiunii, N.F. Mihailov vorbeşte 
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acţiunea principală din cadrul faptei prejudiciabile, 
utilizează sintagma „dobândirea ilicită”, nu „sustrage-
re”. Este doar o diferenţă de formă sau şi de conţinut 
între cele două construcţii terminologice? Putem oare 
afirma că acţiunea principală din cadrul faptei preju-
diciabile de escrocherie se exprimă în sustragere? La 
aceste întrebări nodale urmează să răspundem în cele 
ce urmează.

Vom începe cu aceea că V.Hulea, autor român, 
caracterizând infracţiunile săvârşite prin sustragere 
în legea penală a Republicii Moldova, nu se referă în 
studiul său la infracţiunea de escrocherie.7 Probabil, 
face o paralelă între infracţiunea de escrocherie (art.190 
C.pen. RM) şi infracţiunea de înşelăciune (art.215 
din Codul penal român). Or, potrivit doctrinei penale 
române, înşelăciunea este o infracţiune săvârşită prin 
fraudă.8 Privitor la cadrul infracţiunilor săvârşite prin 
sustragere, în aceeaşi doctrină se exprimă punctul de 
vedere, potrivit căruia acesta cuprinde: furtul, tâlhăria, 
pirateria şi tăinuirea.9 Este întemeiat că infracţiunea 
de înşelăciune e raportată nu la grupul infracţiunilor 
săvârşite prin sustragere. Or, la o analiză atentă, putem 
observa că infracţiunea specificată la art.215 din Codul 
penal român îmbină semnele infracţiu ni lor prevăzute 
la art.190 şi la art.96 C.pen. RM. Desigur, cu unele 
diferenţe de rigoare (de exemplu, infracţiunea de înşelă-
ciune nu include sub nici o formă abuzul de încredere). 
În concluzie, nu este potrivită comparaţia şi asimilarea 
la care recurge V.Hulea în privinţa infracţiunii, prevă-
zute la art.190 C.pen. RM, şi a infracţiunii, prevăzute 
la art.215 din Codul penal român.

Am făcut referire la acest exemplu, avînd în vedere 
că, în demersul nostru de cercetare terminologică, 
mai potrivit este să analizăm nu aspectul comparat al 
problemei, dar originile apariţiei noţiunilor „dobândire 
ilicită” şi „sustragere” în legea penală a Republicii 
Moldova.

Încă în literatura de specialitate din perioada sovie-
tică, termenii „dobândire”, „trecere”, „luare, „însuşire”, 
„sustragere”, „obţinere” etc. sunt adesea utilizaţi ca 
interschimbabili. De exemplu, M.A. Efimov, la for-
mularea definiţiei noţiunii „sustragere” foloseşte patru 
termeni: „luare”, „reţinere”, „transmitere”, „dobândi-
re”10. A.A. Pinaev explică insuccesul în încercarea de 
a formula definiţia noţiunii de sustragere cu ajutorul 
unuia din aceşti termeni prin aceea că nici unul din ei 
nu poate caracteriza în deplină măsură o noţiune atât 
de complexă.11

Totuşi, cu aceasta experimentele nu s-au încheiat. 
S-a profilat o tendinţă de a recurge mai des la termenul 
„dobândire”, pentru caracterizarea esenţei noţiunii de 
sustragere. De exemplu, G.A. Krigher consideră că 

„sustragerea constă în dobândirea infracţională a avu-
tului de stat sau obştesc în scopul trecerii lui în folosul 
făptuitorului, fie în transmiterea ilegală a acestui avut 
unor terţe persoane, săvârşită în scop de cupiditate”.12 
Z.A. Vâşinskaia defineşte noţiunea de sustragere ca 
„luare, însuşire sau dobândire pe altă cale, infracţi-
onală, a avutului ..., săvârşită cu intenţie, din motive 
de cupiditate sau din alte interese personale, în scopul 
trecerii acestui avut în proprietatea sa ori în scopul 
administrării acestuia ca pe al său propriu”.13 După 
D.O. Han-Magomedov, sustragerea este „dobândirea 
avutului ... pe cale infracţională, în scop de cupiditate 
sau în scopul de a dispune de acel avut ca de al său pro-
priu”.14 În opinia lui Dang Anh, sustragerea consistă în 
„dobândirea intenţionată, ilegală şi gratuită a avutului 
de stat sau obştesc pe calea luării lui din posesia efectivă 
a organizaţiei ..., săvârşită din motiv şi în scop de cupi-
ditate, în formele prevăzute de legea penală, prin care 
acestei organizaţii i se cauzează prejudiciu material real 
şi prin care se atentează la proprietate...”.15 În viziunea 
lui N.S. Tretiakova, latura obiectivă a sustragerii constă 
în dobândirea bunurilor străine sau în acţiuni îndreptate 
spre dobândirea bunurilor străine.16

Astfel, se poate observa că o parte din doctrina 
penală consideră sinonime noţiunile „dobândire” şi 
„sustragere”.

Într-o anumită măsură, la aceasta au contribuit remi-
niscenţele unor prevederi normative aplicate în trecut. 
De exemplu, în art.2 al Ucazului Prezidiului Sovietu-
lui Suprem al URSS „Despre intensificarea ocrotirii 
proprietăţii personale a cetăţenilor”, din 4.06.1947, 
noţiunea de tâlhărie e definită astfel: „atacul, comis în 
scopul dobândirii averii străine, însoţit de violenţă sau 
de ameninţare cu violenţa”.17

Prezintă interes că, în Codul penal din 1961, în 
art.121, aceeaşi noţiune este definită deja drept atac 
„săvârşit în scopul însuşirii ...”. Pentru ca, în Codul 
penal în vigoare, în art.188, prin „tâlhărie” să se înţe-
leagă „atacul săvârşit asupra unei persoane în scopul 
sustragerii ...”.

Urmărind acest lanţ evoluţional, observăm că ceea 
ce la moment numim „sustragere” s-a numit iniţial „do-
bândire”, iar apoi „însuşire”. Aceasta demonstrează că 
legiuitorul priveşte ca echipolente cele trei noţiuni.

Totuşi, sinonimia nu este potrivită în cadrul unei 
legi, în general, şi al Codului penal, în special. Deloc 
întâmplător, la lit.e) art.19 al Legii Republicii Moldova 
privind actele legislative, adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova la 27.12.2001, se stabileşte: „ter-
minologia utilizată este constantă şi uniformă atât în 
actul elaborat, cât şi în toate celelalte acte legislative; 
se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect 
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(sublinierea ne aparţine – n.a.), iar folosirea lui repetată 
exclude confuzia”.18

Atunci, care termen este corect: „dobândire”, utili-
zat în art.190 C.pen. RM, sau „sustragere”, folosit în 
art.186-188, 192 C.pen. RM?

La această întrebare găsim răspunsul în literatura de 
specialitate: „Cuvintele „sustragere” şi „dobândire” nu 
au acelaşi înţeles. Pentru că dobândirea nu întotdeauna 
poate fi sustragere în sensul deplin al acestui cuvânt. 
Astfel, un bun străin poate fi dobândit pentru un scurt 
timp, fără a exista intenţia de a sustrage acel bun ... Uti-
lizarea în legea penală a termenului „dobândire” poate 
duce la aplicarea nejustificată a răspunderii penale în 
acele cazuri când fapta săvârşită este o dobândire, dar 
nu este o sustragere”.19

Totuşi, cei sceptici vor spune că, în art.190 C.pen. RM, 
legiuitorul se referă nu pur şi simplu la „dobândire”, dar 
la „dobândire ilicită”. Mai mult, vor afirma că legiui-
torul utilizează justificat în art.190 C.pen. RM tocmai 
termenul „dobândire”, pentru a se accentua specificul 
pe care îl comportă escrocheria în raport cu celelalte 
infracţiuni săvârşite prin sustragere.

Considerăm că acest specific nu trebuie să se răs-
frângă asupra apartenenţei escrocheriei la grupul infrac-
ţiunilor săvârşite prin sustragere. Un anume specific îl 
au şi furtul, şi jaful, şi tâlhăria, şi pungăşia. Ca să nu 
mai vorbim despre delapidarea averii străine. Însă, 
nu se pune problema de a exclude vreuna din aceste 
fapte infracţionale din rândul infracţiunilor săvârşite 
prin sustragere.

Dacă escrocheria este într-atât de specifică, de ce 
interpretarea art.190 C.pen. RM continuă să fie făcută 
în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica judiciară în procesele penale despre 
sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.200420? De ce 
nu s-a procedat ca în cazul infracţiunii de şantaj: la 
început interpretarea art.189 C.pen. RM s-a efectuat 
în aceeaşi hotărâre explicativă, după care, când s-a 
conştientizat că şantajul nu este săvârşit prin sustragere, 
s-a adoptat o hotărâre explicativă distinctă – Hotărâ-
rea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre şantaj”, 
nr.16 din 7.11.2005.21

Pentru unii acest argument pare a nu fi convingător. 
Atunci, vom apela la altele.

Astfel, E.S. Tenciov consemnează: „Latura obiectivă 
a escrocheriei este alcătuită ca şi cum din două elemen-
te, unul dintre care e denumit „dobândire”. Noţiunea 
„dobândire” caracterizează varianta specifică de luare a 
bunurilor străine ...”22. Deci, deşi nuanţată, dar tot luarea 
este cea care se realizează în cazul escrocheriei. Că este 
aşa, o confirmă şi S.Brînză: „În conformitate cu art.199 

al Codului civil, consimţământul este valabil dacă nu 
este viciat. Dar viclenia este tocmai unul din astfel de 
vicii. Aşadar, în cazul escrocheriei, voinţa posesorului 
care-şi remite bunurile către făptuitor nu este valabilă 
şi nici realizată în mod liber. Pentru a sustrage bunurile 
prin escrocherie, făptuitorul trebuie mai întâi să intre 
ilegal în stăpânirea acestor bunuri, fiind vorba, aşadar, 
de acţiunea de luare. Circumstanţa potrivit căreia 
luarea, în cazul escrocheriei, are loc cu participarea 
voinţei posesorului bunurilor nu contravine ideii că 
luarea se realizează totuşi de făptuitor ... . Includerea 
posesorului în acest proces este dictată de dorinţa făp-
tuitorului de a atribui luării o tentă de legalitate, de a 
asigura o „acoperire juridică” actului de transferare a 
bunurilor din sfera de stăpânire a posesorului în sfera 
sa de stăpânire”.23

Vom analiza mai detaliat infra de ce nu este benevolă 
transmiterea bunurilor de la victimă la făptuitor în cazul 
escrocheriei. În contextul analizat, vom remarca doar 
că   prin termenul „dobândire” din art.190 C.pen. RM 
se doreşte să se exprime anume acest specific al escro-
cheriei faţă de alte infracţiuni săvârşite prin sustragere: 
transmiterea „benevolă” către făptuitor a bunurilor 
victimei. Nu putem să nu observăm un paradox: dacă 
transmiterea este benevolă, de ce atunci legiuitorul 
vorbeşte nu pur şi simplu despre „dobândire”, dar 
despre „dobândire ilicită”? Cum să fie ilicită o trans-
mitere benevolă? În genere, dacă transmiterea are un 
caracter benevol, atunci putem ajunge la concluzia că 
escrocheria nici nu trebuie să atragă răspundere penală. 
Este, bineînţeles, falsă o asemenea concluzie. Pentru că 
escrocheria nu presupune nici un act benevol din partea 
victimei. Numai victima este cea care, la acel moment, 
crede că transmiterea este benevolă. În economia 
infracţiunii de escrocherie ne interesează însă atitudi-
nea psihică a făptuitorului (adică, latura subiectivă a 
infracţiunii), nu atitudinea psihică a victimei. Iar dacă 
transmiterea nu este benevolă, atunci întregul sens al 
noţiunii de dobândire ilicită se reduce la cel al noţiunii 
de sustragere. Pentru că lipsa caracterului benevol al 
transmiterii bunurilor este expresia ilegalităţii luării 
acelor bunuri. Deci, până la urmă, în cazul escrocheriei 
(ca şi în cazul furtului, jafului, tâlhăriei, delapidării 
averii străine, pungăşiei) are loc o luare ilegală. Ceea 
ce este un indicator incontestabil al sustragerii.

S-ar putea ca nici aceste argumente să nu-i convingă 
pe cei mai sceptici. În acest caz, legiuitorul însuşi ne 
va ajuta să-i convingem.

La concret, în art.195 „Escrocheria” din Proiec-
tul Codului penal al Republicii Moldova, noţiunea         
„escrocherie” este definită în felul următor: „însuşirea 
bunurilor altei persoane, prin înşelăciune sau abuz de 
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încredere”.24 Adică, se preconiza că la caracterizarea 
legală a noţiunii de escrocherie să se folosească ter-
menul „însuşire”, nu „dobândire”. Nimic surprinzător, 
deoarece, la art.122 din Codul penal din 1961, prin 
„escrocherie” s-a avut în vedere „însuşirea avutului pro-
prietarului prin înşelăciune sau abuz de încredere”.

Deosebit de important este că, în art.196 C.pen. RM, 
se stabileşte răspunderea pentru cauzarea de daune 
materiale în proporţii mari proprietarului prin înşelă-
ciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie 
o însuşire. Totodată, (sic!) la art.106 din Codul con-
travenţional al Republicii Moldova, adoptat de Parla-
mentul Republicii Moldova la 24.10.200825, se prevede 
răspunderea pentru cauzarea de daune materiale prin 
înşelăciune sau abuz de încredere, în cazul în care fapta 
nu reprezintă o sustragere şi nu întruneşte elementele 
unei infracţiuni.

Rezultă că, dacă reprezintă o sustragere, fapta se va 
califica în baza art.105 din Codul contravenţional, care 
stabileşte răspundere pentru sustragere în proporţii mici 
din avutul proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, 
abuz de serviciu sau escrocherie.

Din cele menţionate mai sus rezultă următoarele 
concluzii:

1) în art.196 C.pen. RM, termenul „însuşire” este 
folosit cu înţelesul termenului „sustragere”;

2) ceea ce este mai important, întrucât art.190 şi 
art.196 C.pen. RM sunt norme complementare, rezultă 
că, în art.196 C.pen. RM, prin „însuşire” se are în vede-
re la concret escrocheria. Această concluzie este şi mai 
evidentă, dacă ne vom aminti cum era formulată dis-
poziţia de la alin.(1) art.126 din Codul penal din 1961: 
„Cauzarea de pagube materiale proprietarului prin înşe-
lăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie 
o sustragere (sublinierea ne aparţine – n.a.)”.

Aşadar, avem suficiente temeiuri de a afirma            
următoarele:

– în art.190 C.pen. RM, prin „dobândire ilicită” se 
înţelege „sustragere”;

– există o diferenţă doar de formă, nu şi de conţinut, 
între cele două construcţii terminologice;

– acţiunea principală din cadrul faptei prejudiciabile 
de escrocherie se exprimă în sustragere;

– de lege lata, nu există nici un temei de a afirma 
că escrocheria nu este o infracţiune săvârşită prin 
sustragere;

– de lege ferenda, vom putea vorbi despre aceea 
că escrocheria nu mai este o formă a sustragerii doar 
în eventualitatea adoptării amendamentelor la legea 
penală (amendamente presupunând abrogarea art.196 
C.pen. RM, secundată de formularea dispoziţiei de la 
alin.(1) art.190 C.pen. RM în felul următor: „Cauzarea 

de daune materiale în proporţii mari prin înşelăciune 
sau abuz de încredere”);

– implementarea în legea penală a recomandării, 
reliefate supra, va face necesară operarea unor modifi-
cări de rigoare în Codul contravenţional: din dispoziţia 
art.105 din Codul contravenţional să fie excluse cuvin-
tele „sau escrocherie”; din dispoziţia art.106 din Codul 
contravenţional să fie excluse cuvintele „nu reprezintă 
o sustragere şi”.

 În continuarea studiului nostru, ne vom canaliza 
atenţia spre delimitarea escrocheriei de infracţiunea 
prevăzută la art.196 C.pen. RM. Sferele de aplicare a 
celor două articole – art.190 şi 196 C.pen. RM – nu se 
intersectează. Aceasta deoarece, sub aspectul laturii 
obiective, infracţiunea de cauzare de daune materiale 
prin înşelăciune sau abuz de încredere nu poate consti-
tui o însuşire. Adică, nu poate constitui o sustragere.

În acest sens, în literatura de specialitate se arată 
că, în cazul infracţiunii specificate la art.196 C.pen. 
RM, acţiunea sau inacţiunea principală constă în ca-
uzarea daunelor materiale; important este ca acţiunea 
sau inacţiunea principală să nu constea în luarea din 
posesia altuia, deoarece altfel ar ajunge sub incidenţa 
art.190 C.pen. RM.26 În acelaşi făgaş, este exprimat un 
alt punct de vedere: „Cauzarea de daune materiale prin 
înşelăciune sau abuz de încredere nu trebuie să conţină 
semnele constitutive ale sustragerii. Semnul definitoriu 
al sustragerii este ieşirea bunurilor luate din stăpânirea 
victimei şi trecerea acestora în stăpânirea făptuitoru-
lui. Astfel, se produce reducerea masei patrimoniale 
în detrimentul victimei şi, respectiv, sporirea masei 
patrimoniale a făptuitorului”.27

Din cele menţionate se desprinde că, în ipoteza in-
fracţiunii prevăzute la art.196 C.pen. RM, făptuitorul 
nu obţine în posesie bunuri concrete ale victimei. El 
se eschivează în mod fraudulos să-i transmită victimei 
bunurile care i se cuvin ori se foloseşte de aceste bunuri 
în detrimentul victimei. Altfel spus, sub aspectul laturii 
obiective, distincţia principală dintre escrocherie şi 
infracţiunea specificată la art.196 C.pen. RM constă în 
mecanismul de cauzare a daunelor materiale.

Pentru a percepe mai bine subtilităţile acestui me-
canism, în cele ce urmează vom analiza unele cazuri 
din practica judiciară.

Astfel, într-o speţă, R.C. a fost condamnat în baza 
alin.(4) art.196 C.pen. RM, pentru cauzarea de daune 
materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciu-
ne sau abuz de încredere. În fapt, R.C., acţionând de 
comun acord cu I.N. şi G.N. – chiriaşii unei încăperi 
de locuit de pe str. Nicolae Bălcescu din or. Cahul, 
care face parte din fondul departamental de locuinţe, 
aflat în administrarea S.A. „A.” – şi-au pus scopul 
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de a privatiza această încăpere la un preţ redus (în 
conformitate cu art.17 al Legii privatizării fondului de 
locuinţe, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova 
la 10.03.199328), ca ulterior să înstrăineze acest bun 
imobil la preţul de piaţă şi să beneficieze de sumele 
băneşti obţinute, ştiind cu certitudine că I.N. şi G.N. 
pot privatiza încăperea în cauză doar achitând inte-
gral valoarea acesteia. Aceasta deoarece anterior au 
participat la privatizarea unei locuinţe, prin încheierea 
unor acte juridice fictive. În 2004 au obţinut acordul 
lui B.M., directorul S.A. „A.”, cu al cărui concurs 
au perfectat dreptul de locaţiune asupra încăperii în 
cauză, de pe str. Nicolae Bălcescu din or. Cahul, după 
soţii V.G. şi A.G. Aceştia nu au avut nici un interes 
pentru folosirea şi privatizarea încăperii respective. 
Încăperea a fost privatizată pe numele lui V.G. şi A.G., 
precum şi al copilului lor – I.G., la preţul redus de 
656.88 lei. În timp ce preţul de piaţă era de 71000 lei. 
La 24.12.2004, R.C., din numele proprietarului V.G., a 
înstrăinat prin vânzare-cumpărare către E.P. încăperea 
în cauză. Prin aceasta, statului i-a fost cauzat un pre-
judiciu de 70343.12 lei. De aceşti bani au beneficiat 
R.C., I.N. şi G.N.29 

Pe marginea acestei speţe venim cu o opinie aparţi-
nând lui A.Reşetnicov: „Practic în aceeaşi configuraţie 
în care evoluează în cazul infracţiunii de escrocherie, 
documentele false pot evolua ca mijloc de săvârşire a 
infracţiunii prevăzute la art.196 C.pen. RM. De exem-
plu, într-un caz, cu ajutorul legitimaţiei de pensionar 
false, se poate obţine injust pensia, ceea ce formează 
componenţa de escrocherie (art.190 C.pen. RM). Într-
un alt caz, folosindu-se de o legitimaţie de pensionar 
falsă, făptuitorul poate beneficia injust de dreptul de 
călătorie gratuită în transportul urban de pasageri, ceea 
ce formează componenţa de infracţiune prevăzută la 
art.196 C.pen. RM”.30 

Într-adevăr, R.C. nu a sustras de la stat 70343.12 
lei. El s-a eschivat în mod fraudulos să transmită în 
folosul statului această sumă de bani. S-a folosit de 
documente false pentru a-şi asigura o acoperire şi a 
justifica achitarea pentru încăpere a sumei modice de 
656.88 lei. Astfel că dauna materială, cauzată statului, 
reprezintă diferenţa dintre valoarea efectivă, de piaţă, 
pe care trebuia s-o achite făptuitorul (dar nu a achitat-o, 
încălcând legea), şi valoarea achitată în realitate de 
către făptuitor. În mod similar, cel care se foloseşte de 
o legitimaţie de pensionar, fără a avea acest drept, se 
eschivează să-şi execute obligaţiile pecuniare faţă de 
proprietarul transportului auto de pasageri. Îi cauzează 
daune materiale, fără însă a-i lua bunuri.

Într-un alt caz, S.G. a fost condamnat în baza 
alin.(4) art.196 şi lit.d) alin.(2) art.361 „Confecţionarea,     

deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor ofici-
ale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false” 
din Codul penal. La concret, acesta, în calitate de 
persoană cu funcţie de răspundere, şi-a pus ca scop să 
procure un imobil de pe str. Columna, mun. Chişinău, 
arendat de organizaţia pe care o conducea. În scopul 
diminuării valorii imobilului, a prezentat intenţionat la 
Agenţia teritorială de privatizare documente vădit false 
despre cheltuielile pretins suportate de organizaţie în 
mărime de 98366 lei, pentru reparaţia imobilului men-
ţionat. În timp ce ele nu au fost efectuate realmente. În 
baza documentelor prezentate, Comisia Republicană 
de Privatizare a redus costul imobilului cu suma de 
38600 lei.31

Există similitudini vădite cu speţa precedentă: pre-
judiciul cauzat statului a fost determinat de eschivarea 
făptuitorului, pe cale frauduloasă, de la achitarea valorii 
reale a bunului victimei. Făptuitorul nu a avut dreptul să 
beneficieze de reducerea de 38600 lei, reducere pe care 
a justificat-o prezentând documente false.

Comun pentru ambele speţe este că relatează despre 
privatizarea ilegală a unor imobile. Anume în asemenea 
cazuri poate să apară întrebarea dacă nu cumva cele 
săvârşite se exprimă în dobândirea ilicită a unor bunuri 
imobile străine prin înşelăciune sau abuz de încredere. 
Mai corect ar fi să afirmăm că aceasta exprimă scopul 
făptuitorului. Perfectarea dreptului de proprietate 
asupra unui imobil cunoaşte o procedură relativ înde-
lungată. De aceea, în ipotezele analizate, infracţiunea 
prevăzută la art.196 C.pen. RM se consideră consumată 
din momentul producerii daunelor materiale. Indiferent 
când făptuitorul va reuşi ulterior să dobândească plenar 
dreptul de proprietate asupra imobilului.

Într-o altă speţă, prin sentinţă, G.I. a fost achitat 
de învinuirea de săvârşire a infracţiunii prevăzute la 
alin.(1) art.196 C.pen. RM, pe motiv că nu s-a constatat 
existenţa faptului infracţiunii. În fapt, G.I. a fost învi-
nuit pentru că, activând în calitate de inginer funciar 
la primăria satului V., raionul Nisporeni (în baza unei 
dispoziţii a primarului), fiind raportor la şedinţa Con-
siliului sătesc din 1.07.2004, a prezentat Consiliului 
informaţie falsă referitor la destinaţia terenului cu 
suprafaţa de 2,5 ha dintr-un sector al satului. Teren 
care apoi a fost vândut lui M.V. La fel, în noiembrie 
2004, G.I., urmărind acelaşi scop, a introdus date false 
referitoare la bonitatea terenului cu suprafaţa de 2,5 ha 
în borderoul de calcul prezentat spre confirmare pri-
marului. În rezultat, Consiliul sătesc a emis decizia de 
vânzare a acestui teren către M.V. la preţul de 3628 lei. 
Deşi, în realitate, valoarea reală a terenului constituia 
9228 lei. Astfel, statului i-a fost adus un prejudiciu de 
5600 lei. Ulterior, procurorul a declarat apel, cerând 
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condamnarea lui G.I. Nici apelul, nici recursul care 
i-a urmat nu au fost însă admise.32

Considerăm întemeiată această soluţie. Sub aspectul 
că nu G.I. poate fi considerat autor al infracţiunii. Nu 
el s-a eschivat să achite statului 5600 lei. G.I doar a 
contribuit la această cauzare a daunelor materiale în 
calitate de complice sau de organizator. Autor al infrac-
ţiunii trebuie considerat M.V. Bineînţeles, dacă a existat 
intenţie din partea acestuia. Numai în eventualitatea în 
care M.V. a acţionat fără vinovăţie sau din imprudenţă, 
fiind folosit ca instrument animat de către G.I., se poate 
vorbi despre calitatea acestuia din urmă de autor al 
infracţiunii prevăzute la art.196 C.pen. RM.

Speţa următoare priveşte direct problema delimitării 
infracţiunii de escrocherie de infracţiunea prevăzută 
la art.196 C.pen. RM: I.N. a fost condamnat conform     
alin.(2) art.195 C.pen. RM, pentru însuşirea în pro-
porţii deosebit de mari. Astfel, fiind angajată la S.R.L. 
„C.-P.” în calitate de contabil-casier, cu atribuţia de a 
depune zilnic pe contul bancar al întreprinderii  banii 
obţinuţi în urma prestării serviciilor de pază a auto-
mobilelor la parcarea auto, începând cu august 2006 
şi până la 19.10.2006 nu a depus pe contul bancar 
banii primiţi – suma totală de 51703 lei. După care, a 
dispărut cu aceşti bani şi cu alte bunuri (computer şi 
printer) valorând 15500 lei. În urma apelului, Colegiul 
penal al Curţii de Apel Chişinău a enunţat imposibi-
litatea recalificării acţiunilor lui I.N. de pe art.195 
C.pen. RM pe art.196 C.pen. RM, deoarece ea a însuşit 
bunurile prin sustragere, nu a cauzat daune materiale 
prin înşelăciune sau abuz de încredere.33

În acest caz, din speţă ar reieşi că însuşirea în pro-
porţii deosebit de mari îmbracă forma escrocheriei. 
Aceasta pentru că apare problema delimitării de infrac-
ţiunea prevăzută la art.196 C.pen. RM. Dar este oare 
o versiune corectă? Putem oare admite că, în privinţa 
banilor în sumă de 51703 lei, a fost comisă însuşirea 
în proporţii deosebit de mari sub formă de delapidare 
a averii străine (în conformitate cu legea penală în vi-
goare în acel moment). Alături de însuşirea în proporţii 
mari sub formă de furt (în conformitate cu legea penală 
în vigoare la acel moment), în privinţa banilor în sumă 
de 15500 lei?

Această dilemă ne ajută să o rezolvăm A.I. Boico: 
„Pot apărea dificultăţi la delimitarea escrocheriei de de-
lapidarea averii străine. În cazul delapidării averii străine, 
intenţia de a sustrage apare la făptuitor deja după ce i-au 
fost încredinţate anumite valori materiale, ea având po-
sibilitatea să le posede legitim un timp anumit. Pe când 
în cazul escrocheriei (presupunând abuzul de încredere), 
făptuitorul are intenţia de a săvârşi sustragerea deja la 
momentul primirii bunurilor de la victimă”. 34 În primul 

rând, întrebarea-cheie este: în care moment banii în 
sumă de 51703 lei au fost trecuţi în fondurile materiale 
ale S.R.L. „C.-P.”? Considerăm că aceştia au fost trecuţi 
în respectivele fonduri materiale din momentul recepţiei 
banilor de către I.N. în baza unui document corespunză-
tor (bon, chitanţa etc.). Din acest moment, I.N. deja avea 
posibilitatea să le posede legitim. Pentru că banii i-au 
fost încredinţaţi în virtutea funcţiei pe care o ocupa. De 
aceea, are dreptate I.Zaporojan, când afirmă: „În lipsa 
acestui criteriu – al perfectării documentare a încredin-
ţării bunurilor – ar deveni practic imposibilă delimitarea 
infracţiunii, prevăzute la art.191 C.pen. RM, de furt şi, 
mai ales, de escrocherie”.35

 În al doilea rând, cine este victimă în speţa repro-
dusă mai sus? Considerăm că este S.R.L. „C.-P.”, între-
prinderea la care era angajată I.N. Această victimă nu 
a fost însă înşelată. E drept că s-a abuzat de încrederea 
ei. Dar nu în contextul infracţiunii de escrocherie, nici 
în cel al infracţiunii prevăzute la art.196 C.pen. RM. 
Pentru că subiectul şi obiectul material au calităţile 
speciale care pot fi concepute doar în cazul infracţiunii 
de delapidare a averii străine.

De ce optăm pentru delapidarea averii străine, şi nu 
pentru infracţiunea prevăzută la art.196 C.pen. RM? 
Răspunsul transpare din citatul următor, care priveşte o 
situaţie asemănătoare: „Faptele lucrătorilor transportului, 
care sunt abilităţi, în virtutea situaţiei sale de serviciu, 
să încaseze bani pentru călătorie, transportare a baga-
jului şi alte servicii de transport de la cetăţeni şi care 
au trecut în folosul său aceşti bani, trebuie calificate ca 
sustragere. Spre deosebire de acest caz, dacă lucrătorii 
transportului, care nu dispun de atribuţiile indicate, au 
primit de la cetăţeni şi au trecut în folosul său banii pentru 
călătoria fără tichet ori transportarea ilegală a bagajului, 
fără întocmirea documentelor, aceştia trebuie să poarte 
răspundere în temeiul art.126 din Codul penal din 1961 
(corespunde cu art.196 C.pen. RM – n.a.)”.36

În speţa analizată, I.N. era învestită tocmai cu atribu-
ţia de depunere zilnică pe contul bancar al întreprinderii 
a banilor obţinuţi în urma prestării serviciilor de pază a 
automobilelor la parcarea auto. Deci, era îndrituită să 
intre în posesia acelor bani, în legătură cu îndeplinirea 
unor acţiuni conforme cu legea.

În aceste condiţii, în concluzie, în conformitate cu 
legea penală în vigoare la momentul săvârşirii infrac-
ţiunii, cele săvârşite de I.N. constituie concursul dintre 
însuşirea în proporţii deosebit de mari sub formă de 
delapidare a averii străine (în privinţa banilor în sumă 
de 51703 lei) şi însuşirea în proporţii mari sub formă 
de furt (în privinţa banilor în sumă de 15500 lei).

Într-o altă speţă, L.I. a fost condamnat în baza 
alin.(4) art.196 C.pen. RM. Iar B.Gh. a fost condamnat 
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în temeiul art.42, alin.(4) art.196 C.pen. RM. În fapt, 
la 18.11.2004, cei doi, prin înţelegere prealabilă, au 
primit de la B.G. suma de 11500 dolari americani, iar 
la 21.11.2004 – încă 1300 dolari americani. Banii au 
fost primiţi sub pretextul că, ulterior, L.I. îi va transmite 
lui B.G. camionul de model MAN-2240 şi remorca la 
el. Iar dacă nu-l va satisface calitatea camionului, îi 
va restitui banii. La 25.12.2004, B.G. a avut ocazia 
pentru prima oară să vadă camionul în cauză. Pentru 
că era cu motorul defectat, a refuzat să-l ia şi a solicitat 
restituirea banilor. L.I. şi B.Gh. l-au convins pe B.G. să 
repare motorul camionului, promiţându-i că ulterior 
îi vor restitui 12800 dolari americani şi cheltuielile 
pentru reparaţie. B.G. a achitat 3205 dolari americani 
pentru reparaţia motorului, însă banii promişi nu i-au 
fost restituiţi nici de această dată. Sentinţa a fost atacată 
cu apel de către procuror, care a solicitat condamna-
rea lui L.I. conform alin.(2) art.195 C.pen. RM, iar a 
lui B.Gh. conform art.42, alin.(2) art.195 C.pen. RM. 
Însă, apelul a fost declarat inadmisibil. Ca şi recursul 
declarat ulterior.37

Considerăm că soluţia trebuie prezentată diferenţiat. 
Cât priveşte comercializarea camio nului şi a remorcii 
în schimbul sumei de 12800 dolari americani, suntem 
în prezenţa escrocheriei, presupunând înşelăciunea 
privind calitatea bunurilor. Mai precis, luând în consi-
deraţie legea penală în vigoare la momentul comiterii 
infracţiunii, suntem în prezenţa însuşirii în proporţii 
deosebit de mari sub formă de escrocherie, presupu-
nând înşelăciunea privind calitatea bunurilor.

Dar cum rămâne cu cei 3205 dolari americani 
achitaţi de victimă pentru reparaţie? În această ipoteză, 
bineînţeles, lipseşte temeiul de a califica cele săvârşite 
ca escrocherie. Aceşti bani nu au fost sustraşi. Totuşi, 
făptuitorului i s-a cauzat un prejudiciu material. Acest 
prejudiciu nu ar fi fost cauzat, dacă victima nu ar fi 
fost înşelată în prealabil. Înşelată în promisiuni. În 
legătură cu această ipoteză, evocând obiectul material 
al infracţiunii prevăzute la art.196 C.pen. RM, S.Brînza 
susţine: „... în situaţia eschivării de la plata pentru 
folosirea bunurilor, serviciilor, lucrărilor, obiectul 
material îl formează sumele băneşti pe care făptuitorul 
le reţine şi nu le transmite către victimă în schimbul 
bunurilor, serviciilor, lucrărilor prestate de victimă”.38 
Este adevărat că serviciile de reparaţie a motorului 
camionului nu au fost prestate personal de către B.G. 
Însă, B.G. a fost determinat să achite aceste servicii, 
având înţelegerea cu făptuitorii că o face în beneficiul 
lor. Deci, făptuitorii au beneficiat de aceste servicii. 
Iar masa patrimonială a victimei a fost diminuată. Fără 
însă a spori masa patrimonială a făptuitorului. Ceea ce 
demonstrează că nu a fost săvârşită escrocheria.

Finalmente, se poate formula următoarea concluzie: 
cele săvârşite de L.I. şi B.Gh. reprezintă, conform legii 
penale în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, 
însuşirea în proporţii deosebit de mari (cu invocarea 
art.42 C.pen. RM, în raport cu B.Gh.) – în privinţa 
banilor în sumă de 12800 dolari americani, alături de 
infracţiunea prevăzută la alin.(4) art.196 C.pen. RM (cu 
invocarea art.42 C.pen. RM, în raport cu B.Gh.) – în 
privinţa banilor în sumă de 3205 dolari americani.

Din unele speţe examinate mai sus ne putem con-
vinge cât de dificil este în unele cazuri a delimita corect 
escrocheria de infracţiunea prevăzută la art.196 C.pen. 
RM. Este o delimitare cu o potenţialitate sporită de 
admitere a erorilor de calificare.

Din acest motiv, reiterăm recomandarea adresată 
legiuitorului de a abroga art.196 C.pen. RM. Iar dispo-
ziţia de la alin.(1) art.190 C.pen. RM să fie reformulată 
după modelul: „Escrocheria, adică cauzarea de daune 
materiale în proporţii mari prin înşelăciune sau abuz 
de încredere”. Este o recomandare condiţionată de 
necesităţile practice, necesităţi care vor deveni din ce 
în ce mai acute, pe măsura diversificării şi complicării 
relaţiilor sociale.

În urma investigaţiilor având ca obiect acţiunea 
principală în cadrul faptei prejudiciabile de escrocherie, 
pot fi formulate următoarele concluzii:

1) în art.190 C.pen. RM noţiunea „dobândire 
ilicită” are sensul autentic de „sustragere”;

2) de lege lata, nu există nici un temei de a afirma 
că escrocheria nu este o infracţiune săvârşită prin 
sustragere;

3) sub aspectul laturii obiective, distincţia princi-
pală dintre escrocherie şi infracţiunea specificată la 
art.196 C.pen. RM constă în mecanismul de cauzare 
a daunelor materiale: în cazul escrocheriei, masa 
patrimonială a victimei este diminuată în aceeaşi 
proporţie în care sporeşte masa patrimonială a 
făptuitorului; în cazul infracţiunii prevăzute la 
art.196 C.pen. RM, nu sporeşte masa patrimonială 
a victimei în proporţia pe care o exprimă eschivarea 
făptuitorului de a-şi executa obligaţiile pecuniare 
faţă de victimă; sau masa patrimonială a victimei 
este diminuată, fără însă a spori masa patrimonială 
a făptuitorului.
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