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În dreptul penal se consideră componenţă de in-
fracţiune totalitatea elementelor şi a semnelor 

obiective şi subiective, stabilite de legea penală, care 
califică o faptă prejudiciabilă drept o infracţiune con-
cretă.

Elementele componenţei de infracţiune reprezin-
tă părţi componente ale unui sistem integral. Fiecare 
element al componenţei include un grup de semne, ce 
caracterizează diverse laturi ale faptei infracţionale.

Structural, componenţa de infracţiune este com-
pusă din patru elemente sau, cu alte cuvinte, din patru 
grupuri de semne, şi anume: obiectul, latura obiectivă, 
subiectul şi latura subiectivă. Primele două grupe de 
semne se numesc obiective, celelalte două subiective. 
La cele obiective se referă semnele ce caracterizează 
obiectul infracţiunii şi manifestarea lui exterioară, care 
reflectă latura obiectivă a infracţiunii. La cele subiecti-
ve se referă semnele ce caracterizează particularităţile 
persoanei care a săvârşit infracţiunea.

Orice faptă penală include, în mod obligatoriu, sem-
ne referitoare la toate cele patru elemente ale compo-
nenţei de infracţiune.

Latura obiectivă a infracţiunii constituie mani-
festarea exterioară a faptei infracţionale. Ea conţine 
numărul cel mai mare de semne şi este principalul 
element al faptei infracţionale care îi atribuie indivi-
dualitatea şi care permite a delimita o infracţiune de 
alta. Aceste semne sunt: fapta (acţiunea sau inacţiu-

nea), consecinţele infracţionale, legătura de cauzali-
tate, precum şi locul, timpul, împrejurările, metoda 
săvârşirii infracţiunii.

Prin urmare, latura obiectivă a infracţiunii de con-
strângere de a face declaraţii, infracţiune prevăzută la 
art.309 CP RM constă în fapta prejudiciabilă, exprima-
tă în acţiunea fie de constrângere a persoanei, prin ame-
ninţare sau prin alte acte ilegale, de a face declaraţii, 
de a încheia acord de recunoaştere a vinovăţiei, fie de 
constrângere, în acelaşi mod, a expertului de a trage 
concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a 
face o traducere sau interpretare incorectă [1].

Acţiunea prejudiciabiă analizată cunoaşte următoa-
rele modalităţi normative cu caracter alternativ:

1) constrângerea persoanei, prin ameninţare sau 
prin alte acte ilegale, de a face declaraţii sau de a înche-
ia acordul de recunoaştere a vinovăţiei;

2) constrângerea expertului, prin ameninţare sau 
alte acte ilegale, de a trage concluzia;

3) constrângerea traducătorului ori a interpretului, 
prin ameninţare sau prin alte acte ilegale, de a face o 
traducere sau interpretare incorectă.

Ivan Macari consideră că latura obiectivă a infracţi-
unii de constrângere de a face declaraţii se caracterizea-
ză prin „constrângerea persoanei, prin ameninţare sau 
prin alte acte ilegale, de a face declaraţii la interogato-
riu sau constrângerea expertului de a-şi da concluzia 
sau constrângerea traducătorului de a face o traducere 
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incorectă de către persoana care efectuează urmărirea 
penală sau ancheta preliminară” [2].

Autorul consideră că în cazul infracţiunii de con-
strângere de a face declaraţii, constrângerea se ma-
nifestă prin „provocarea la interogatoriu, falsificarea 
dovezilor, încheierea acordului de recunoaştere a vino-
văţiei, promisiunile false de a clasa dosarul penal, de a 
schimba măsura de pedeapsă, de a permite întrevederea 
cu membrii familiei şi rudele, de a permite primirea co-
letelor etc.”. 

Ca acte ilegale, în cazul infracţiunii analizate, au-
torul consideră şi „supunerea celui interogat hipnozei, 
constrângerea acestuia de a folosi mijloacele narcotice, 
alcoolul etc.”. 

Autorii ruşi, А.S. Gorelik şi L.V. Lobanova consi-
deră că latura obiectivă a infracţiunii de constrângere 
de a face declaraţii constă în constrâgerea persoanei 
de a face declarații (concluzie) și este compusă din 
două părți legate strâns una de cealaltă – aplicarea unor 
măsuri de constrângere ilegale persoanei interogate și 
cerința de a face anumite declarații [3]. 

Autorii consideră că în cazul infracţiunii de con-
strângere de a face declaraţii se vorbește despre con-
strângere în general și nu se specifică direct caracterul 
ilegal al acesteia. Dar, bineînțeles, se are în vedere doar 
constrângerea ilegală, pentru că în aceeași dispoziție, 
enumerarea metodelor de constrângere conține indicația 
la alte acțiuni ilegale. Acest considerent pare a fi impor-
tant, pentru că constrângerea de a face declarații poate 
fi legală, întrucât și legislația penală, și cea de procedu-
ră penală prevăd măsuri de influență speciale, îndrepta-
te spre obținerea unor declarații adevărate. O astfel de 
măsură este avertismentul despre răspunderea pentru 
refuzul de a face declarații și pentru falsul în declarații 
și concluzii. Atunci când părțile vătămate și martorii nu 
doresc să facă declarații benevol, sau intenționează să 
denatureze adevărul, amenințarea cu tragerea la răspun-
dere penală pare a fi o măsură de constrângere legală, 
aplicată contrar dorinței persoanei interogate.

Prin urmare constrângerea, în sensul infracţiunii 
de constrângere de a face declaraţii, consideră autorii, 
reprezintă influența fizică sau psihică ilegală asupra 
participanților la proces la interogarea acestora, ca re-
zultat al căreia persoana interogată este nevoită să facă 
anumite declarații contrar voinței sale.

Autorul rus, А.V. Galahova defineşte latura obiec-
tivă a infracţiunii de constrângere de a face declaraţii 
ca fiind „constrângerea persoanei de a depune mărturie 
sau de a oferi concluzii prin utilizarea ameninţărilor, 
şantajului sau altor acte ilegale săvârşite de investigator 
sau persoana care efectuează ancheta” [4].

În continuare, stabilind o tangenţă esenţială între 
infracţiunea de constrângere de a face declaraţii, pre-
văzută la art. 309 Cod penal al RM şi infracţiunea de 
influenţare a declaraţiilor, prevăzută de art. 272 Cod 
penal, considerăm oportun de a reliefa poziţia autoru-
lui român, Maria Oprea, prin care opinează că „latura 

obiectivă a infracţiunii de influenţare a declaraţiilor se 
caracterizează prin trei elemente: elementul material 
care se realizează prin două acţiuni alternative, încer-
carea de a determina sau determinarea unei persoane să 
adopte o conduită contrară intereselor justiţiei, ale sale 
ori ale familiei sale, legat de o anumită procedură judi-
ciară în care ar putea fi impicată; urmarea imediată care 
constă în crearea unei stări de pericol pentru înfăptui-
rea activităţii judiciare, iar în cazul în care determinarea 
duce la realizarea conduitei urmărite de către subiectul 
activ se pot denatura probele, se îngreunează procesul 
penal şi legătura de cauzalitate dintre starea de pericol 
şi acţiunea subiectului activ rezultă din materialitatea 
faptei” [5].

Autorul român consideră că una din cerinţele esen-
ţiale cu privire la latura obiectivă a infracţiunii de influ-
enţare a declaraţiilor constă în comiterea uneia dintre 
acţiunile incriminate prin constrângere, manifestată 
prin constrângere fizică sau morală, susţinând că prin 
violenţă materială se exercită constrângerea fizică, iar 
prin ameninţare constrângerea morală. 

După cum am menţionat mai sus, semnele ce ca-
racterizează latura obiectivă a infracţiunii sunt fapta 
prejudiciabilă (acţiunea sau inacţiunea), consecinţele 
infracţionale, legătura de cauzalitate, precum şi locul, 
timpul, împrejurările, metoda săvârşirii infracţiunii.

Constrângerea, ca metodă de influenţă a statului, 
are un caracter imperativ şi poate fi atât legală, cât şi 
ilegală. 

Constrângerea ilegală poate consta doar în acţiuni 
care vizează atingerea unor obiective. 

Potrivit art.309 CP RM este interzisă influenţarea 
nelegitimă în scopul de a obţine de la constrâns anumi-
te declaraţii sau concluzii şi nu contează dacă persoana 
este constrânsă pentru a face declaraţii sau concluzie 
mincinoasă, sau adevărată. 

Constrângerea, ca metodă de săvârşire a infracţiunii 
analizate, se manifestă prin influenţarea ilegală din par-
tea funcţionarilor implicaţi în efectuarea procedurilor 
penale, a comportamentului persoanelor implicate prin 
încălcarea drepturilor şi libertăţilor acestora, forţându-
le pe acestea din urmă să efectueze anumite acţiuni (sau 
să se abţină de la acestea). 

Într-o altă acepţiune constrângerea, în sensul art. 309 
CP RM, reprezintă influența fizică sau psihică ilegală 
asupra participanților la proces în interogarea acestora, 
ca rezultat al căreia persoana interogată este nevoită să 
facă anumite declarații contrar voinței sale.

H. Diaconescu şi R. Răducanu, savanţi români, opi-
nează că „a constrânge (în sensul art. 272 Cod penal al 
României) înseamnă a sili, a forţa, a obliga o persoană, 
indiferent de calitatea acesteia, să aibă o anumită atitu-
dine, o anume manifestare procesual-juridică pe care 
altfel nu le-ar fi avut”.

Autorii români susţin ideea că „constrângerea”, care 
determină alternativ elementul material al infracţiunii 
de influenţare a declaraţiilor, poate fi fizică şi morală 
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(psihică). În ambele forme de manifestare, constrânge-
rea trebuie să fie serioasă, de natură a prilejui starea 
de temere sub stăpânirea căreia libertatea de hotărâre şi 
acţiune a celui supus ei este înlăturată [6].

Cu privire la sfera noţiunii de „constrângere”, au-
torul român Maria Oprea opinează că aceasta cuprinde 
constrângerea fizică şi morală. Astfel s-a susţinut că 
prin violenţa materială se exercită constrângerea fizi-
că, iar prin ameninţare – constrângerea morală. Autorul 
manifestă ideea că nu este neapărat ca activitatea de 
contrângere să creeze o stare de temere pentru persoa-
na constrânsă ori să determine respectiva persoană să 
îndeplinească cerinţele făptuitorului.

În sensul infracţiunii analizate, constrângerea se 
aplică cu scopul obținerii declarațiilor. Declarațiile re-
prezintă informații comunicate de bănuit, acuzat, par-
tea vătămată sau martor în cadrul procedurii prejudi-
ciare (în timpul anchetei sau anchetei preliminare) sau 
în instanța de judecată. Aceste informații se comunică 
nu doar în timpul interogatoriului în sensul îngust al 
acestui cuvânt, ci și la efectuarea altor acțiuni de proce-
dură penală, atunci când cei interogați comunică fapte 
pe care le cunosc: la confruntare, la identificare, la ve-
rificarea declarațiilor la fața locului, la experimentul de 
anchetă.

Persoana recurge la constrângerea victimei de a de-
pune declaraţii sau de a trage concluzii care se referă 
la elementele de probă. Prin declaraţie se înţelege in-
formaţii comunicate de către bănuit, învinuit, victimă 
sau martor în cursul interogatoriilor, efectuate în cursul 
procedurilor penale sau în instanţa de judecată, în or-
dinea stabilită de legislaţia procesual-penală. Cu toate 
acestea, investigatorul poate obţine declaraţii şi prin 
alte acţiuni de investigaţie, precum confruntarea, pre-
zentarea pentru identificare şi verificare a mărturiilor 
la faţa locului. Acest lucru trebuie luat în considerare la 
calificarea constrângerii ilegale.

Prin depunerea de declaraţii se subînţelege acţiuni 
de furnizare, oral sau în scris, investigatorului sau per-
soanei care efectuează ancheta informaţiilor cunoscu-
te. Darea de concluzii de către expert – furnizarea în 
scris a concluziilor întemeiate referitoare la întrebări-
le adresate expertului de către persoana care conduce 
procedurile în cauza penală sau de către părţi. Darea 
de concluzii de către specialist – furnizarea în scris a 
observaţiilor referitoare la întrebările adresate specia-
listului de către părţi.

Nu se consideră depunere de declarații participarea 
persoanelor la acțiunile de anchetă fiind atrase pentru 
îndeplinirea altor funcții, de exemplu la examinare, la 
experimentul de anchetă, la prezentarea pentru iden-
tificare, obținerea mostrelor pentru o cercetare com-
parativă. Pentru acest motiv, aplicarea măsurilor de 
constrângere, chiar și ilegale, la efectuarea acțiunilor 
de procedură penală menționate, nu conține semnele 
infracţiunii prevăzute la art. 309 CP RM. 

În doctrina de specialitate, este discutabilă problema 

dacă trebuie considerate declarații, în sensul art. 309 
CP RM, informațiile transmise organului de anchetă 
sau anchetatorului până la intentarea dosarului penal, 
adică nu în timpul desfăşurării urmăririi penale. 

Subiectul explicațiilor și discuțiilor sunt faptele 
referitoare la infracțiuni, iar participanți sunt peroane 
ale căror situație amintește extrem de mult de rolul 
bănuiților, al acuzaților, al martorilor sau al părților vă-
tămate. Practica arată că colaboratorii operativi ai orga-
nului de urmărire penală deseori aplică măsuri de con-
strângere în timpul unor astfel de „discuții”, din care 
rezultă obținerea „prezentării pentru autodenunțare” 
sau a „mărturiei sincere”. Pot fi considerate astfel de 
acte declarații în sensul art. 309 CP RM?

Una dintre poziții constă în faptul că constrângerea 
de a face declarații nu poate fi recunoscută, pentru că 
informațiile comunicate în explicații nu sunt recunos-
cute drept declarații, de aceea o astfel de constrângere 
ar trebui calificată drept o infracțiune de serviciu. 

O altă opinie constă în răspunsul pozitiv la întreba-
rea pusă și se argumentează prin faptul că informația 
celui interogat (în timpul verificărilor și discuțiilor) 
în majoritatea cazurilor nu se deosebește esențial prin 
conținut de cea obținută la depunerea declarațiilor, 
iar deosebirile din forma de procedură nu joacă un 
rol important, pentru că elementele constitutive 
ale constrângerii de a face declarații sunt formale: 
infracțiunea se consideră încheiată, indiferent nu nu-
mai de faptul dacă cel vinovat a atins scopul propus 
sau nu, dar și de faptul dacă a fost respectată forma 
prevăzută de lege de înregistrare a declarațiilor. Astfel 
termenul „declarații” trebuie înțeles sub aspect larg, 
fără a exclude din acesta informațiile comunicate la 
obținerea explicațiilor.

A doua poziție pare a fi corectă. Termenul 
„declarații”, în sensul art. 309 CP RM, trebuie înțeles 
nu în sensul îngust de procedură, ci într-un sens mai 
larg, adică ca informații comunicate în timpul răspun-
surilor la întrebările puse de colaboratorii organelor de 
drept, în legătură cu depistarea semnelor de comitere 
a infracțiunii. Subtilitățile de procedură (dacă a fost 
intentat dosar penal etc.) nu sunt decisive, în esență, 
nu există deosebiri nici în caracterul pericolului so-
cial între constrângerea în timpul interogatoriilor sau 
obținerea de explicații. 

Nu contează la ce fel de declarații prin conținutul 
acestora (adevărate sau false), în folosul acuzatului sau 
în detrimentul său, cei interogați sunt constrânși, deși 
în alte condiții egale constrângerea de a face declarații 
mincinoase, care conțin o acuzare nefondată este mai 
periculoasă decât a celor adevărate. 

Un interes deosebit reprezintă posibilitatea de a 
recunoaşte infracţiunea de constrângere de a face de-
claraţii la recunoaşterea vinovăţiei, darea de declaraţii, 
explicaţii sau alte informaţii. Potrivit savanţilor ruşi 
G.P. Маrfițina, А.D. Turâșeva, informaţiile obţinute de 
la persoană, înregistrate în explicaţie pot fi, de aseme-
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nea, numite declaraţii, întrucât valoarea lor informativă 
este aceeaşi, şi în procesul demonstrării acestea pot fi 
prezentate ca alte documente [7]. 

Constrângerea de a depune mărturie este considera-
tă infracţiune, atunci când este efectuată în mod ilegal, 
prin ameninţări sau alte acte ilegale. Utilizarea măsu-
rilor procesuale de constrângere, precum şi metodele 
tactice şi psihologice de interogare care nu exclud de-
punerea voluntară de declaraţii, nu pot fi considerate 
modalităţi de comitere a infracţiunii analizate.

 Înţelegerea ameninţării ca o modalitate de a comite 
infracţiunea în cauză este dificilă, întrucât CP RM nu 
conţine interpretarea juridică a acestui termen, deşi îl 
foloseşte destul de des, iar în ştiinţa penală nu există un 
consens cu privire la această problemă. 

Diferenţele de tălmăcire a termenului de „ameninţa-
re” se reduc la aceea că unii oameni de ştiinţă consideră 
ameninţarea ca o constrângere [8], alţii – violenţă [9], 
iar alţii consideră ameninţarea ca o categorie juridică 
separată [10]. 

Susţinând opinia că ameninţarea este un tip de vi-
olenţă, credem că legislatorul nu întâmplător, vorbind 
despre constrângere, numeşte ameninţarea ca una din-
tre căile de constrângere, permiţând a afirma că ame-
ninţarea şi constrângerea – sunt noţiuni independente. 
Noţiunea de „constrângere” este mai largă decât noţiu-
nea de „ameninţare” şi „violenţă”. 

Primordial este că constrângerea este un pericol 
esenţial pentru societate decât un instrument pe care îl 
utilizează subiectul infracţiunii, întrucât apare un risc 
suplimentar de încălcare a intereselor protejate de lege 
ale cetăţeanului pe care autorul infracţiunii le şi lezează 
în cele din urmă [11]. 

Credem că ameninţarea ar trebui considerată un fel 
de violenţă psihică, care reprezintă influenţarea infor-
maţională a psihicului omului împotriva voinţei sale, 
care limitează sau restrânge libertatea de exprimare 
sau care provoacă traume psihice. Ameninţarea poa-
te fi exprimată în mod verbal cât şi nonverbal. Modul 
de exprimare a ameninţării cel mai des folosit este cel 
verbal, întrucât limba este principalul mijloc de impact 
psihologic asupra oamenilor. Ameninţările verbale pot 
fi sub formă orală sau scrisă. 

Formele nonverbale de ameninţare pot fi demon-
straţia de diferite obiecte şi instrumente, inclusiv arme, 
diferite gesturi, semne (de ex., unul dintre anchetatori 
i-a arătat interogatului o mănuşă de box cu inscripţia de 
culoare roşie: „Recunoaşterea voluntară a vinei facili-
tează participarea inculpatului” [12]. 

Aceste forme de ameninţare pot fi numite cu un sin-
gur concept – „acţiuni concludente”. Astfel de acţiuni 
fie înlocuiesc cuvintele, fie le consolidează. Ameninţă-
rile pot fi adresate persoanei interogate sau persoanelor 
apropiate ale acesteia.

Legislatorul, în dispoziţia art. 309 CP RM, nu pre-
cizează forma şi conţinutul ameninţării. V.I. Tkacenko 
susţine că lipsa de indicaţii de ameninţări „contravine 
conceptului de infracţiune în care toate semnele trebuie 
prevăzute de către lege” [13]. 

Considerăm că art.309 CP RM nu contravine nor-
melor din Partea generală a Codului penal al Republicii 
Moldova, iar legislatorul presupune că la constrângerea 
ilegală prin ameninţări, persoana poate alege ca obiect 
relaţiile publice care protejează viaţa, sănătatea sau bu-
nurile victimei – fie separat, fie împreună. 

Pentru a recunoaşte ameninţarea ca o modalitate de 
constrângere la depunerea declaraţiilor, este necesar ca 
aceasta să fie reală. L.V. Serdiuk opinează că existenţa 
reală a ameninţării este legată de motivele importante 
pentru recurgerea la acestea, identitatea făptuitorului, 
activitatea externă de manifestare a ameninţării şi posi-
bilitatea de a o realiza [14].

Autorii ruşi А.S. Gorelik şi L.V. Lobanova de-
finesc amenințarea ca violență psihică care constă în 
intimidarea persoanei cu promisiunile de a săvârși 
anumite acțiuni care contravin intereselor celui inte-
rogat. Amenințările pot fi îndreptate atât împotriva 
participanților la proces personal, cât și indirect, prin 
alte persoane (de ex., anchetatorul oferă o întrevedere 
soției acuzatului deținut în arest, și îi propune să comu-
nice amenințările). 

Tipurile concrete de amenințări în dispozițiile 
art.309 CP RM nu sunt descifrate. Compunerea unei 
liste exhaustive a acestora este, probabil, imposibilă, 
pentru că inventivitatea la acest capitol nu are limite. În 
literatura de specialitate, cel mai des sunt prezentate lis-
tele aproximative ale amenințărilor cele mai frecvente. 

Pentru o înțelegere mai clară a conținutului 
amenințărilor, trebuie să se încerce clasificarea acesto-
ra după cercul de persoane cărora acestea le sunt apli-
cate și după conținut. Bineînțeles, amenințările pot fi 
îndreptate atât asupra persoanei interogate însăși, cât 
și apropiaților ei (pentru ca ei să le comunice celui in-
terogat) și să vizeze interesele și unora și ale celorlalți. 
Aceste interese pot fi și legitime, și nelegitime (de ex., 
amenințarea cu confiscarea bunurilor dobândite pe cale 
criminală).

Prin conținut, amenințările pot fi divizate în mai 
multe grupuri. În primul rând, amenințarea cu aplica-
rea violenței fizice (de a omorî, de a cauza vreo daună 
sănătății). În al doilea rând, pot fi enunțate amenințări 
cu săvârșirea altor acțiuni criminale (de ex., de a viola, 
de a săvârși acțiuni violente cu caracter sexual, de a 
nimici sau a deteriora bunurile).

Al treilea grup îl constituie amenințările legate de 
faptul că cel interogat a ajuns în domeniul de activi-
tate al organelor de anchetă. Aici se referă declarațiile 
privind intenția de a agrava situația de procedură sau 
cea reală a interogatului (de a plasa în arest, de a pune 
sub învinuirea de o infracțiune mai gravă, de a obține 
în instanța de judecată o sentință aspră, de a plasa în 
aceeași celulă cu recidiviștii, de a lipsi de întrevederi 
și colete etc.).

Acestea pot fi amenințări la adresa altor drepturi 
și interese ale persoanei, de exemplu cele de muncă 
(de a obține concedierea din serviciu), de studii (ex-
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matricularea din instituția de învățământ superior), 
locative (de a evacua din apartament), economice (de 
a lichida organizația comercială, de a le crea avantaje 
concurenților în activitatea antreprenorială), personale 
(de a-l trage pe interogat la răspundere penală pentru 
vreo altă infracțiune comisă în realitate sau pretinsă 
(eschivarea de la plata impozitelor etc.), de a-l trimite 
la spitalul de psihiatrie, de a aplica măsuri de constrân-
gere în privința rudelor sale (a reține, a aresta etc.).

Un semn important al amenințării este caracterul 
real al acesteia, real este determinat de doi factori: cel 
obiectiv (posibilitatea ca persoana care constrânge să 
îndeplinească amenințarea) și cel subiectiv (partea vă-
tămată percepe caracterul real al unor astfel de acțiuni). 
De aceea nu pot fi considerate reale amenințările de 
a comite acțiuni imposibile, inclusiv cu utilizarea 
superstițiilor (deocherea prin farmece, vrăjirea etc.), 
chiar dacă partea vătămată crede într-o astfel de posi-
bilitate. La evaluarea caracterului real al amenințărilor, 
trebuie să se ia în calcul că amenințătorul, ca repre-
zentant al puterii, la dispoziția căruia partea vătămată 
se află, are posibilități reale pentru a comite acțiunile 
respective (de a bate etc.) personal sau folosind alte 
persoane.

Autorul român Maria Oprea consideră că amenin-
ţarea este o formă de realizare a constrângerii psihice, 
acţiune ce trebuie să aibă aptitudinea de a afecta depli-
na libertate psihică a persoanei care poate avea calitatea 
de subiect pasiv al infracţiunii.

Sensul comun al noţiunii de „ameninţare” este ace-
la de „a arăta intenţia de a face rău cuiva (pentru a-1 
intimida sau pentru a obţine ceva de la el); a anunţa, 
a vesti, a prevesti ceva rău, primejdios” , a aduce la 
cunoştinţă comiterea unei fapte care sperie sau chiar 
îngrozeşte.

Acţiunea de ameninţare manifestă un caracter dife-
rit, atunci când vine vorba de sfera persoanelor asupra 
cărora se poate exercita infracţiunea sau fapta păgubi-
toare cu care se ameninţă, fiind incluse aici oricare alte 
persoane, existând posibilitatea să se producă o stare de 
temere subiectului pasiv secundar şi dacă s-a manifes-
tat intenţia de a se acţiona asupra altei persoane decât 
soţul sau ruda apropiată. 

De asemenea, autorul român Maria Oprea apreciază 
că există deosebiri şi sub aspectul condiţiilor de incrimi-
nare, acţiunea de ameninţare întregeşte latura obiectivă 
a infracţiunii „dacă este de natură să îi producă o stare 
de temere” subiectului pasiv. Sub aspectul intensităţii, 
starea de temere (frică, teamă), aşa cum este înţeleasă 
în limbajul comun, este mai intensă decât alarmarea, 
înţeleasă în sensul de a (se) nelinişti, a (se) îngrijora, a 
pune în stare de alertă.

Ameninţarea este acţiunea prin care se folosesc con-
strângeri de natură psihică, apte de a provoca o stare de 
temere ce afectează libertatea psihică şi de acţiune a 
persoanei. Acţiunea tipică priveşte săvârşirea unei in-
fracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împo-

triva subiectului pasiv ori a altei persoane, acţiune ce 
trebuie să fie suficient de puternică, astfel încât să fie 
luată în serios de către cel urmărit sau judecat într-o 
cauză penală, să-l sperie ori să-l îngrozească.

Sub imperiul ameninţării, subiectul pasiv nu se mai 
comportă nestingherit în luarea deciziei sale cu privi-
re la declaraţia din cursul procesului penal, este alar-
mat, nevoit să aleagă între a suferi el sau altă persoană 
(membru de familie sau o persoană de care este legat 
afectiv), un rău important sau să adopte conduita ceru-
tă de către subiectul activ. Ameninţarea trebuie „să fie 
aptă de a fi realizată, adică să se producă în împrejurări 
care să fie de natură să impresioneze, să îngrijoreze, să 
creeze în conştiinţa celui ameninţat temerea că răul cu 
care se ameninţă s-ar putea realiza”.

În doctrină de specialitate română s-a apreciat că 
nu orice acţiune prin care se aduce la cunoştinţă o fap-
tă păgubitoare ce s-ar putea comite este de natură să 
întrunească gravitatea unei ameninţări. În acest sens, 
„caracterul ameninţării de a fi fost susceptibil de a alar-
ma se apreciază în concret, în funcţie de împrejurările 
cauzei, de natura răului cu care s-a ameninţat, de natura 
alarmantă a expresiilor întrebuinţate, de personalitatea 
celui ameninţat, de reacţia acestuia în faţa ameninţă-
rii”.

În principiu, acţiunea de ameninţare se poate exer-
cita prin orice mijloace de comunicare, respectiv prin 
cuvinte, prin fapte care să aibă un înţeles explicit ori 
prin gesturi care să exprime sensul răului pe care ur-
mează să-l suporte subiectul pasiv secundar. Caracterul 
serios al acţiunii de ameninţare se apreciază de către 
organele judiciare în concret, raportat la subiectul pasiv 
secundar şi la aptitudinea acţiunii tipice de a produce o 
stare de temere.

Dispoziţia art. 309 CP RM, ca mijloc de constrânge-
re stabileşte şi alte acte ilegale. 

Considerăm că noțiunea de „alte acțiuni ilegale” este 
foarte complicată, deoarece la art. 309 CP RM aceasta 
nu este concretizată. Este vorba nu despre amenințări, 
pentru că aceasta este expusă în dispoziție ca metodă 
de alternativă independentă, ci de aplicarea reală a altor 
acțiuni ilegale. Pentru acest motiv, nu putem cădea de 
acord cu propunerea ca la astfel de acțiuni să fie atri-
buită amenințarea cu concedierea din serviciu, cu eva-
cuarea din cămin, cu privarea de anumite drepturi și 
limitarea intereselor legitime [15], pentru că metodele 
de influență enumerate sunt cuprinse în noțiunea gene-
rală de amenințare. 

În conținutul altor acte ilegale nu intră, de aseme-
nea, aplicarea violenței, a batjocoririlor sau a torturii.

Utilizarea în lege a noțiunii largi și nedefinite de acte 
ilegale, într-o măsură anumită, este justificată, pentru 
că este imposibil să enumeri toate tipurile de influență 
ilegală, dar stabilirea răspunderii pentru acestea este ne-
cesară. Prin urmare, sarcina constă în a determina sub 
formă generală și cu un grad de precizie maximă, care 
acțiuni îndreptate spre dobândirea declarațiilor sunt, în 
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primul rând ilegale și, în al doilea rând, reprezintă o 
varietate de constrângere de a face declarații. 

Dificultatea răspunsului la întrebarea pusă mai are 
legătură și cu faptul că alte acțiuni ilegale trebuie de-
osebite de procedeele tactice și psihologice ale inte-
rogatoriului – atât admisibile, cât și inadmisibile, dar 
care nu reprezintă o constrângere pasibilă de pedeapsa 
penală.

În literatura de specialitate a fost propusă o serie de 
definiții pentru alte acțiuni ilegale. Noțiunea cea mai 
largă a fost dată de V.P. Malkov, care atribuie la acțiuni 
ilegale orice acțiuni imorale și ilegale ale interogato-
rului în privința interogatului cu scopul obținerii de la 
acesta a informației respective [16]. 

L.V. Lobanova atribuie la alte acțiuni ilegale, în pri-
mul rând, metodele de comportament care sunt inter-
zise direct prin lege (tortura, violența, formele de alt 
tratament inuman sau degradant) și, în al doilea rând, 
orice limitare a drepturilor și libertăților interogatului 
(care formulează concluzia), pentru care nu există te-
meiuri sau condiții prevăzute în lege [17].

Iu.I. Kuleșov este de acord cu aceste prevederi doar 
parțial. Incontestabil, sunt admisibile doar procedeele 
de influență asupra omului care, sau sunt prevăzute di-
rect în lege, sau, cel puțin, nu contravin acesteia. Orice 
încălcare a prevederilor menționate face dovada do-
bândirii ilegale a declarațiilor. Dar aceasta nu înseamnă 
că a avut loc anume constrângerea. Încălcarea legii de 
procedură penală va fi o constrângere în cazul în care 
procedeele de influență folosite limitează sau exclud 
totalmente libertatea de exprimare a voinței persoanei 
interogate. Pentru acest motiv, Iu.I. Kuleșov consideră 
că la constrângere nu poate fi atribuită, de exemplu, pro-
misiunea falsă de a clasa dosarul penal, de a îmbunătăți 
ilegal situația acuzatului sau de a oferi beneficiile care 
nu i se cuvin [18].

I.V. Dvoreanskov, căzând de acord cu definiția dată 
de L.V. Lobanova, propune clasificarea altor acțiuni 
ilegale prin împărțirea acestora în două grupuri. La pri-
mul se referă abuzul de atribuțiile sale de procedură, 
comis de anchetator sau persoana care efectuează ur-
mărirea penală. Aceasta este aplicarea fără temei a mă-
surilor de constrângere de procedură (de ex., aducerea 
cu forța, aplicarea arestului asupra averii, suspendarea 
acuzatului din funcție, plasarea în arest etc.). La al doi-
lea grup se referă diferite metode de provocare, proce-
deele tactice ale interogatoriului, acțiunile de înșelare, 
care încătușează voința interogatului (de ex., utilizarea 
unor probe artificiale, care creează aparența că anche-
ta cunoaște totul; promisiunile false de a clasa dosarul 
penal, de a elibera din arest, de a schimba calificarea 
infracțiunii etc.), dacă acestea au fost date cu condiția 
că interogatul va face anumite declarații. La același 
grup au fost atribuite utilizarea în timpul interogato-
riului a alcoolului, a substanțelor narcotice, de amețire, 
precum și a hipnozei, a procedeelor psihologice care 
fac psihicul persoanei dependent de persoana care des-

făşoară urmărirea penală, precum și a unor persoane 
care le îndeplinesc indicațiile (de ex., a hipnotizorului, 
persoanei cu capacități extrasenzoriale, a psihologului 
etc.) [19].

Nu putem fi de acord cu poziția lui V.P. Malkov că 
la alte acțiuni ilegale au fost atribuite nu doar acțiunile 
nelegitime, dar și orice acțiuni imorale. Persoanele care 
desfăşoară urmărirea penală trebuie să respecte norme-
le de conduită profesională, or art. 309 CP RM incrimi-
nează doar acțiunile ilegale, astfel răspunderea penală 
nu poate fi extinsă la încălcarea normelor morale, în 
astfel de cazuri poate fi vorba doar despre răspunderea 
disciplinară.

Compararea opiniilor altor autori arată că în-
tre pozițiile acestora există atât similitudini, cât și 
divergențe considerabile. Acest lucru este vizibil, mai 
ales, la evaluarea promisiunilor false de a clasa dosa-
rul, pe care I.V. Dvoreanskov le consideră o metodă de 
constrângere ilegală, iar Iu.I. Kuleșov, chiar dacă și este 
de acord cu ilegalitatea unor astfel de promisiuni, totuși 
nu le consideră o metodă de constrângere.

I.Iu. Buneva menționează, de asemenea, că sub for-
ma generalizată, alte acțiuni ilegale trebuie văzute ca 
procedee de influență: 1) atribuite de CP la infracțiuni 
independente; 2) prevăzute de lege, dar aplicate în 
modul necorespunzător de către reprezentantul puterii 
sau nu acelor participanți la proces care se cuvine, sau 
fără respectarea modului și a condițiilor de utilizare a 
acestora; 3) care nu au un mod de consfințire normativ 
[20].

În calitate de procedee concrete ale altor acțiuni 
ilegale, în majoritatea surselor sunt nominalizate hip-
noza, administrarea de substanțe narcotice, psihotrope 
sau de amețire și a alcoolului. Totodată, nu contează 
dacă aceste substanțe s-au aplicat prin înșelăciune 
sau cu acordul sau chiar la rugămintea interogatului. 
O altă acțiune ilegală este considerată, de asemenea, 
restricționarea ilegală a libertății (reținerea, încuierea în 
încăpere etc.). 

Fiind de acord cu aceasta, vom menționa totuși că 
administrarea prin constrângere cu substanțe narcotice 
și analogice acestora este un tip de violență ce nu pot 
fi atribuite la alte acțiuni ilegale în sensul art. 309 CPC 
RM, or aici trebuie atribuite doar cazurile în care aceste 
substanțe i-au fost date interogatului la rugămintea sau 
cu acordul său.

Contradicţii au apărut în legătură cu posibilitatea de 
aplicare a hipnozei. L.P. Grimak și V.D. Habalev s-au 
pronunțat pentru aplicarea largă a acesteia, în scopul de 
a restabili în memorie evenimentele trăite anterior, dar 
cu condiția că interogatul însuși va încuviința aceasta 
[21]. 

Critici dure la această poziție au fost lansate de 
A.M. Larin și A.R.Ratinov, care au menționat că, în 
timpul hipnozei, omul este stăpânit totalmente de că-
tre hipnotizor și lipsit de posibilitatea de a conștientiza 
acțiunile care se întreprind în privința lui, de a le eva-
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lua și de a le împiedica, astfel hipnoza, chiar și cu 
consimțământul interogatului, este o violare a dreptu-
rilor constituționale ale omului la inviolabilitate per-
sonală [22].

Cu această concluzie a fost de acord I.V. Dvorean-
skov, care vedea în hipnoză o varietate de alte acțiuni 
ilegale, constrângerea persoanei să facă declarații 
[23]. O astfel de concluzie pare a fi una pe deplin ar-
gumentată.

L.V. Lobanova a menționat, pe bună dreptate, că 
trebuie considerată o carență a tehnicii legislative fap-
tul că legiuitorul se orientează spre declararea drept 
ilegale doar a acțiunilor. În realiatate un procedeu de 
constrângere poate fi și inacțiunea, de exemplu, ținerea 
ilegală a reținutului în arest peste termenul stabilit de 
lege [24]. Un exemplu de acest gen poate fi neacorda-
rea ajutorului medical de urgență interogatului [25].

Cei mai mulţi oameni de ştiinţă evidenţiază con-
ţinutul altor acţiuni ilegale listând posibilităţi de in-
fluenţă ilegală: insulta, înşelarea persoanei interogate, 
administrarea de droguri psihotrope, hipnoză, pri-
varea de somn, încălcarea prevederilor CPP privind 
durata de interogatoriu; detenţie ilegală, insultă orală, 
ameninţări cu demiterea din funcţie, evacuarea din că-
min, privarea de unele drepturi [26]; utilizarea unor 
metode ilegale şi tehnici de interogare etc. [27]; orice 
metodă provocatoare de interogare; utilizarea de pro-
be falsificate, promisiuni false de a înceta procesul; 
de a schimba măsura de constrângere; de a permite o 
întâlnire; implicarea pesoanelor cu capacităţi paranor-
male pentru obţinerea probelor etc. [28].

După părerea altor autori, pentru noţiunea de alte 
acţiuni ilegale pot fi utilizate următoarele criterii:         
1) imoralitatea metodei [29]; 2) ilicitatea metodei [30]. 

Considerăm că drept criteriu primar şi principal 
pentru evaluarea unor acţiuni ilegale este capacita-
tea acestor acţiuni de a limita libertatea de exprima-
re a victimei în detrimentul intereselor sale legitime. 
Acest criteriu derivă din noţiunea de constrângere 
ilegală. Apoi fiecare dintre metodele aplicate de per-
soana vinovată necesită o evaluare independentă. De 
exemplu, dacă la obţinerea probelor necesare a fost 
folosită una din măsurile procesuale de constrângere 
prevăzute în CPP RM (obligaţia de a nu părăsi ţara şi 
conduită cuvenită), atunci trebuie determinate legali-
tatea şi limitele aplicării acestora.

În literatura de specialitate, se discută problema 
dacă la alte acțiuni ilegale trebuie atribuită coruperea, 
ca metodă de dobândire a declarațiilor. La art. 309 
CP RM aceasta nu este specificată direct ca o metodă 
de influență, dar în literatură se admite posibilitatea 
ca aceasta să fie văzută ca unul dintre tipurile de alte 
acțiuni ilegale, aplicate pentru constrângerea de a face 
declarații. Prin urmare, unele tipuri de corupere pot 
fi văzute ca metode de constrângere despre care se 
vorbește la art. 309 CP RM.

Coruperea este promisiunea de a oferi sau oferi-

rea reală de anumite beneficii în schimbul dobândirii 
declarațiilor solicitate. Coruperea poate consta în ofe-
rirea de beneficii atât legale, cât și ilegale interogatu-
lui; în cea din urmă variantă coruperea se potrivește 
foarte aproape cu alte acțiuni ilegale. Totuși la art. 309 
CP RM se vorbește nu pur și simplu despre acțiuni 
ilegale, ci despre utilizarea acestora ca mijloc de con-
strângere de a face declarații. În această privință, une-
le tipuri de corupere (oferire de beneficii) conțin în 
același timp și semne de constrângere – de exemplu, 
atunci când interogatului i se administrează substanțe 
narcotice, psihotrope sau de amețire, alcool, ca rezul-
tat al cărora acesta ajunge într-o stare în care nu își 
mai poate dirija, în deplină măsură, comportamentul.

Precum s-a menționat anterior, o astfel de influență 
reprezintă aplicarea anumitor măsuri care atrag răs-
punderea conform art.309 CP. Criteriul decisiv este 
dacă mijloacele utilizate pentru corupere limitează 
exprimarea voinței interogatului, posibilitatea sa de a 
alege o altă variantă de comportament.

Pentru acest motiv tipurile de corupere, precum 
oferirea de beneficii sub formă de întrevederi cu ru-
dele, colete, substituirea măsurii de reprimare cu una 
mai moale etc., se deosebesc esențial de constrângere 
și nu pot fi identificate cu aceasta, pentru că interoga-
tul nu este lipsit de libertatea de exprimare a voinței.

Dacă în timpul interogatoriului există posibilita-
tea de a alege liber varianta de comportament, atunci 
evaluarea juridică a coruperii va depinde de factorii 
următori:1) spre ce fel de declarații este înclinat in-
terogatul (false sau adevărate); 2) dacă mijloacele de 
corupere sunt legale; în al treilea rând, cui din punctul 
de vedere al statutului de procedură (părții vătăma-
te, martorului, bănuitului sau acuzatului) i se propune 
coruperea; 3) dacă persoana care efectuează interoga-
toriul intenționează să îndeplinească promisiunea de a 
oferi beneficii sau aceasta a fost o înșelăciune.

Răspunzând la prima întrebare, vom menționa că 
constrângerea este pasibilă de pedeapsă, indiferent de 
faptul ce fel de declarații i se cer interogatului – adevă-
rate sau false. Dar, precum s-a menționat anterior, coru-
perea ca atare nu întotdeauna reprezintă o constrângere. 
Dacă coruperea este folosită pentru a dobândi declarații 
adevărate, iar acest lucru nu poate fi considerat con-
strângere (de ex., interogatului i se oferă o întrevedere), 
atunci elementele constitutive ale art. 309 CP RM lip-
sesc. Aprecierea trebuie să fie alta atunci când benefi-
ciile se oferă în schimbul unor declarații false. În acest 
caz, în acțiunile interogatoriului sunt prezente semne 
de instigare de a face declarații false. 

Al doilea factor este legalitatea beneficiilor oferite, 
de exemplu ale aceleiași întrevederi, a eliberării din 
arest, a clasării dosarului etc. Evident, dacă beneficiile 
sunt ilegale, atunci răspunderea pentru oferirea acesto-
ra trebuie să survină, dar nu conform art. 309 CP RM. 
Oferirea de beneficii legale (sau, cel puțin, care nu con-
travin legii) ca atare nu poate atrage vreo răspundere, 
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iar comportamentul persoanei care face aceasta în sco-
pul de a-l influența pe interogat și a obține declarațiile 
necesare, trebuie apreciat din punctul de vedere al eticii 
profesionale, dar nu al dreptului penal.

Circumstanța a treia – cui i se oferă coruperea. 
Acest fapt este important, pentru că la art. 309 CP, în 
calitate de părți vătămate în urma constrângerii sunt 
specificați bănuitul, acuzatul, expertul, traducătorul şi 
interpretul. 

Într-o serie de țări coruperea este considerată o me-
todă de constrângere de a face declarații, lipsa unei ast-
fel de specificații la art. 309 CP este un gol în drept. 
Acesta poate fi completat prin tragerea la răspundere a 
reprezentanților autorităților conform normelor privind 
infracțiunile contra intereselor de serviciu, dar numai 
dacă există circumstanțele specificate în acestea, iar 
faptul dat la corupere nu întotdeauna se întâlnește. 

Dacă coruperea constă în promisiuni mincinoase, 
acestea trebuie considerate un caz particular în cadrul 
problemei generale a înșelăciunii ca o metodă proba-
bilă de constrângere. Precum s-a menționat anterior, 
opiniile autorilor la acest subiect s-au împărțit: Iu.I. 
Kuleșov nu consideră că promisiunile false sunt o 
metodă de constrângere, iar I.V. Dvoreanskov, dim-
potrivă, le include în noțiunea de alte acțiuni ilegale în 
sensul infracţiunii de contrângere de a face declaraţii.

Autorul român Maria Oprea susţine că coruperea 
poate comite prin oferirea de bani, bunuri sau orice 
alte avantaje materiale sau morale, spirituale, care să 
determine obţinerea unei anumite conduite de la su-
biectul vizat, conduită ce, în mod normal şi fără inter-
venţia subiectului activ, nu s-ar realiza. Cu privire la 
corupere, ca modalitate de realizare a elementului ma-
terial al infracţiunii de încercare de a determina măr-
turia mincinoasă, s-a susţinut că cu „martorul minci-
nos nu se va, putea prevala de această situaţie pentru 
a i se reţine circumstanţa atenuantă a provocării, de-
oarece aici prin provocare am înţelege realizarea unui 
avantaj material sau moral pe căi ilegale (în schimbul 
săvârşirii unei infracţiuni).

Acţiunile de corupere pot fi elemente materiale ale 
infracţiunilor de corupţie, dar pot fi şi lipsite de carac-
ter infracţional. Cele care au caracter infracţional pot 
fi reţinute în concurs real cu infracţiunea de influenţa-
re a declaraţiilor [31].

Constrângerea de a face declarații este consuma-
tă în momentul săvârșirii acțiunilor de constrângere, 
indiferent dacă declarațiile necesare au fost obținute 
efectiv sau au survenit alte efecte noi.

referințe:

1. Brînza S. şi Stati V. Tratat de Drept penal. Partea 
specială. Vol. II. Chişinău, 2015, p. 790.

2. Macari I. Drept penal al RM. Partea specială. Chişi-
nău, 2003, p. 360.

3. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления 
против правосудия. Санкт-Петербург, 2005.

4. Галахова А.В. Преступления против провосудия, 
2005.

5. Oprea M. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Bu-
cureşti: Universul Juridic, 2015, p. 135-156.

6. Diaconescu H. și Răducanu R. Infracţiuni contra în-
făptuirii justiţiei. Bucureşti: C.H. Beck, 2015, p. 76.

7. Марфицина Г.П., Турышева А.Д. Уголовно-
правовые и процессуалъные вопросы применения, c. 37.

8. Бунева И.Ю. Op.cit., p. 9-10; Уголовное право 
Российской Федерации: Особенная часть. Под ред.              
Г.Н. Борзенкова и B.C. Комисарова. Москва, 1997, c. 630.

9. Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения 
преступления. Москва, 1974, с. 97; Насильственная 
преступность. Под ред. В.Н. Кудрявцева и A.B. Наумо-
ва. Москва, 1997, с. 50-51.

10. Ткаченко В.И. Угроза как уголовно-правовая ка-
тегория. В: Cледователь, 2000, с. 7.

11. Костров Г. Нужен общий состав об ответ-
ственности за принуждение. В: Советская юстиция, 
1976, с. 23.

12. Саркисова Е. Добровольный мордобой. В: Став-
ропольская правда, 2000. 

13. Ткаченко В.И. Op.cit., p. 8.
14. Сердюк Л.В. Психическое насилие как предмет 

уголовно-правовой оценки следователем. Волгоград, 
1981, c. 19.

15. Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации. Отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред.             
А.С. Михлин. Мосвка, 2000, с. 729.

16. Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации. Особенная часть I. Под общ. ред.                  
Ю.И. Скуратова и В. М. Лебедева. Москва, 1996, с. 475.

17. Лобанова Л.В. Преступления против правосу-
дия: теоретические проблемы, с. 110.

18. Кулешов Ю.И. Op.cit., p. 64.
19. Дворянсков И.В. Op.cit., p. 83-84.
20. Бунева И.Ю. Уголовная ответственность за 

принуждение к даче показаний. Автореф. дисc. ... канд. 
юрид. наук. Омск, 2000, с. 19.

21. Гримак Л.П., Хабалев В.Д. „Следственный гип-
ноз” и права человека. В: Государство и право, 1997, 
№ 4, c. 46-49.

22. Ларин А.М., Ратинов А.Р. Злоупотребление пси-
хиатрией. B: Государство и право, 1997, № 6, c. 77-79.

23. Дворянсков И.В. Op.cit., p. 85.
24. Лобанова Л.В. Преступления против правосу-

дия: теоретические проблемы., c. 112.
25. Бунев А.Ю., Бунева И.Ю. Op.cit., p. 51.
26. Уголовное право России: Особенная часть. Под 

ред. В.Н. Кудрявцева и A.B. Наумова, p. 403; Уголов-
ное право: Часть общая. Часть особенная. Под ред.       
A.C. Михлина. Москва, 2000, с. 336.

27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации. Отв. ред. А.И. Рарог. Москва, 2004, с. 534.

28. Чучаев А.И. Op.cit., p. 34-35.
29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. Под общ. ред. B.М. Лебедева, с. 803.
30. Уголовное право: Часть общая. Часть особен-

ная. Под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, 
С.В. Максимова, с. 708.

31. Oprea М. Op.cit., р. 140.



Nr. 1, 2016REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

10

În literatura de specialitate, contractul de transport 
a fost abordat pe larg de diferiţi doctrinari, pe 

când cu privire la contractul de transport rutier de pasa-
geri şi bagaje există puţine lucrări ştiinţifice, astfel încât 
tema dată, fiind una de perspectivă, urmează a fi su-
pusă unei cercetări mai profunde pe viitor. În decursul 
anilor, s-au remarcat la acest capitol prin lucrările lor 
ştiinţifice profesorii ruşi V.V. Vitreanski, H.I. Shvarts şi 
Е.А. Suhanov, români – E.Cristoforeanu, O.Căpăţână, 
Gh.Filip, I.T. Ciobanu, francezi – L.Josserand, 
R.Rodière, D.Broussalle, iar din Republica Moldova 
doar Gh.Chibac în Comentariul Codului civil al R.M. şi 
A.Bloşenco în cursul universitar Drept civil, partea spe-
cială. Totodată, făcând o analiză a doctrinei şi jurispru-
denţei naţionale, constatăm că contractul de transport 
rutier de pasageri şi bagaje nu a fost cercetat până acum 
într-o publicaţie ştiinţifică aparte, de aceea prezenţa 
unor surse ştiinţifico-practice în acest domeniu devine 
absolut indispensabilă. Cu atât mai mult că, în cadrul 
facultăţilor de drept ale universităţilor din republică, se 
studiază cursuri precum – „Dreptul afacerilor”, „Drep-
tul transporturilor” şi „Dreptul civil”, în care contractul 
de transport rutier este abordat sub diferite aspecte, iar 
pentru o asimilare mai reuşită a cunoştinţelor respecti-
ve de către studenţi şi masteranzi, se impune elaborarea 
unui număr de articole ştiinţifice la tema dată.

Actualitatea temei reiese din faptul că transportul 
de pasageri în Republica Moldova, în cea mai mare 
parte, se realizează cu transportul public rutier, cum 
sunt autobuzele, microbuzele, troleibuzele şi taxiurile. 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al RM 
pe anul 2014, au beneficiat de serviciile agenţiilor de 

transport pe teritoriul Republicii Moldova 237,1 mil. 
de pasageri, iar dintre ei majoritatea s-au deplasat cu 
transportul rutier – 232,2 mil. (113,8 mil. cu troleibuze-
le, 114,7 mil. – autobuzele şi 3,7 mil. cu taximetrele). 
În acelaşi timp, s-au deplasat cu transportul feroviar, 
care ocupă poziţia secundă în clasament, doar 4,1 mil. 
de pasageri [1], astfel încât decalajul în acest sens între 
transportul rutier şi cel feroviar de pasageri este foarte 
mare. Așadar, scopul propus la elaborarea prezentului 
articol este de a efectua o cercetare a contractului de 
transport rutier de persoane din punctul de vedere al 
noțiunii, trăsăturilor specifice, caracterelor juridice, 
elementelor și modului de încheiere a contractului.

Definirea şi particularităţile contractului. În doc-
trină nu există o definiţie unanim acceptată vizavi de 
contractul de transport, fiecare autor formulând propri-
ile viziuni asupra acestuia. Astfel, autorul Gh.Chibac 
consideră că prin contractul de transport se înţelege 
convenţia dintre două părţi, dintre care una, numită 
transportator sau cărăuş, se obligă în favoarea celeilalte 
părţi, numită călător, în schimbul unui preţ, să efectue-
ze, în decursul unei perioade de timp, deplasarea de bu-
nuri sau persoane în punctul de destinaţie. Altă definiţie 
este oferită de profesorul rus E.Kovaliova, care afirmă: 
contractul de transport este un contract civil, în baza 
căruia transportatorul se obligă să transporte persoane-
le ce i-au fost încredinţate (sau bunuri, în funcţie de 
obiectul contractului) la punctul de destinaţie (în cazul 
transportării încărcăturii sau a bagajului – să fie eliberat 
persoanei îndreptăţite), iar pasagerul (călătorul) se obli-
gă să achite pentru transportare o sumă prestabilită de 
actele normative [2]. Într-o altă accepţiune, contractul 

DEFINIREA  șI  TRăSăTuRILE  DISTINCTIVE  
ALE  CONTRACTuLuI  DE  TRANSPORT  RuTIER  

DE  PERSOANE 
Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USPEE „Constantin Stere”; USM)
Victoria HADÂrCA,

judecător (Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău)

Contractul de transport rutier de persoane se încheie între transportator și pasageri. Pasagerul primește un titlu de trans-
port, denumit bilet, care este dovada achitării taxei de călătorie și reprezintă dreptul pasagerului de a beneficia de prestația 
prescrisă în contract. În biletul de călătorie sunt indicate numărul, ora de pornire și ajungere la destinație, prețul și referințe 
cu privire la identitatea transportatorului. Răspunderea civilă a transportatorului se angajează conform dispozițiilor din 
Codul civil, Codul transporturilor rutiere și Regulamentul transporturilor rutiere de pasageri și bagage nr.854/2006.

Cuvinte-cheie: transport rutier; titlu de transport; rezervare; transportator; pasager; răspundere civilă; bilet.

* * *
Le contrat de transport routier de personnes est conclu entre le transporteur et les passagers. Le passager reçoit un titre 

de transport, nommé billet, qui est une preuve d’achat et qui représente le droit du passager à bénéficier de la prestation 
de transport définie par le contrat. Les passagers reçoivent le billet qui contient le numéro de réservation, le lieu de départ 
et d’arrivée, le coût du transport et les références sur le transporteur. La responsabilité civile du transporteur routier est 
engagée conformement aux dispositions du Code civil, Code des transports routiers et du Réglement de transports routiers 
de passagers et de bagages nr.854/2006. 

Mots-clés: transport routier; titre de transport; réservation; transporteur; passager; responsabilité civile; billet.
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de transport poate fi definit ca acel contract prin care un 
agent economic specializat (numit unitate de transport, 
transportator sau cărăuş) se obligă, în schimbul unui 
preţ (taxă de transport sau tarif), să transporte până la 
destinaţie, în limitele unui anumit termen, călătorii şi 
bagajele lor, sau să transporte, să păzească şi să elibe-
reze destinatarului (care poale fi expeditorul sau o terţă 
persoană) mărfurile sau bagajele ce i-au fost încredin-
ţate în acest scop [3].

Codul civil al RM, în art.980 alin.(1), oferă urmă-
toarea formulare a noţiunii în cauză. Astfel, prin con-
tractul de transport, o parte (cărăuş, transportator) se 
obligă faţă de cealaltă parte (pasager sau client) să o 
transporte împreună cu bagajele ei sau să transporte 
încărcătura la locul de destinaţie, iar cealaltă parte se 
obligă să plătească remuneraţia convenită. Iar alin.(2) 
completează că transportarea gratuită a persoanei sau 
a bunului, cu excepţia cazului în care este efectuată în 
activitatea de întreprinzător de persoana care oferă pu-
blic servicii de transport, nu este guvernată de regulile 
stipulate în prezentul capitol şi transportatorul poartă 
doar o obligaţie de prudenţă şi diligență. 

Analizând definițiile acordate contractului de trans-
port rutier de persoane, deducem o serie de particulari-
tăţi inerente acestuia, precum: a) reglementarea juridi-
că ce o conţine atât Codul civil, cât şi actele normative 
speciale, care cuprind norme atât de drept privat, cât şi 
public [4]; b) se încheie între doi subiecți – transporta-
torul rutier şi pasagerul; c) transportatorul este un între-
prinzător şi deţine licenţă de efectuare a transportului 
public; d) la baza apariţiei raporturilor stă contractul de 
transport [5]; e) obiectul contractului cuprinde deplasa-
rea persoanelor până la locul de destinaţie, dar şi ser-
viciile accesorii, de exemplu, transportarea bagajelor; 
f) transportarea se efectuează în schimbul unui preţ și 
într-un termen determinat. 

Discuții doctrinare există cu referire la natura ju-
ridică a contractului de transport rutier de persoane. 
Astfel, cercetătorul N.Vnukov aduce argumente în fa-
voarea tezei că contractul de transport de persoane face 
parte din categoria contractelor de consum [6]. În opinia 
profesorului F.Făiniși, contractul se încadrează în sfera 
locaţiune de servicii. A reduce contractul de transport 
la o simplă închiriere înseamnă a-i deforma semnifica-
ţia, contractul de transport fiind cu adevărat o locaţiune 
de servicii [7]. Autorii C.Stanciu și M.Istrătoaie susțin 
că contractul de transport este o prestare de servicii, 
în care obligaţia principală a transportatorului este de 
a deplasa bunurile sau persoanele, sub paza sa, ca un 
depozitar [8]. Argumente distincte găsim la doctrinarul 
rus K.Lazukina, care ajunge la concluzia că contrac-
tul de transport rutier de persoane poartă caracter mixt, 
deoarece cuprinde trăsături ale contractelor de prestări 
de servicii și antrepriză. Mai mult, autorul recoman-
dă modificarea Codului civil al Federației Ruse prin 
completarea secțiunii „Dispoziții generale cu privire 
la transport” cu norme care să stabilească posibilitatea 

aplicării în raporturile de transport a reglementărilor cu 
privire la prestările de servicii și antrepriză [9]. 

În doctrina autohtonă, natura juridică a contractu-
lui de transport rutier este abordată de conferențiarul 
universitar L.Rotaru-Maslo, în opinia căreia, conţinutul 
contractului de transport îmbină elemente care, în in-
dividualitatea lor, se aseamănă cu elementele specifice 
altor contracte (de antrepriză, de locaţiune, de lucrări, 
de depozit), dar care în ansamblul lor conferă acestui 
contract o natură juridică proprie. Pe plan juridic, con-
tractul reprezintă concretizarea unor raporturi econo-
mice de natură specială – deplasarea ca obiect al trans-
portului, ceea ce conferă contractului o figură juridică 
proprie, cu caractere distincte [10]. Altă opinie este re-
dată de profesorul Gh.Chibac, care în cursul universitar 
„Drept civil. Contracte și succesiuni” susține că con-
tractul de transport face parte din categoria contractelor 
de prestări servicii, având ca obiect deplasarea în spațiu 
a călătorilor și bagajelor [11]. 

Caracterele juridice. Ca şi în cazul majorităţii con-
tractelor juridico-civile, contractul de transport rutier 
de persoane poartă caracter sinalagmatic. Prin încheie-
rea lui, contractul dă naștere la obligații pentru ambele 
părți: pentru transportator – obligația de a transporta 
pasagerul la destinație în termen, iar pentru pasager – 
obligația de a plăti taxa de transport, a respecta regu-
lile stabilite etc. [12]. Atât obligaţiile, cât şi drepturile 
subiecților sunt interdependente, ele nu pot exista de 
sine stătător şi izolate una de alta, ci doar în legătură cu 
restul clauzelor prevăzute în contract. Discuţii există și 
cu referire la faptul dacă contractul de transport rutier 
este sau nu bilateral, dat fiind că el, deşi este perfectat 
între doi subiecți – transportatorul şi pasagerul – la de-
rularea sa participă şi al treilea subiect de drept – auto-
gara [13].

Contractul de transport rutier de persoane este con-
sensual. Prestarea serviciului este un act de executare 
a contractului și nicidecum condiţie pentru încheierea 
lui. Important este ca părţile să ajungă la o înțelegere 
asupra clauzelor esenţiale ale contractului şi acesta se 
va considera încheiat [14]. Prestarea serviciului face 
să se execute ceea ce în mod oficial s-a încheiat, iar 
problema cea mare, susțin profesorii M.Akimjanova și 
G.Iliasova, este că între timp, până ca serviciul să fie 
prestat, una dintre părţi poate solicita desfacerea con-
tractului [15]. Altfel stau lucrurile în cazul contractelor 
reale, unde nu se pune problema refuzului de a presta (a 
preda) serviciul (bunul), pentru că prestarea (predarea) 
constituie o condiţie necesară la încheierea contractului 
[16]. Subliniem că majoritatea contractelor reglemen-
tate de Codul civil al RM au caracter consensual, cu o 
singură excepţie în acest sens, contractul de donaţie, ce 
are caracter real, considerându-se încheiat din momen-
tul transmiterii bunului (art.828). 

În legătură cu aceasta, în doctrina de specialitate 
sunt prezente două opinii diferite. Prima categorie de 
autori (R.Sirko, I.Golenko ș.a.) susține că contractul 
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de transport rutier de persoane este consensual și doar 
o greşită interpretare sau înţelegere a faptului prestării 
serviciului a putut determina pe unii să vadă caracte-
rul real. În acest context, profesorul R.Sirko adaugă că 
prestarea serviciului nu intră în formarea contractului 
ca element constitutiv al lui, dar este necesară pentru a 
da posibilitate transportatorului să efectueze transpor-
tul [17]. Cercetătorul ucrainean I.Golenko aduce argu-
mente că contractul se încheie prin simplul consimţă-
mânt al părţilor, indiferent dacă odată cu încheierea lui 
a avut sau nu a avut loc urcarea pasagerului în mijlocul 
de transport [18]. 

Al doilea grup de autori promovează caracterul 
real al contractului de transport rutier de persoane. 
De exemplu, profesorii ucraineni O.Necipurenko, 
S.Reznicenko și G.Samoilenko susțin că contractul de 
transport de persoane este real și se încheie din mo-
mentul urcării persoanei în vehicul. Autorii teoriei mai 
susțin că printr-o ficțiune a legii, momentul procurării 
biletului coincide cu începutul perioadei de executare a 
contractului de transport [19]. Având avelași punct de 
vedere, doctrinarul rus R.Kolpakov aduce argumente 
că contractul se încheie din moment ce pasagerul „a 
păşit” în interiorul mijlocului de transport, iar plata ta-
xei este doar un act de executare a unui contract deja 
încheiat [20]. Deși promovează teoria caracterului real 
al contractului de transport de persoane, dovezi contro-
versate aduce cercetătoarea L.Zarapina care susține că 
real ar fi contractul de transport în trafic urban. Сhiar și 
în acest caz, consideră autoarea, atribuirea caracterului 
real sau consensual contractului de transport se face în 
funcție de două elemente – momentul urcării persoanei 
în vehicul și primirea biletului: dacă persoana urcă în 
autobuz având bilet de călătorie – contractul se consi-
deră consensual, iar dacă urcarea se face până la procu-
rarea biletului – contractul este real [21]. 

Accepțiunea caracterului real al contractului de 
transport de persoane este criticată în doctrina autohto-
nă. Astfel, A.Bloșenco susţine că caracterul real în cazul 
contractului de transport nu poate fi acceptat, fiindcă nu 
explică cum pot apărea obligaţiile părţilor [22]. Ideea 
dată este continuată de profesorul Gh.Chibac care in-
dică asupra consensualităţii contractului de transport, 
iar ca argument aduce definiţii preluate din Codul na-
vigaţiei maritime comerciale al RM (art.133) şi din 
Regulamentul transporturilor auto de mărfuri (pct.13). 
Autorul acordă importanţă verbului „se obligă”, acesta 
fiind, în opinia sa, criteriul principal în funcţie de care 
unui contract i se atribuie caracter consensual sau real 
[23]. Cu toate acestea, într-o altă sursă, acelaşi autor dă 
prilej a crede că contractul de transport de persoane ar 
putea fi şi real [24]. 

Expunându-ne opinia, nu putem fi de acord cu 
adepții caracterului real al contractului, deoarece 
ficțiunea potrivit căreia procurarea biletului ar coinci-
de cu ocuparea de către pasager a locului în autove-
hicul relevă despre o modalitate specifică de încheiere 

a contractului, dar nicidecum despre caracterul real al 
acestuia. De asemenea, subliniem că deosebirea dintre 
caracterele consensual și real al unui contract poate fi 
efectuată și după sintagma care se utilizează în definiţia 
acordată de Codul civil: dacă în definiţie este prezen-
tă expresia „se obligă”, avem caracterul consensual al 
contractului, iar dacă se întrebuinţează „este obligat”, 
avem caracter real [25]. Pornind de la acest criteriu, 
consensualitatea contractului de transport de persoane 
este redată în definiţia acestuia (art.980 alin.(1) CC). 

Contractul de transport rutier de pasageri este un 
contract cu titlu oneros. Aceasta reiese din definiţia 
contractului de transport, conform căruia clientul se 
obligă să plătească remuneraţia convenită (art.980 alin.
(1) din Codul civil). Ca excepţie, în contractul de trans-
port rutier de pasageri se aplică şi o regulă specială, 
stipulată la art.980 alin.(2) din Codul civil, ce ţine de 
călătoria gratuită. Această normă se aplică, de regulă, 
în transportul public în care pot călători gratuit unele 
categorii de persoane: pensionarii, invalizii, militarii, 
veteranii de război etc. În legătură cu aceasta, în doc-
trină se menţionează că persoanele care deţin dreptul 
prevăzut de lege de a călători gratuit cu autobuzul şi 
troleibuzul nu pot fi considerate ca fiind parte la con-
tractul de transport. Ele sunt pasageri, însă dreptul lor 
de a călători rezultă nu din contractul de transport, ci 
din normele dreptului administrativ care îl obligă pe 
cărăuş să îi transporte în mod gratuit [26].

Transportatorul se află în stare de ofertă permanentă 
față de public și nu are dreptul, cu excepția cazurilor 
prevăzute expres de lege, să refuze efectuarea trans-
portului. Mai mult, în cazul transporturilor de linie, 
unde condițiile sunt stabilite de transportator și aduse 
la cunoștința publicului, acceptarea din partea călătoru-
lui constă, practic, într-o adeziune [27]. Făcând publi-
că oferta, cărăuşul este obligat să încheie contractul de 
transport, cu excepţia cazurilor în care există un motiv 
serios de a refuza (art.981 CC). În acest context, având 
un număr mare de pasageri, companiile de transport nu 
sunt în stare de a negocia clauzele contractuale cu fie-
care pasager în parte, motiv pentru care contractul de 
transport de persoane este de adeziune. Pasagerul este 
practic lipsit de libertatea de a alege, fiind nevoit să ac-
cepte transportatorul şi regulile impuse de acesta [28]. 

Pornind de la faptul că raporturile de transport iau 
naștere în scopul desfășurării activităţii comerciale, de-
ducem prezența caracterului comercial al contractului. 
Argumente doctrinare aduce profesorul Facultății de 
Drept a Universității din Karaganda, G.Iliasova, care 
pornește de la premisa că prestarea serviciului de trans-
port este o varietate a activității comerciale, iar trans-
portatorul deține calitatea de comerciant. Prin urmare, 
putem considera că contractul de transport rutier de 
persoane face parte din categoria contractelor comer-
ciale [29]. Conform altor opinii doctrinare, contractul 
de transport de persoane ar fi un contract economic, 
iar în calitate de exemplu este adus Codul economic 
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al Ucrainei, potrivit căruia transportul de persoane re-
prezintă o formă a activităţii economice (art.306) [30]. 
Despre apartenenţa contractului de transport la catego-
ria contractelor economice descrie tânărul cercetător 
A.Dudcenko care explică că contractul de transport de 
persoane reprezintă un tip aparte de contract, căruia în 
sistemul contractelor economice îi revine rolul de bază. 
Transportul rutier de persoane angajează prin sine ra-
porturi fără de care nu este posibilă dezvoltarea econo-
miei [31]. 

Interes de cercetare prezintă și elementele contrac-
tului de transport rutier de persoane, precum: părțile, 
obiectul și prețul. Astfel, părţi ale contractului sunt 
operatorul de transport (numit şi transportator, agent 
transportator, întreprindere de transport, cărăuș) şi pa-
sagerul (călător, client). În calitate de transportator ac-
tivează o întreprindere specializată care deține licenţă 
pentru prestarea serviciilor de transport în folos public. 
Pasager poate fi orice persoană fizică, indiferent de 
vârstă, naţionalitate, origine etnică etc. În doctrina de 
specialitate, există discuţii cu privire la recunoaşterea 
autogării ca subiect al contractului de transport rutier 
de persoane în trafic interurban [32]. Aici vedem de-
osebirea care există între contractele de transport de 
persoane și de mărfuri: primul se încheie între pasager 
și transportator; al doilea între client şi expeditor, iar 
la destinaţie marfa se eliberează unei terțe persoane – 
destinatarului. Analizând în plan comparativ contrac-
tele de transport, ajungem la concluzia că denumirea 
părților variază în funcţie de felul contractului. 

Obiectul contractului de transport rutier constituie 
deplasarea pasagerului împreună cu bagajele sale din 
punctul de pornire până la punctul de destinaţie, pre-
cum și acțiunile pasagerului în vederea achitării taxei 
de transport [33]. Pasagerul nu poate fi considerat 
obiect, ci doar subiect al raporturilor contractuale de 
transport, deoarece spre deosebire de transportul de 
mărfuri, în care deplasarea bunurilor este percepută 
ca o continuare a procesului de producţie, transportul 
de persoane este orientat spre deplasarea cetăţenilor în 
scopul satisfacerii necesităților sociale, de muncă, de 
consum etc. [34]. 

Condiție esențială pentru încheierea contractu-
lui de transport este prețul. În transportul rutier su-
burban și interurban, tarifele sunt aprobate de organul 
administrației publice centrale de specialitate, iar în 
transportul urban – de autoritatea publică locală, ne-
fiind susceptibile de negociere. Astfel, prin Ordinul 
ministrului transporturilor nr.231 din 22.10.2013 „Cu 
privire la majorarea tarifelor de călătorie în transportul 
rutier de pasageri și bagaje pe rute cu mers regulat de 
autobuze” [35], tariful de călătorie la transportul rutier 
în trafic suburban și interurban pe teritoriul Republicii 
Moldova este de 0,48 lei pentru un pasager/kilometru. 
Tarifele pentru efectuarea transporturilor neregulate 
(ocazionale) se stabilesc pe baze contractuale, dar nu 
trebuie să fie mai mici decât tarifele-plafon pentru un 

pasager/kilometru aprobate pentru transportul regulat 
(pct.55 din Regulamentul nr.854/2006), iar în cazul 
transportului rutier internaţional tarifele se stabilesc de 
către transportatori şi necesită a fi aprobate de organele 
competente ale ambelor ţări (pct.52).

Termenul contractului de transport de persoane de-
pinde de tipul de transport, viteza de deplasare a vehi-
culului, starea drumurilor, distanță etc. În cazul trans-
porturilor regulate de persoane, ora de pornire și de 
ajungere la destinație, periodicitatea deplasării, denu-
mirea autogărilor, viteza de deplasare, regimul de mun-
că și de odihnă al șoferilor sunt stabilite în graficul de 
circulație aprobat de autoritatea publică centrală (art.5 
din Codul transporturilor rutiere). Altă situația avem la 
transporturile neregulate, în care rolul principal revi-
ne transportatorului, obligația legală a căruia este de a 
efectua transportarea pe calea cea mai scurtă și cea mai 
rezonabilă [36]. Transportatorul trebuie să aleagă ruta 
cea mai favorabilă pentru client din punctul de vedere 
al lungimii ei și al eficienței transportării, iar dacă exis-
tă câteva căi de transportare, deplasarea trebuie să se 
efectueze pe calea cea mai accesibilă, ținându-se cont 
de securitatea și confortul pasagerilor pe tot parcursul 
transportării. 

Concluzii şi recomandări
Generalizând cele expuse, ajungem la concluzia că 

punctul de pornire şi fundamentul juridic al raporturilor 
de transport rutier de persoane îl formează contractul de 
transport. Pornind de la definiția legală și cele doctrina-
re, acordate contractului de transport în general, putem 
oferi o definire proprie contractului de transport rutier 
de persoane, ca fiind acea înțelegere dintre transporta-
tor şi pasager prin care transportatorul se obligă ca, în 
schimbul unei taxe de călătorie, să transporte pasagerul 
împreună cu bagajele sale la punctul de destinație în-
tr-un anumit termen, în condiții de siguranță și confort. 

Raporturile care iau naștere între transportator şi pa-
sager sunt raporturi comerciale, fiind realizate de către 
transportator în scopul desfăşurării activităţii de între-
prinzător. Aceste raporturi se formează în baza contrac-
tului de transport rutier de persoane care se încheie în 
formă verbală. Biletul de călătorie reprezintă numai do-
vada scrisă că contractul de transport a fost încheiat. În 
cazul transporturilor rutiere interurbane, contractul se 
încheie până la urcarea persoanei în mijlocul de trans-
port, din momentul procurării biletului de călătorie. În 
transportul public urban cu autobuze, troleibuze, mi-
crobuze şi taxiuri, contractul se consideră încheiat din 
momentul urcării pasagerului în salonul vehiculului, iar 
eliberarea biletului de călătorie, în acest caz, confirmă 
doar existența unui contract de transport.

După natura juridică, contractul de transport ru-
tier de persoane este un contract distinct, cu caracter 
sinalagmatic, oneros și de adeziune, a cărui fiziono-
mie juridică complexă se conturează printr-o serie de 
particularități esenţiale: părţile contractului sunt trans-
portatorul și pasagerul, obiectul – acțiunile cu privire 



Nr. 1, 2016REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

14

la deplasarea pasagerului; termenul de executare a de-
plasării; vehicule corespunzătoare; eliberarea biletelor 
de călătorie; parcurgerea unui itinerar prestabilit, dar şi 
conceptul de autogară, care deși nu este parte în con-
tract, îi pot reveni obligaţii (de vânzare a biletelor, de 
informare etc.). 

Dat fiind faptul că actele normative de diverse nive-
luri sunt elaborate de autorități publice diferite, fără o 
coordonare unică a terminologiei, în aceste acte norma-
tive, cu regret, se utilizează diferiți termeni și noțiuni 
juridice, de exemplu, în Codul transporturilor rutiere 
părțile contractului de transport sunt denumite – „ope-
rator de transport rutier” și „persoană”, în Codul civil 
– „cărăuș” și „călător”, iar în Regulamentul transpor-
turilor auto de călători și bagaje nr.854/2006 – „agent 
transportator” și „călător”. 
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Actualmente, drepturile omului au devenit o 
normă a vieţii, o valoare universală în general 

recunoscută şi acceptată de întreaga lume civilizată. 
Semnificaţia lor devine şi mai proeminentă mai ales pe 
fondul transformării radicale a relaţiilor sociale din ul-
timele decenii şi al afirmării unor noi valori juridice în 
societate. Aceste momente au determinat, în ansamblul 
lor, conturarea unui nou concept – cultura drepturilor 
omului, văzută ca una din principalele garanţii de res-
pectare a drepturilor omului şi de dezvoltare umană. 

Vorbind nemijlocit de Republica Moldova, pre-
cizăm că deja mai mult de două decenii se urmăresc 
noi scopuri – edificarea statului de drept şi formarea 
societăţii civile, a căror atingere este imposibilă în 
lipsa recunoaşterii şi respectării drepturilor şi liber-
tăţilor omului de către fiecare membru al societăţii 
noastre [1].

Acest deziderat este şi mai valoros în condiţiile în 
care realitatea socială se deosebeşte net de preceptul 
constituţional: „Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnitatea omului, dreptu-
rile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă va-
lori supreme şi sînt garantate” (art.1 alin.(3) din Con-
stituţia Republicii Moldova) [2]. 

Incontestabil, în acest caz, soluţia trebuie să priveas-
că dezvoltarea culturii drepturilor omului. Un prim pas 
în această direcţie constă în conştientizarea esenţei şi a 

conţinutului acestei culturi, precum şi identificarea căi-
lor şi mijloacelor de promovare a ei în societate [3]. În 
încercarea de a reliefa succint esenţa culturii drepturilor 
omului, precizăm că aceasta este atribuită de către cer-
cetători la categoria culturii spirituale, fiind în acelaşi 
timp strâns legată de cultura juridică [4]. 

Însăşi noţiunea de „cultură a drepturilor omului” a 
apărut pentru prima dată în materialele informaţionale 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, în anul 1989. Până 
nu demult însă ea nu a constituit obiect de cercetare 
ştiinţifică, în literatura de specialitate nefiind conturată 
definitiv o definiţie a acesteia. Prin urmare, clarificarea 
conţinutului acestei noţiuni, evidenţierea principalelor 
elemente structurale prezintă un interes ştiinţific deo-
sebit [5].

În contextul dat, E. Pavlenko [6] propune contura-
rea esenţei culturii drepturilor omului prin raportarea 
sa la cultura juridică, cu care aceasta se află într-o legă-
tură organică. În viziunea sa, cultura drepturilor omului 
exercită o influenţă decisivă asupra formării culturii 
juridice. După cum se ştie, dreptul prin sine însuşi con-
stituie un factor şi un mijloc esenţial în realizarea drep-
turilor şi libertăţilor omului, de aceea caracterul uma-
nist al culturii juridice contribuie la o reală şi eficientă 
transpunere a drepturilor omului în realitate. Sub acest 
aspect, cultura drepturilor omului reprezintă o garan-
ţie a drepturilor omului. Pe de altă parte, la baza conţi-
nutului culturii juridice se află un element pur juridic, 
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Nu ne vom putea bucura de securitate fără dezvoltare, nu 
ne vom putea bucura de dezvoltare fără securitate, şi nici de 

una dintre ele fără respect pentru drepturile omului.  
Kofi Annan
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în timp ce la baza culturii drepturilor omului stă ideea 
demnităţii umane, adică o categorie morală, de aceea în 
caracterizarea acestei noţiuni predomină aspectul etico-
moral [7].

În încercarea de a formula definiţia „culturii drep-
turilor omului”, cercetătoarea notează că aceasta este 
o parte componentă a culturii spirituale reprezentând 
un sistem de cunoştinţe, orientări valorice şi convin-
geri, sentimente, bazate pe recunoaşterea şi respectarea 
demnităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor omului, 
precum şi deprinderi şi abilităţi practice de realizare şi 
apărare a acestora [8].

În opinia altor cercetători, cultura drepturilor omului 
reprezintă o parte a teoriei generale a drepturilor omu-
lui, care cuprinde în sine o totalitate de valori, principii, 
standarde, norme şi mecanisme sociojuridice în sfera 
recunoaşterii, respectării, protecţiei şi apărării drepturi-
lor, libertăţilor şi intereselor cetăţenilor [9].

Totodată, unii specialiști consideră, pe bună drepta-
te, că cultura juridică a drepturilor omului este nucleul 
și cea mai importantă formă a culturii juridice și repre-
zintă o valoare de referinţă pentru persoană în sfera vie-
ţii juridice, fiind cea mai importantă parte componentă 
a culturii profesionale a funcţionarilor statului [10]. Ea 
se asociază cu cerinţele morale, ce caracterizează atitu-
dinea lor faţă de drept (sentimentul răspunderii, dreptă-
ţii, umanismului, respectului, al obligaţiei juridice etc.) 
și servește ca un indicator de calitate al profesionalis-
mului funcţionarilor și demnitarilor de stat [11].

Susţinând o asemenea idee, ne permitem a o com-
pleta prin extinderea cercului de subiecţi cărora trebuie 
să le aparţină ea – la toţi membrii societăţii. Evident, 
recunoaștem că cultura drepturilor omului trebuie să 
marcheze cu precădere personalitatea reprezentanţilor 
poporului și a funcţionarilor statului [12].

În ceea ce priveşte conţinutul culturii drepturilor 
omului, în literatură, de asemenea, pot fi atestate câteva 
păreri. 

Potrivit unor cercetători, conţinutul culturii dreptu-
rilor omului cuprinde [13]: în primul rând, cunoştinţele 
despre drepturile omului şi mecanismele de recunoaş-
tere, respectare şi protecţie a acestora; în al doilea rând, 
deprinderi şi abilităţi de apărare a drepturilor omului, 
atât proprii, cât şi ale altor membri ai societăţii; în al 
treilea rând, cunoştinţe şi deprinderi de utilizare a in-
stituţiilor juridice naţionale şi internaţionale, statale şi 
nonguvernamentale de apărare a drepturilor omului.

Într-o altă viziune, elementele de conţinut ale cul-
turii drepturilor omului sunt recunoscute: cunoştinţele, 
viziunile, sentimentele, deprinderile şi abilităţile, ele-
mente aflate în intercondiţionare. Altfel spus, conţinu-
tul „culturii drepturilor omului” cuprinde trei aspecte 
importante: raţional, psihologic şi pragmatic [14].

Prin urmare, pentru formarea unui nivel înalt de 
cultură a drepturilor omului în societate, este necesar 
ca cetăţenii înşişi să conştientizeze drepturile şi liber-
tăţile ce le aparţin, să dispună de anumite cunoştinţe 

în această materie, să respecte drepturile şi demnitatea 
altor persoane, precum şi să dispună de deprinderi şi 
abilităţi de a-şi apăra drepturile şi libertăţile [15]. 

Raportându-ne la realitatea contemporană, tre-    
buie să recunoaştem că în societatea noastră nivelul de 
cultură a drepturilor omului este destul de scăzut, atât 
în ceea ce priveşte simplii cetăţeni, cât şi funcţionarii 
publici, moment exprimat prin încălcarea flagrantă şi 
în masă a drepturilor şi libertăţilor membrilor societă-
ţii. De aceea clarificarea factorilor care stagnează dez-
voltarea acesteia, elaborarea direcţiilor şi a formelor de 
activitate în vederea formării acesteia sunt deosebit de 
importante din punctul de vedere al standardelor juri-
dice internaţionale şi al reglementării juridico-consti-
tuţionale [16]. 

În viziunea cercetătoarei E.M. Pavlenko, din mul-
titudinea factorilor care stagnează formarea culturii 
drepturilor omului în prezent fac parte [17]: diminua-
rea rolului dreptului şi nivelul scăzut al conştiinţei ju-
ridice a cetăţenilor; lipsa unei ordini de drept stabile, 
a unor garanţii sigure pentru drepturile omului; sama-
volnicia şi coruperea funcţionarilor publici şi, în con-
secinţă, nihilismul juridic, neîncrederea oamenilor în 
drept, în lege, în actul de justiţie ca modalităţi de pro-
tecţie a drepturilor şi intereselor persoanelor. Trebuie să 
recunoaștem că majoritatea factorilor enunţaţi de către 
cercetătoare fac dificilă dezvoltarea culturii drepturilor 
omului și în societatea noastră [18].

Respectiv, este destul de clar că la moment sunt ne-
cesare măsuri concrete şi eficiente orientate spre conso-
lidarea încrederii cetăţenilor în drepturile şi libertăţile 
omului, în rolul şi sprijinul statului şi al autorităţilor pu-
blice. Evident că, în acest sens, este absolut necesară, în 
primul rând, o politică statală unică şi coerentă în sfera 
educaţiei şi a învăţământului, care să contribuie la for-
marea culturii drepturilor omului [19]. Mai concret, ac-
centul urmează să fie pus pe educaţia pentru drepturile 
omului, văzută la moment ca un element indispensabil 
formării culturii drepturilor omului.

În studiile de specialitate, prin educaţia pentru 
drepturile omului se înţelege procesul şi rezultatul 
transmiterii şi însuşirii cunoştinţelor, deprinderilor şi 
abilităţilor, conturării orientărilor valorice şi a calităţi-
lor personalităţii în scopul formării culturii generale cu 
privire la drepturile omului [20]. 

Alţi cercetători susţin că educaţia „în sfera dreptu-
rilor omului” presupune eforturi de educare, instruire 
şi informare realizate cu scopul de a forma o cultură 
generală a drepturilor omului prin intermediul schim-
bului de cunoştinţe, cultivării deprinderilor şi formării 
viziunilor orientate spre [21]: consolidarea respectului 
faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omu-
lui; dezvoltarea multilaterală a personalităţii şi a senti-
mentului de demnitate umană; promovarea înțelegerii, 
toleranței, egalităţii de gen și prieteniei între națiuni, 
popoare indigene și grupuri rasiale, naționale, etnice, 
religioase și lingvistice; asigurarea posibilităţii tuturor 
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de a participa eficient la viaţa societăţii libere şi demo-
cratice, în care este respectată supremaţia legii; instau-
rarea şi menţinerea păcii; asigurarea dezvoltării dura-
bile potrivit interesului întregii societăţi şi a dreptăţii 
sociale.

În general însă educaţia pentru drepturile omului nu 
are o definiţie universal acceptată, dată fiind şi diversi-
tatea de situaţii, destinatari, metode şi finalităţi care pot 
intra sub „umbrela” acestei denumiri. De la educaţia 
pentru cetăţenie, la educaţia de gen, de la educaţia pen-
tru pace la educaţia pentru participare, de la educaţia 
pentru dezvoltare durabilă la educaţia pentru demo-
craţie – toate acestea sunt exemple de diferite tipologii 
ale educaţiei pentru drepturile omului. În orice caz, o 
caracteristică importantă a acestui tip de educaţie este 
că ea este strâns legată de realitatea cotidiană a parti-
cipanţilor, de viaţa de zi cu zi a acestora; nu întâmplă-
tor cineva spunea „Drepturile omului încep cu micul 
dejun” – şi educaţia pentru drepturile omului este, la 
rândul ei, un mod de a influenţa şi promova schimbarea 
în viaţa destinatarilor ei [22].

În viziunea multor oameni de ştiinţă, pedagogi, soci-
ologi, psihologi, oameni ai şcolii, educaţia pentru drep-
turile omului constituie al patrulea element de bază în 
învăţământ după: citit, scris şi socotit. Aceasta deoare-
ce educaţia pentru drepturile omului poate preveni vio-
larea drepturilor omului oferind indivizilor cunoştinţele 
necesare pentru a se apăra şi, în acelaşi timp, dezvoltând 
responsabilităţile ce-i revin. Ea pune bazele respectului 
pentru libertate, pace şi justiţie, favorizând crearea unei 
atmosfere de înţelegere, toleranţă şi veritabilă egalitate 
în demnitate şi în faţa legilor. Mai mult, educaţia pentru 
drepturile omului are misiunea de a pregăti cetăţeanul 
activ, participant la acţiunea democratică şi ataşat valo-
rilor şi principiilor democratice [23].

În ultimele decenii, problema educaţiei pentru 
drepturile omului preocupă în mod constant şi comu-
nitatea internaţională. La 10 decembrie 2004, Aduna-
rea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat Progra-
mul Mondial privind educaţia în domeniul drepturilor 
omului (WPHRE) pentru a promova implementarea 
în toate sectoarele a programelor de instruire în do-
meniul drepturilor omului. Conform WPHRE, educa-
ţia pentru drepturile omului poate fi definită ca educa-
ţia, instruirea şi informarea orientată spre dezvoltarea 
unei culturi universale a drepturilor omului. O educaţie 
cuprinzătoare pentru drepturile omului oferă nu doar 
cunoştinţe despre drepturile omului şi mecanismele de 
protejare a acestora, dar conferă abilităţi necesare pen-
tru promovarea, apărarea şi aplicarea drepturilor omu-
lui în viaţa cotidiană. Educaţia pentru drepturile omului 
nutreşte atitudini şi comportamente necesare pentru a 
ocroti drepturile tuturor membrilor societăţii [24]. 

În conţinutul Cartei Consiliului Europei privind 
educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pen-
tru drepturile omului [25], este precizat că „educaţia 
pentru drepturile omului” se referă la educaţie, for-

mare, creşterea gradului de conştientizare, informare, 
practici şi activităţi care au ca scop, prin formarea la 
elevi/studenţi/indivizi a cunoştinţelor, capacităţilor, ati-
tudinilor şi comportamentelor, să-i pregătească şi să-i 
încurajeze să contribuie la construirea şi apărarea unei 
culturi universale a drepturilor omului în societate, în 
vederea promovării şi protejării drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale”.

În acelaşi timp, Carta stabileşte o legătură strânsă 
între educaţia pentru drepturile omului și educaţia pen-
tru cetăţenia democratică. Astfel, potrivit art. 2 din Car-
tă: „Educaţia pentru cetăţenie democratică și educaţia 
pentru drepturile omului sunt strâns intercorelate și se 
sprijină reciproc. Educaţia pentru cetăţenie democrati-
că se concentrează, în primul rând, asupra drepturilor, 
responsabilităţilor și participării active, în relaţie cu di-
mensiunea civică, politică, socială, economică, juridică 
și culturală a societăţii, în timp ce educaţia pentru drep-
turile omului are în vedere spectrul mai larg al drepturi-
lor și libertăţilor fundamentale în fiecare aspect al vieţii 
oamenilor”.

Potrivit unor specialişti, educaţia pentru drepturile 
omului presupune un proces educativ care dezvoltă 
cunoştinţele şi deprinderile în materia drepturilor omu-
lui, cultivă onestitatea, toleranţa şi sentimentul propriei 
demnităţi, precum şi respectul drepturilor şi demnităţii 
altor persoane [26]. 

În general, se poate afirma că educaţia pentru drep-
turile omului, în diferitele ei forme, are ca punct funda-
mental promovarea şi dezvoltarea unei culturi a dreptu-
rilor omului. Iată câteva dintre obiectivele posibile ale 
educaţiei pentru drepturile omului [27]: a dezvolta res-
pectul pentru drepturile omului şi libertăţile fundamen-
tale; a valorifica demnitatea umană şi a dezvolta res-
pectul pentru sine şi pentru ceilalţi; a dezvolta atitudini 
şi comportamente care poartă către respectul pentru 
drepturile celorlalţi; a asigura egalitatea între bărbaţi şi 
femei şi oportunităţi egale în toate sferele de activitate; 
a promova respectul, înţelegerea şi aprecierea diferen-
ţelor, în special faţă de minorităţi şi comunităţi naţiona-
le, etnice, religioase şi lingvistice; a încuraja persoanele 
să devină cetăţeni activi; a promova democraţia, dez-
voltarea, justiţia socială, solidaritatea şi prietenia între 
popoare şi naţiuni; a contribui la programele organis-
melor internaţionale care urmăresc să creeze o cultură 
a păcii, bazată pe recunoaşterea valorilor universale ale 
drepturilor omului, ale toleranţei şi nonviolenţei.

Într-o altă viziune, educaţia pentru drepturile omu-
lui are următoarele obiective [28]:

 	cultivarea sensibilităţii și a receptivităţii faţă de 
problematica drepturilor omului/copilului prin însușirea 
unui ansamblu de reprezentări din acest domeniu: li-
bertate, egalitate, demnitate, solidaritate, conflict, dis-
criminare etc.;

 	formarea capacităţii de a dezvolta comportamente 
conforme principiilor drepturilor omului prin exersarea 
capacităţii de gândire critică și de luare a deciziilor în 
diverse situaţii ale vieţii;
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 	formarea atitudinii de respect și de toleranţă faţă 
de drepturile celorlalţi și de solidaritate bazată pe em-
patie și percepere a lumii din perspectiva celuilalt.

În baza obiectivelor enunţate, devine clar că educaţia 
pentru drepturile omului implică procese, schimbări şi 
competenţe de lungă durată. Şi, din acest motiv, atunci 
când vorbim de educaţia pentru drepturile omului vor-
bim de educaţie pentru viaţă şi pe tot parcursul vieţii – a 
dezvolta competenţe la indivizi pentru drepturile omu-
lui şi deci a promova o cultură a drepturilor omului nu 
pot fi tratate doar ca materii şcolare, este vorba de mult 
mai mult decât atât. 

Este important de precizat, în același timp, că edu-
caţia pentru drepturile omului nu se reduce la predarea/
însușirea unor reguli rigide sau la impunerea unor va-
lori. Ea însăși trebuie să constituie un exerciţiu de de-
mocraţie, de dezvoltare a responsabilităţii și a spiritu-
lui critic. Educaţia pentru drepturile omului presupune 
oferirea unui model de practică democratică, astfel în-
cât individul să înţeleagă, în baza unor probleme prac-
tice, care îi sunt drepturile și datoriile, sensul și limitele 
libertăţii în raport cu exercitarea drepturilor și datoriilor 
altor oameni [29].

Aşadar, prin intermediul educaţiei pentru drepturile 
omului poate fi dezvoltată o adevărată cultură a dreptu-
rilor omului, bazată pe respectarea, protecţia, realizarea 
practică a drepturilor omului [30]. 

Sub acest aspect, putem susţine că educaţia pentru 
drepturile omului nu este o modă, ci o necesitate strin-
gentă pentru Republica Moldova ce reiese din trecutul 
nostru totalitar, prezentul incert şi aspiraţiile de inte-
grare în lumea democraţiilor. Oportunitatea educaţiei 
pentru drepturile omului în societăţile actuale are la 
bază ideea că există anumite valori importante pentru 
umanitate în ansamblul ei (egalitate, nediscriminare, 
respectul vieţii, libertate, respectul opiniilor, al credin-
ţelor religioase etc.), fără de care o viaţă demnă de om, 
demnitatea umană e de neconceput. Prin urmare, doar 
educaţia pentru drepturile omului ar putea sta la baza 
unei înalte culturi juridice a drepturilor omului în cali-
tatea sa de factor principal în edificarea şi consolidarea 
statului de drept [31].

În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că valoarea 
şi oportunitatea educaţiei pentru drepturile omului şi 
a culturii drepturilor omului, în general, se justifică şi 
datorită rolului lor în asigurarea securităţii persoanei – 
un element important al dezvoltării umane în perioada 
contemporană [32]. Acest moment este destul de vizi-
bil din însuşi conţinutul securităţii persoanei, care este 
apreciată de către cercetători ca fiind „viaţa persoanei 
liberă de orice pericol şi calitatea acesteia însoţită de 
crearea condiţiilor pentru dezvoltarea liberă, realizarea 
drepturilor sale şi a posibilităţilor de a participa la viaţa 
socială (la nivel naţional şi global) [33].

Într-o altă opinie, securitatea umană implică de obi-
cei o condiţie în care oamenii îşi pot exercita opţiunile 
în siguranţă şi libertate, fără teama că oportunităţile de 

care se bucură astăzi vor fi pierdute sau retrase mâine. 
Securitatea înseamnă că beneficiile pe care le-au atins 
oamenii în extinderea oportunităţilor lor şi perfecţio-
narea capabilităţilor sunt protejate de aranjamentele 
curente sociale, economice şi politice. Altfel spus, se-
curitatea se bazează pe o acceptare socială largă – ba-
zată pe instituţii stabile – a drepturilor şi obligaţiunilor 
oamenilor [34]. 

În esenţa sa, securitatea umană se axează pe indivi-
dualitatea umană. Se preocupă de modul în care oame-
nii trăiesc şi cât de liber se simt în societate, cât de liber 
îşi pot exercita multitudinea de opţiuni, în ce măsură au 
acces la piaţă şi oportunităţile sociale – şi dacă trăiesc 
în stare de conflict sau în pace … Conceptul securităţii 
umane evidenţiază faptul că oamenii trebuie să fie în 
stare să aibă grijă de ei: toţi oamenii trebuie să dispună 
de oportunitatea de a-şi satisface necesităţile esenţiale 
şi de a-şi câştiga existenţa. Acest fapt le oferă liberta-
tea şi asigură contribuţia lor la procesul de dezvoltare 
– dezvoltarea personală şi a comunităţii, a ţării lor şi a 
omenirii în ansamblu [35].

Acestea fiind spuse, devine clară interdependen-
ţa dintre securitatea persoanei şi drepturile omului. În 
acest sens, la nivel internaţional se afirmă că drepturile 
omului şi securitatea persoanei se află într-o legătură 
indisolubilă, deoarece recunoaşterea şi realizarea drep-
turilor omului constituie un scop şi un element indis-
pensabil securităţii persoanei. Mai mult, majoritatea 
ameninţărilor la adresa securităţii persoanei, direct sau 
indirect, ţin de problema respectării drepturilor omu-
lui [36]. Iată de ce drepturile omului reprezintă funda-
mentul necesar pentru dezvoltarea umană şi securitatea 
persoanei.

În consecinţă, se poate susţine că educaţia pentru 
drepturile omului poate să contribuie substanţial la asi-
gurarea securităţii persoanei. Înţelegerea principiilor şi 
drepturilor omului şi cunoaşterea mijloacelor de reali-
zare şi apărare a acestora dau posibilitate indivizilor de 
a-şi valorifica oportunităţile, de a-şi asigura existenţa şi 
dezvoltarea fizică şi spirituală, de a se implica în proce-
sul de luare a deciziilor ce privesc viaţa lor, în procesul 
de soluţionare a conflictelor şi de menţinere a păcii şi 
a ordinii în comunitate, în baza respectării drepturilor 
omului.

În acest sens, specialiştii menţionează, pe bună drep-
tate, că educaţia pentru drepturile omului reprezintă un 
important instrument pentru prevenirea conflictelor şi 
încălcarea drepturilor omului, precum şi pentru conso-
lidarea relaţiilor postconflictuale, şi de aceea reprezintă 
un factor-cheie pentru realizarea securităţii persoanei 
[37]. 

În fine, dat fiind faptul că, în mare parte, securitatea 
persoanei este orientată spre protecţia drepturilor omu-
lui, prevenirea conflictelor şi eliminarea cauzelor inse-
curităţii şi vulnerabilităţii, orice strategie de asigurare 
a securităţii persoanei (care acum, cu regret, lipseşte în 
Republica Moldova) trebuie să fie orientată în mod ne-
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cesar şi spre crearea unei culturi politice şi juridice ba-
zate pe drepturile omului (cultura drepturilor omului). 
În prezent, necesitatea şi oportunitatea unei astfel de 
culturi practic este de necontestat, întrucât constituie o 
premisă şi o condiţie-cheie pentru democratizarea soci-
etăţii, edificarea statului de drept şi integrarea europea-
nă a Republicii Moldova. 

Pornind de la aceste deziderate, considerăm că pe 
agenda de lucru a actualei guvernări trebuie să se regă-
sească ca prioritare următoarele obiective: dezvoltarea 
culturii drepturilor omului (inclusiv prin responsabi-
lizarea autorităţilor statului de respectarea drepturilor 
omului); consolidarea strategiei educaţiei pentru drep-
turile omului; elaborarea concepţiei şi a strategiei secu-
rităţii persoanei.
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ultimul timp, în majoritatea statelor, observăm 
o intensificare a rolului puterii executive. In-

tensificarea este determinată de creșterea numărului 
de sarcini aflate în fața țărilor actuale, de complexi-
tatea problemelor sociale și economice, precum și de 
dezvoltarea unor domenii relativ noi ale activității 
statale, cum ar fi domeniul ecologic, al tehnologiei 
informațiilor etc. 

Guvernul, ca autoritate ce este împuternicită a 
traduce în viață legile, deja nu este privit doar ca un 
simplu organ al puterii executive. Guvernul are un rol 
mult mai complex, el exercită, de regulă, conducerea 
generală a administrației publice, desfășoară diverse 
activități (executarea bugetului, traducerea în viață a 
politicii externe, exercitarea atribuțiilor în domeniul 
economic, social etc.). 

În terminologia consacrată de doctrina adminis-
trativă occidentală, guvernul are sarcina fundamen-
tală de a realiza politica națiunii, el este inițiatorul, 
modelatorul și executantul măsurilor de redresare 
economică, de scădere a inflației și stabilizare eco-
nomică, el răspunde de ordinea publică, de apărarea 
națională sau de raporturile statului respectiv cu alte 
state. Este evident că în toate aceste zone de activita-
te le revin sarcini și altor autorități statale, îndeosebi 
parlamentului și șefului statului, dar este un adevăr 
incontestabil al epocii actuale că centrul de greutate 
cade pe guvern [1].

Astăzi majoritatea cercetărilor, ce au ca obiect de 
studiu instituția guvernului în diverse țări, au un ca-
racter multiaspectual. În țările occidentale, guvernul 
constituie un obiect de cercetare nu doar al științelor 
juridice, ci și al științei administrației publice, al 
științelor politologice. Cercetări „pur juridice” con-

sacrate instituției guvernului în țările străine sunt 
mult mai puține decât cercetările cu caracter polito-
logic [2]. 

Guvernul reprezintă un obiect complex de regle-
mentare juridică, fiind examinat de către diverse ra-
muri ale științelor juridice. Instituția guvernului este 
reglementată, în mod prioritar, de normele dreptului 
constituțional. Chestiunile ce țin de formarea guver-
nului, atribuțiile acestuia, coraportul cu șeful statului 
și parlamentul, răspunderea politică ș.a. formează 
statutul constituțional-juridic al guvernului. Aspec-
tele administrative ale activității prim-ministrului și 
membrilor guvernului, modul de activitate, aparatul 
guvernului, serviciile guvernului constituie obiectul 
reglementării administrativ-juridice. Statutul admi-
nistrativ-juridic al guvernului determină rolul aces- 
tuia în sistemul și mecanismul administrației publice 
a statului concret [3].

De regulă, termenul „guvern” se folosește cu re-
ferire la organul de stat care, fie se află în fruntea 
sistemului puterii executive al unei sau altei țări, fie 
participă la realizarea puterii executive. Uneori con-
ceptul de „guvern”, utilizat în cercetările politolo-
gilor din țârile străine, semnifică întreg mecanismul 
puterii statale a țării, fiind identificat cu forma de gu-
vernare, ceea ce nu este corect din punct de vedere 
juridic [4]. 

Denumirea guvernului diferă de la o țară la alta. 
De exemplu: consiliu de miniștri – în India, Polonia, 
Turcia; cabinet de miniștri sau pur și simplu cabinet 
– în Uzbekistan, Japonia; consiliu de stat – în China, 
Norvegia, Finlanda; consiliu administrativ – în Co-
reea de Nord. Într-un șir de state, cum ar fi Austria, 
Belgia, Ungaria, Republica Moldova ș.a., legislatorul 
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folosește nemijlocit termenul de „guvern” cu referi-
re la autoritatea ce exercită conducerea administrației 
publice. 

Uneori putem întâlni și denumirea complexă a unui 
asemenea organ. Astfel, în Belarus, organul central al 
conducerii de stat poartă denumirea de „guvern-con-
siliu de miniștri”. 

În statele federative, guvernul poate fi numit „fe-
deral” (Germania, Austria) sau „național” (Venesuela) 
pentru a fi delimitat de autoritățile cu competențe si-
milare ale subiecților federației. 

Cu referire la modul de reglementare în tex-
tul legii fundamentale a instituției guvernului, 
menționăm că noțiunea de „guvern” nu este prezentă 
în toate constituțiile. Legile fundamentale ale unor 
state nu prevăd expres funcționarea unui aseme-
nea organ, referindu-se doar la șeful statului și unii 
miniști (de ex., Constituția SUA din 1787 care doar 
în amendamentul XXV se referă la „persoanele cu 
funcții înalte de răspundere ale departamentelor pu-
terii executive”).

Majoritatea constituțiilor democratice ale lumii 
contemporane cuprind un sediu general al materiei 
guvernului, chiar dacă nu apare denumirea ca atare. 
Desigur, trebuie să avem în vedere, în primul rând, 
diferențierile sub aspectul tehnicii de redactare, spe-
cific fiecărui val constituțional, iar în al doilea rând, 
particularitățile regimului politic consacrat printr-o 
constituție sau alta, la care se adaugă, în al treilea 
rând, aspectele de ordin tradițional [5]. 

Dispoziții privitoare la guvern apar, de regulă, și în 
alte titluri, capitole etc. din constituții decât cele con-
sacrate expres acestei instituții. Dacă avem în vedere, 
în primul rând, rolul acestuia de principal inițiator 
legislativ, evident că dispoziții constituționale în acest 
sens se vor regăsi și în partea consacrată reglementării 
autorității legiuitoare [6]. 

Dacă dispozițiile constituționale referitoare la gu-
vern au, de regulă, un caracter general, atunci regle-
mentările detaliate ce țin de statutul juridic al guvernu-
lui le găsim, de cele mai multe ori, în legi organice. 

Dacă examinăm constituțiile din punctul de vede-
re al modului în care este reglementat rolul guver-
nului în mecanismul statal al țării, putem identifica: 
a) constituții care fac o calificare expresă a rolului, 
uneori mergându-se până la rigoarea unor definiții;           
b) constituții care nu fac o calificare expresă, rolul 
guvernului fiind determinat în urma interpretării sis-
tematice a constituției. 

Din perspectiva dreptului comparat, din punctul 
de vedere al întinderii rolului guvernului, în doctrina 
actuală se distinge între constituțiile care stabilesc un 
rol trihotomic: politic, legislativ și administrativ (de 
ex., Spania, Portugalia), constituții care stabilesc un 
rol dihotomic: politic și administrativ (de ex., Franța, 
România) și constituții care stabilesc un rol exclusiv 

politic (de ex., Olanda, Grecia) sau un rol exclusiv ad-
ministrativ (de ex., Austria, Norvegia) [7]. 

Cu referire la țara noastră, din conținutul art.96 
alin.(1) din Constituția Republicii Moldova din 29 iu-
lie 1994 [8] rezultă că Guvernul Republicii Moldova 
are un dublu rol: politic și administrativ. Astfel, con-
form acestei dispoziții: „Guvernul asigură realizarea 
politicii interne și externe a statului și exercită condu-
cerea generală a administrației publice”. 

Din punctul de vedere al locului guvernului în 
sistemul puterii executive, putem distinge trei mo-
dele de bază:

lipsa guvernului ca organ independent;– 
guvernul exercită puterea executivă împreună cu – 

șeful statului;
guvernul se află în fruntea puterii executive [9].– 

Primul model este numit prezidențial, cel de-al 
doilea – bicefal, iar al treilea – model parlamentar 
(numit în doctrina occidentală și „cabinet system”).

Modelul prezidențial este prezent în SUA, precum 
și în mai multe state ale Americii Latine (Argentina, 
Brazilia, Mexic etc.). Forma de guvernare a SUA, 
spre exemplu, se caracterizează prin faptul că pute-
rea legislativă și cea executivă nu depind una de alta 
din punct de vedere organizatoric. Modelul american 
de organizare a puterii executive este numit model 
prezidențial, deoarece președintele țării deține pute-
rea executivă, iar miniștrii (secretarii) sunt numiți de 
președinte și poartă răspundere în fața acestuia. 

În cazul modelului prezidențial, guvernul ca or-
gan colegial, împuternicit cu atribuții, inclusiv cu 
atribuția de elaborare a actelor cu caracter normativ, 
nu există. Miniștrii aici doar participă la exercitarea 
puterii executive, acționând în calitate de adjuncți ai 
șefului statului. În republica prezidențială, ministrul 
poartă răspundere doar pentru conducerea ministeru-
lui (departamentului) său. 

Cel de-al doilea model, bicefal sau mixt, este pre-
zent în țările în care puterea executivă este exercitată 
și de președinte, și de guvern (Bulgaria, Portugalia, 
Polonia, Finlanda, Franța etc.). În acest caz, guver-
nul ne apare ca un organ independent, ce dispune de 
competență proprie. Prerogativele șefului de stat în 
domeniul puterii executive sunt determinante. Exem-
plu clasic al acestui model de organizare a puterii 
executive este Franța, unde președintele țării dispune 
de atribuții importante în sfera executivă, în general, 
și în raport cu guvernul, în special. În asemenea mo-
del, șeful statului poartă răspundere, de regulă, pentru 
soluționarea problemelor strategice, controlând do-
meniile politicii externe, a apărării etc., iar prim-mi-
nistrul realizează conducerea operativă, de zi cu zi a 
țării. 

Cel de-al treilea model, Cabinet system, este ca-
racterizat prin concentrarea puterii executive în mâi-
nile guvernului (Marea Britanie, Spania, Italia, Ger-
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mania, Ungaria etc.). Legislația acestor state califică 
guvernul ca organ suprem al puterii executive, sau ca 
organ ce exercită puterea executivă. În cazul acestor 
state, este evidentă influența parlamentului atât la for-
marea, cât și în activitatea guvernului. De regulă, în 
așa state șeful statului nu are atribuții esențiale în do-
meniul administrării.

Cabinet system, de regulă, este prezent în cazul 
republicilor parlamentare care se caracterizează prin 
formarea guvernului de către parlament și prin răs-
punderea colectivă a guvernului față de parlament. 
Miniștrii iau deciziile în mod colegial și sunt obligați 
să le apere, indiferent de opinia lor proprie. 

Din punct de vedere formal, guvernul este numit 
de șeful statului, însă opinia acestuia la formarea gu-
vernului nu este prioritară. De fapt, opinia șefului sta-
tului este determinată de forțele politice în parlament. 
Candidatul la funcția de șef al guvernului (uneori și 
întreaga componență a guvernului) trebuie să obțină 
aprobarea parlamentului. Deși în acest model șeful 
statului poate formal să dipună de atribuții largi, totuși 
cele mai importante decizii ale lui trebuie să fie con-
trasemnate de prim-ministru, care poartă răspundere 
nemijlocită pentru executarea acestor acte. 

Din punctul de vedere al componenței politice, 
deosebim guverne formate cu participarea partidelor 
politice și guverne formate fără participarea partide-
lor politice. După numărul partidelor politice care 
participă la formarea guvernului, acesta poate îmbra-
ca următoarele tipuri: guvern monocolor, guvern de 
coaliție, guvern de uniune națională. 

Guvernele monocolore pot fi alcătuite în statele 
cu formă de guvernământ parlamentară sau mixtă, în 
care un partid deține majoritatea în parlament (50% 
plus unu). Așa tip de guvern este caracteristic țărilor 
cu un sistem bipartid (Marea Britanie, Australia, Ca-
nada ș.a.), precum și țărilor cu un partid dominant (de 
ex., în India, Japonia o perioadă îndelungată a existat 
un asemenea partid) [10]. 

În republicile prezidențiale la fel se creează gu-
verne monocolore. Șeful statului numește miniștrii 
din cadrul partidului său și, doar ca excepție, poate 
numi în calitate de miniștri reprezentanții altor partide 
sau specialiști ce nu aparțin niciunui partid. În ase-
menea guvern, reprezentanții altor partide trebuie să 
acționeze în corespundere cu politica președintelui. 

Guverne monocolore întâlnim și în cazul țărilor cu 
un singur partid, de regulă, în statele socialiste tota-
litare.

Guvernele de coaliție se formează, de cele mai 
multe ori, în cazul statelor cu formă de guvernământ 
parlamentară sau mixtă, în care niciun partid nu deține 
majoritatea în parlament (Italia, Belgia, Danemarca, 
Olanda etc.). Liderii mai multor partide formează gu-
vernul de coaliție în baza unui acord prealabil, acest 
guvern urmând să fie aprobat de majoritatea parlamen-

tarilor. Cu susținerea (votarea) deputaților membri ai 
partidelor ce întră în coaliție, guvernul de coaliție 
obține votul de încredere, însă deseori este instabil 
din cauza divergențelor din cadrul coaliției (în Italia, 
spre exemplu, pe parcursul a jumătate de secol după 
cel de-al II-lea război mondial, au fost schimbate mai 
mult de 50 de componențe de guverne) [11]. 

În general, de-a lungul timpului a fost trasată o li-
nie directă între stabilitatea guvernului și tipul de sis-
tem de partide existent într-un anumit stat și, implicit, 
de tradiţia statului în ceea ce privește tipul guvernului. 
Astfel, sistemul bipartidist furnizează majorităţi par-
lamentare pentru un singur partid, fapt ce determină, 
la rândul său, guverne mult mai stabile; pe de altă 
parte, sistemele multipartidiste generează guverne de 
coaliţie care sunt mult mai slabe și instabile [12].

În cazuri excepționale, poate fi format un tip 
aparte de guvern: guvern de uniune națională, în 
componența căruia pot întra cele mai mari și influ-
ente partide, reprezentate în parlament. De regulă, 
guvernul de uniune națională se formează în cazu-
rile în care națiunea se moblizează pentru atinge-
rea unui scop prioritar (ieșirea din criza economică, 
obținerea victoriei în război...). Din istorie cunoaștem 
mai multe situații similare. Spre exemplu, în Marea 
Britanie atare guverne au existat în prima jumătate a 
sec.XX, în condițiile războiului sau crizei economice 
(1916, 1931, 1940). Asemenea guverne au un carac-
ter temporar, deoarece în interiorul acestuia pot exista 
contradicții și divergențe, ce se pot acutiza după atin-
gerea scopului comun. 

Caracter temporar au și guvernele tehnocrate. De 
regulă, guvernele tehnocrate sunt formate în cazul 
în care partidele din parlament au eșuat în încerca-
rea de a crea o coaliție. Guvernul tehnocrat include 
specialiști care, fie nu sunt, fie sunt membri de partid, 
însă apartenența lor la partid nu contează. Iată de ce 
asemenea guverne sunt considerate guverne apoliti-
ce. De regulă, durata activității unui asemenea guvern 
este mică, el este înființat pentru soluționarea sarcini-
lor concrete ale administrației publice și există până 
ce nu va fi format un nou guvern. Sunt cazuri în care 
guvernul tehnocrat este format pentru a scoate țara din 
starea de criză; partidele ce sunt în conflict sunt de 
acord de a-l răbda pentru această perioadă [13]. Cre-
area guvernului tehnocrat, de regulă, este însoțită de 
dizolvarea parlamentului și fixarea noilor alegeri par-
lamentare. Din punct de vedere istoric, așa guverne 
au existat în Finlanda, Olanda, Portugalia, Italia, în 
componența lor intrând funcționari cu înalte funcții de 
răspundere sau tehnocrați. 

Guverne apolitice există și în țările în care partide-
le politice sunt interzise. Este vorba despre statele mo-
narhice arabe (Oman, Arabia Saudită, Emiratele Ara-
be, Katar etc.), guvernele cărora sunt formate prioritar 
din rudele monarhului. Asemenea guverne întâlnim și 
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în statele în curs de dezvoltare, unde partidele poli-
tice, în general, lipsesc (sunt interzise). Așa guverne 
pot fi formate și în cazul regimurilor militare. 

Guvernul format în corespundere cu normele 
constituționale este considerat un guvern permanent, 
deși modificarea componenței parlamentului sau ale-
gerea noului președinte a țării duce la demisia aces-
tuia. În doctrină se menționează că, în mod normal, 
durata mandatului guvernului este echivalentă cu cea 
a mandatului parlamentului – într-un regim parlamen-
tar, și cu cea a mandatului președintelui – într-un regim 
prezidențial. În practică, un cabinet rezistă atâta timp 
cât este susținut de majoritatea parlamentară [14]. 

Guvernele, ce sunt formate pe cale neconstituțională 
sau în cazul schimbării regimului politic, însoțită de 
modificarea constituției, de regulă, sunt considerate 
temporare [15]. 

Dreptul comparat ne oferă o varietate de formule 
și în ceea ce privește modul în care este constitu-
it Guvernul, înțelegând prin aceasta existența unor 
nivele ierarhice între membrii guvernului, respectiv 
a unor structuri organizaționale, în genul cabinet, bi-
rou executiv, birou permanent etc. [16]. De regulă, 
existența unor nivele ierarhice, adică a unor funcții in-
termediare între prim-ministru și membrii guvernului 
conduce și la existența unui organ al guvernului, for-
mat din prim-ministru, viceprim-miniștri și anumiți 
miniștri (în unele state). Acest organ este prevăzut fie 
de Constituție, fie de legea organică ce reglementează 
statutul guvernului (de ex., Legea Republicii Moldo-
va cu privire la guvern nr.64-XII din 31.05.1990 [17] 
stipulează în art.26: „Pentru coordonarea activităţii 
interne a Guvernului şi în scopul aprobării proiectului 
ordinii de zi a şedinţelor Guvernului, se formează Pre-
zidiul Guvernului din care fac parte Prim-ministrul şi 
viceprim-miniştrii”). Așadar, acele guverne care sunt 
formate din prim-ministru și membri, deci fără un 
nivel ierarhic intermediar, pot fi numite guverne cu 
structură simplă, iar cele care conțin o atare ierarhiza-
re, guverne cu structură ierarhică. 

În ce privește componența Guvernului, se în-
tâlnesc constituții care restrâng sfera membrilor Gu-
vernului exclusiv la sfera miniștrilor (de ex., Italia), 
constituții care admit și prezența miniștrilor fără por-
tofoliu (de ex., Grecia) și constituții care extind sfera 
membrilor guvernului și la alți membri, ce urmează să 
fie stabiliți prin legea organică (de ex., Spania, Româ-
nia, Republica Moldova).

Cu referire la numărul miniștrilor și, implicit, al 
ministerelor, există constutuții care stabilesc un număr 
fix de miniștri (de ex., Constituția Elveției stabilește 7 
miniștri), alte constituții stabilesc o cifră minimă sau 
maximă, iar cele mai multe lasă problema deschisă, 
fie pe seama unei legi, fie pe seama situației politice 
create cu ocazia formării guvernului.

Studierea comparată a instiuției guvernului ne per-
mite să concluzionăm că nu există un model unic de 
organizare și funcționare a acestei autorități publice, 
reglementările juridice în domeniul dat fiind diferite 
de la un stat la altul. Modul de formare a guvernu-
lui, componența acestuia, locul guvernului în sistemul 
puterii executive a unui stat concret sunt determinate 
de un șir de factori, cum ar fi, spre exemplu, forma de 
guvernământ, regimul politic, tradițiile istorice, nive-
lul economic de dezvoltare etc. 
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În prezent, este în general recunoscut faptul că 
mecanismul de stat funcţionează în societate nu 

numai datorită atitudinii benevole a membrilor socie-
tăţii, dar şi datorită existenţei posibilităţii de aplicare 
a forţei coercitive faţă de cei care nu respectă regulile 
general acceptate şi fac dificilă funcţionarea mecanis-
mului dat. În acest context, cercetătorii susţin că con-
strângerea statală nu este un scop al activităţii statului, 
ci o metodă excepţională prin care se asigură desfăşu-
rarea activităţii acestuia [27, p. 331]. Metoda în cauză 
se aplică acolo unde relaţiile sociale sunt într-atât de 
speciale, încât orice abatere de la modelul de conduită 
stabilit este în măsură să cauzeze un prejudiciu consi-
derabil intereselor individului, societăţii şi statului şi 
numai în cazurile comiterii de încălcări de lege sau de 
alte abateri sau ameninţării cu survenirea unor ano-
malii juridice pe viitor [28, p. 6]. Sub acest aspect, 
este important a preciza că constrângerea aplicată de 
către stat trebuie să fie legitimă şi să se încadreze în 
limitele legalităţii. 

Cu regret, actualmente, este bine cunoscut că atât 
puterea executivă (structuri din cadrul ei), cât şi unele 
autorităţi din afara acesteia încalcă destul de frecvent 
drepturile şi libertăţile omului în procesul aplicării 
constrângerii juridice. Or, întrucât legalitatea cuprin-
de în esenţa sa garanţiile drepturilor şi libertăţilor ce-
tăţenilor, este evident că respectarea acesteia este vi-
tală în cazul desfăşurării activităţilor ce aduc atingere 
libertăţii personale a omului, drepturilor şi demnităţii 
acestuia [21, p. 151]. 

Pentru a înţelege şi mai bine categoria de legalitate 
a constrângerii juridice, considerăm necesar a preci-
za că esenţa constrângerii constă în caracterul forţat 
al acţiunii de influenţă psihologică, fizică şi de altă 
natură asupra unui subiect concret cu scopul de a-l 

determina să acţioneze potrivit voinţei celui care con-
strânge. Din punctul de vedere al formelor externe de 
exprimare, constrângerea ca fenomen social-juridic 
presupune un proces de aplicare a dreptului, o activi-
tate juridică concretă de exercitare a măsurilor de con-
strângere în strictă corespundere cu normele proce-
suale. Respectiv, pentru asigurarea legalităţii aplicării 
constrângerii, este necesară reglementarea juridică 
şi realizarea acesteia sub formă de raport juridic (de 
aplicare a dreptului) în strictă conformitate cu preve-
derile legii [31, p. 65].

De aici, reiese cu claritate că întotdeauna subiecţii 
faţă de care este aplicată constrângerea dispun atât de 
obligaţii juridice, cât şi de anumite drepturi subiec-
tive. Pe de o parte, aceştia sunt obligaţi de a suporta 
privaţiunile cu caracter fizic, material şi organizaţio-
nal, determinate de măsurile de constrângere, iar pe 
de altă parte – ei dispun de drepturi subiective care 
le oferă posibilitatea de a cere respectarea formelor 
procesuale de aplicare a măsurilor de constrângere, 
realizarea lor în regim de legalitate. 

Deosebit de importante pentru legalitatea con-
strângerii sunt temeiurile aplicării acesteia. Potrivit 
legislaţiei, măsurile de constrângere pot fi aplicate 
doar în cazurile când sunt întrunite temeiurile juridice 
şi faptice prevăzute de lege. În opinia cercetătorilor, 
pentru aplicarea constrângerii, sunt necesare următoa-
rele temeiuri [29, p. 26]: 

Temeiul juridic–  presupune prezenţa normelor 
juridice care să prevadă posibilitatea aplicării con-
strângerii faţă de subiecţi concreţi. În acest sens, este 
important de accentuat că norma ce prevede constrân-
gerea întotdeauna derivă din norma regulativă, care 
stabileşte obligaţia juridică a subiectului de drept, 
acestea fiind astfel indisolubile. Norma de constrân-
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gere nu poate exista de sine stătător. Sarcina acesteia 
este de a asigura acţiunea normei regulative, în speci-
al, executarea de către subiect a obligaţiei sale.

Temeiul faptic–  presupune survenirea faptului ju-
ridic prevăzut în lege – evenimentul sau fapta ce a 
generat apariţia raportului juridic. În studiile de spe-
cialitate [30, p.24], se concretizează că drept temei 
al aplicării constrângerii statale serveşte rezistenţa 
subiectului manifestată faţă de dispoziţiile juridice şi 
faţă de acţiunile funcţionarilor publici competenţi. O 
asemenea rezistenţă adesea se materializează sub for-
ma comiterii de delicte.

Temeiul formal–  presupune emiterea de către or-
ganul de stat a actului de aplicare a dreptului care dis-
pune aplicarea constrângerii faţă de un subiect con-
cret. Constrângerea ca acţiune fizică este aplicată de 
către organele speciale ale statului în baza hotărârii 
instanţei judecătoreşti sau a actului administrativ. În 
lipsa unor asemenea acte, constrângerea nu poate fi 
exercitată.

În conţinuare, subliniem că, după cum susţin unii 
cercetători [1, p. 45], cel mai grav pericol pentru drep-
turile şi libertăţile omului îl prezintă procedura urmă-
ririi penale (şi, implicit, aplicarea constrângerii juridi-
co-penale), şi aceasta din mai multe considerente: 

– în cadrul acestei proceduri, sunt restrânse cele 
mai vitale drepturi şi libertăţi ale omului (precum in-
violabilitatea persoanei, dreptul la integritate fizică şi 
psihică, secretul corespondenţei, inviolabilitatea do-
miciliului etc.); 

– sunt aplicate cele mai severe măsuri de constrân-
gere juridică; 

– constrângerea este aplicată faţă de persoane a că-
ror vinovăţie nu a fost stabilită de instanţa de judecată, 
moment de natură să favorizeze abuzurile şi excesele 
de putere; 

– în cadrul acestui proces, adesea persoanele acu-
zate nu dispun de posibilitatea reală de a-şi apăra 
drepturile şi interesele lor, fiind destul de vulnerabile 
faţă de atotputernicia statului.

În lumina acestor realităţi, apare destul de impor-
tantă elucidarea esenţei şi particularităţilor principiu-
lui legalităţii în procesul penal şi a responsabililor de 
asigurarea acestuia [20, p.56].

În general, pentru materia procesual-penală, lega-
litatea este invocată în cele două exigenţe care o gu-
vernează [13, p.75]: legalitatea incriminării – nullum 
crimen sine lege (nici o infracţiune fără a fi prevăzută 
de lege): legalitatea pedepsei – nulla poena sine lege 
(nicio sancţiune/pedeapsă fără a fi prevăzută de lege), 
enunţ care se cere articulat şi cu nulla poena sine judi-
catio (nicio sancţiune/pedeapsă fără judecată). Aceas-
ta face ca, potrivit legalităţii acţiunii penale, nicio per-
soană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, 
tot astfel cum orice persoană care a săvârşit o infrac-
ţiune să fie supusă răspunderii penale şi pedepsită în 

raport cu vinovăţia sa. La acestea se poate alătura şi 
nulla justitia sine lege (prezentă, în egală măsură, şi 
în procedura civilă). În cel mai concis enunţ, expresia 
poate fi tradusă în sensul că nu există justiţie, în afara 
legii [13, p.75-76].

Legislaţia procesual-penală a Republicii Moldo-
va consfinţeşte legalitatea ca fiind primul principiu al 
procesului penal, reglementându-l în art. 7 din Codul 
de procedură penală [2]. Potrivit alin. (1) al acestuia: 
„Procesul penal se desfăşoară în strictă conformitate 
cu principiile şi normele unanim recunoscute ale drep-
tului internaţional, cu tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, cu prevederile Consti-
tuţiei Republicii Moldova şi ale prezentului cod”.

În esenţă, acest principiu presupune că întreaga 
activitate procesuală, toate acţiunile participanţilor la 
procesul penal se realizează doar în conformitate cu 
dispoziţiile legii. Evident, principiul legalităţii proce-
sului penal nu este decât o transpunere, în plan judi-
ciar, a principiului general de drept al supremaţiei şi 
respectării necondiţionate a legii [15, p.9]. 

Potrivit savanţilor, legalitatea este principiul 
principiilor procesului penal [24, p.96]. Respectarea 
legalităţii în procesul penal are o importanţă majo-
ră, deoarece în acest domeniu necesită apărare une-
le dintre cele mai importante drepturi şi libertăţi ale 
omului, iar organele statului implicate în acest pro-
ces dispun de competenţa de a lua măsuri de maximă 
severitate, cum ar fi reţinerea, arestarea preventivă, 
aplicarea sechestrului, efectuarea percheziţiei, ridi-
carea de obiecte.

În acest context, D. Ionescu [12, p.42-43] notează 
destul de corect că principiul legalităţii este premisa 
esenţială a păstrării echilibrului dintre interesul public 
şi interesul privat, iar respectarea acestui principiu 
este cerinţa esenţială a efectivităţii acestui echilibru. 
Deşi legalitatea reprezintă o regulă de bază în toate 
ramurile de drept, în procedura penală ea are valen-
ţe specifice impuse de riscul major al dezechilibrului 
dintre cele două interese. 

Într-o altă opinie, legalitatea procesului penal tre-
buie privită sub toate aspectele pe care le guvernează 
[13, p.153]: legalitatea privind statutul magistraţilor 
şi condiţiile exercitării funcţiei lor, legalitatea actelor 
de procedură, legalitatea privind încadrarea juridică a 
faptelor şi individualizarea sancţiunilor penale, lega-
litatea căilor de atac, legalitatea punerii în executare 
şi a executării în concret a hotărârilor judecătoreşti 
penale.

Mai mulţi cercetători consideră că principiul le-
galităţii exprimă următoarele cerinţe [16, p.38; 15, 
p.57]: procesul penal este desfăşurat de către orga-
nele instituite de lege, în forma şi cu competenţele 
prevăzute de lege; organele judiciare şi participanţii 
la proces trebuie să acţioneze doar în limitele legii; 
organele judiciare vor acţiona cu respectarea strictă a 
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drepturilor procesuale ale participanţilor şi cu asigu-
rarea executării lor. 

Merită apreciere şi o altă accepţiune [8, p. 71] în 
context, potrivit căreia principiul legalităţii în proce-
sul penal se manifestă prin următoarele caracteristici: 
înfiinţarea prin lege a instanţelor judecătoreşti, a pro-
curaturii şi a organelor de urmărire penală, precum şi 
desfăşurarea activităţii acestora în componenţa şi li-
mitele competenţei acordate de lege; respectarea legii 
de către subiecţii oficiali ai procesului penal, pe tot 
parcursul procesului; respectarea integrală a dreptu-
rilor procesuale ale participanţilor şi utilizarea numai 
a mijloacelor şi metodelor admise de lege; efectuarea 
fiecărui act procesual în conţinutul şi formele stabilite 
de lege.

Expunându-ne asupra acestei diversităţi de opinii 
care, în principiu, se completează reciproc, vom sub-
linia că ea vine doar să accentueze complexitatea con-
ţinutului şi mecanismului de asigurare a legalităţii în 
cadrul procesului penal. În acelaşi timp, considerăm 
necesar a sublinia că respectarea legalităţii asigură 
concomitent respectarea tuturor principiilor procesu-
lui penal, situaţia fiind determinată de statutul aces-
teia ca principiu-cadru şi ca primă condiţie a existen-
ţei celorlalte principii [20, p.314]. Sub acest aspect, 
recunoaştem că au dreptate cercetătorii când susţin că 
datorită caracterului său universal şi determinant, pe 
care îl deţine în raport cu toate principiile justiţiei pe-
nale, orice violare a unui principiu conduce, direct sau 
indirect, la violarea principiului legalităţii şi, respec-
tiv, orice manifestare ilicită atrage încălcarea întregu-
lui sistem de principii [16, p.38].

Privit din alt unghi de vedere, principiul legalităţii, 
propriu procesului penal, dispune şi de unele particu-
larităţi. În special, e cazul conţinutului său normativ. 
În acest sens, dacă în teoria juridică, de obicei, conţi-
nutul normativ al legalităţii se referă la legi şi la actele 
normative subordonate acestora [5, p.173; 6, p.102], 
atunci, în sfera justiţiei acest conţinut se extinde, în 
mod special, şi asupra normelor de drept internaţio-
nal. 

Acest moment este consemnat în art.7 din CPP 
RM, potrivit căruia: „(2) Dacă există neconcordanţe 
între prevederile tratatelor internaţionale în domeniul 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la 
care Republica Moldova este parte şi prevederile Co-
dului de procedură penală, prioritate au reglementările 
internaţionale. (5) Dacă, în procesul judecării cauzei, 
instanţa stabileşte că norma juridică naţională ce ur-
mează a fi aplicată contravine prevederilor tratatelor 
internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor 
omului, instanţa va aplica reglementările internaţi-
onale în direct, motivând hotărârea sa şi informând 
despre aceasta autoritatea care a adoptat norma naţio-
nală respectivă şi Curtea Supremă de Justiţie”. 

Trebuie precizat, în acelaşi timp, că din conţinu-

tul normativ al legalităţii fac parte şi Hotărârile Curţii 
Constituţionale privind interpretarea Constituţiei sau 
privind neconstituţionalitatea unor prevederi legale, 
acestea fiind obligatorii pentru organele de urmărire 
penală, instanţele de judecată şi persoanele partici-
pante la procesul penal (art. 7 alin. (6) CPP RM). O 
cerinţă relativ recent inclusă în Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova ţine de obligativitatea 
hotărârilor definitive ale Curţii Europene a Drepturi-
lor Omului pentru organele de urmărire penală, pro-
curori şi instanţele de judecată. 

Generalizând asupra celor expuse, vom sublinia că 
în materie procesual-penală, conţinutul legalităţii este 
cu mult mai amplu, întrucât se impune respectarea 
nu doar a legii, dar, în acelaşi timp, şi a principiilor 
şi normelor unanim recunoscute ale dreptului inter-
naţional, a tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, a Hotărârilor Curţii Constituţi-
onale, a Hotărârilor definitive ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, a Deciziilor Colegiului penal al 
Curţii Supreme de Justiţie, pronunţate ca urmare a 
examinării recursului în interesul legii. Raţiunea unei 
asemenea extinderi a conţinutului normativ al princi-
piului în cauză considerăm că este justificată pe deplin 
de realizarea unui obiectiv major într-un stat de drept 
– respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului.

În ordinea logică a ideilor, trebuie să recunoaştem 
că în cea mai mare parte, obligaţia asigurării legali-
tăţii în procesul penal îi revine instanţei de judecată. 
Dacă pentru ceilalţi participanţi ai procesului penal, 
legalitatea presupune respectarea strictă a legii, atunci 
pentru instanţă principiul legalităţii, pe lângă aceasta, 
implică [1, p.145]: verificarea modului cum este res-
pectată legalitatea de către ceilalţi participanţi ai pro-
cesului; verificarea conformităţii normelor juridice 
interne cu cele internaţionale; luarea în consideraţie 
a dispoziţiilor constituţionale în materie, a hotărârilor 
Curţii Constituţionale şi a hotărârilor Curţii Supreme 
de Justiţie, a hotărârilor definitive ale CtEDO; aplica-
rea directă a normelor internaţionale şi a Constituţiei.

În privinţa aplicării normelor constituţionale, este 
relevantă Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie [10], în 
care, în temeiul art. 7 din Constituţia RM [4], se ex-
plică că instanţele judecătoreşti, la efectuarea justiţiei, 
urmează să aprecieze conţinutul legii sau al altui act 
juridic ce reglementează raporturile juridice litigioase 
şi, în cazurile necesare, aplică Constituţia, ca act ju-
ridic normativ cu acţiune directă. În concret, instanţa, 
judecând cauza, aplică direct Constituţia dacă preve-
derile acesteia, ce urmează a fi aplicate, nu conţin in-
dicaţii referitoare la adoptarea unei legi speciale, ce ar 
reglementa aplicarea lor şi când instanţa stabileşte că 
legea, care a fost adoptată până la intrarea în vigoare a 
Constituţiei (27.07.1994), contravine prevederilor ei.

Referitor la obligativitatea hotărârilor definitive 
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ale CtEDO pentru instanţele de judecată, precizăm 
că, în pofida faptului că acest moment este prevăzut 
expres în CPP, s-a omis consacrarea acestei obliga-
ţii nemijlocit în Legea privind organizarea judecăto-
rească [14], fapt ce denotă o incoerenţă pronunţată a 
procesului de reformare a justiţiei în ansamblu. Toate 
aceste momente vorbesc despre necesitatea stringentă 
a coordonării profesionale a procesului de armonizare 
a legislaţiei interne cu normele internaţionale, pentru 
ca astfel să se asigure o eficienţă sporită a actului de 
justiţie [1, p.145].

Strâns legat de principiul legalităţii în procesul pe-
nal este principiul respectării drepturilor, libertăţilor 
şi demnităţii umane. În acest sens, trebuie relevat că 
procesul de democratizare a societăţii noastre a deter-
minat o reformare substanţială a procesului penal, ex-
primat mai ales prin recunoaşterea drepturilor persoa-
nei ca fiind un factor esenţial ce stabileşte obiectivele, 
conţinutul şi forma activităţii procesual-penale. Sub 
acest aspect, se consideră justificat că nu drepturile 
persoanei trebuie să se conformeze intereselor des-
coperirii infracţiunii şi urmăririi penale, a procesului 
penal în general, dar rigorile procesual-penale trebuie 
să se conformeze la maximum drepturilor persoanei 
[8, p.8; 22, p.37].

Deci, respectarea persoanei a fost recunoscută drept 
un principiu fundamental al procesului penal, care îşi 
află expresia în statutul juridico-procesual al persoa-
nei: persoana în această sferă este întotdeauna un su-
biect ce dispune de drepturi garantate. Cerinţa respec-
tării persoanei se exprimă prin asemenea momente ca 
[26]: toate deciziile luate în proces, de natură să aducă 
atingere drepturilor şi libertăţilor persoanei, trebuie să 
fie legale şi justificate, în caz contrar, trebuie anulate; 
exercitarea competenţelor de putere este încredinţată 
doar persoanelor cu funcţii de răspundere, obiective şi 
necointeresate în urma procesului.

Referindu-ne la legislaţia procesual-penală naţi-
onală, notăm că potrivit art. 10 din CPP RM, toate 
organele şi persoanele participante la procesul pe-
nal sunt obligate să respecte drepturile, libertăţile şi 
demnitatea persoanei. Drept garanţii sunt prevăzute 
următoarele prevederi: „(2) Limitarea temporară a 
drepturilor şi libertăţilor persoanei şi aplicarea de că-
tre organele competente a măsurilor de constrângere 
faţă de ea se admit numai în cazurile şi în modul strict 
prevăzute de Cod. (3) În desfăşurarea procesului pe-
nal, nimeni nu poate fi supus la tortură sau la trata-
mente cu cruzime, inumane ori degradante, nimeni nu 
poate fi deţinut în condiţii umilitoare, nu poate fi silit 
să participe la acţiuni procesuale care lezează dem-
nitatea umană. (4) Orice persoană este în drept să-şi 
apere prin orice mijloc neinterzis de lege drepturile, 
libertăţile şi demnitatea umană, lezate sau limitate 
nelegitim în cursul procesului penal. (5) Prejudiciul 
cauzat drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în 

cursul procesului penal se repară în modul stabilit de 
lege. (6) În cazul când un minor este victimă sau mar-
tor în faţa instanţei, se va acţiona pentru respectarea 
intereselor acestuia”. 

Reflectând pe marginea acestor dispoziţii legale, 
atragem atenţia că, după cum susţin unii cercetători, 
în cazul dat s-a omis o prevedere importantă pentru 
garantarea respectării principiului, şi anume, nu este 
prevăzută răspunderea care trebuie să survină în cazul 
încălcării obligaţiei de a respecta drepturile, libertăţile 
şi demnitatea persoanei (care ar trebui să finalizeze în 
mod logic alin. (5) al art. 10 din CPP RM). Desigur, 
sunt importante în acest sens infracţiunile din sfera 
justiţiei consacrate în Codul penal al Republicii Mol-
dova (art. 303-323) [3], însă acestea sunt insuficiente. 
Ar fi bine-venită preluarea sugestiei marelui consti-
tuţionalist C. Stere (citat de R.Grecu [9, p.38]) în ve-
derea stabilirii unor sancţiuni (sub formă de amendă) 
pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului de către subiecţii procesului penal, 
care nu constituie infracţiuni (deoarece şi acestea sunt 
destul de numeroase) [1, p.146]. 

Din aceste considerente, cât şi din altele expuse 
supra, reconfirmăm ideea că garanţia fundamentală a 
respectării drepturilor şi libertăţilor omului în cadrul 
procesului penal, deci şi a respectării legalităţii, îi re-
vine judecătorului, care prin intermediul controlului 
judiciar exercitat la etapa desfăşurării urmăririi penale 
are un rol activ deosebit în restrângerea legală şi echi-
tabilă a drepturilor şi libertăţilor omului şi prevenirea 
încălcării grave a acestora [17, p.126]. 

Existenţa unui asemenea control a fost dictată de 
necesitatea excluderii abuzurilor admise de colabora-
torii poliţiei şi a altor organe învestite cu competen-
ţe în domeniu, în faza urmăririi penale, precum şi de 
asigurare a obiectivităţii controlului şi supravegherii 
realizate de către organele procuraturii în sfera dată. 
În cel din urmă, controlul judiciar este absolut nece-
sar, dat fiind faptul că controlul exercitat de procurori 
este prin esenţă un control subiectiv, procurorul fiind 
acela care susţine acuzarea în instanţă [25, p.98]. Spre 
deosebire de acesta, controlul judiciar este unul inde-
pendent şi imparţial, o privire judiciară asupra lega-
lităţii urmăririi penale fiind cu mult mai obiectivă şi 
justă. Concomitent însă existenţa controlului judiciar 
nu trebuie să excludă controlul exercitat de procuror, 
deoarece acesta este chemat să-l completeze, drept 
rezultat fiind consolidate garanţiile respectării dreptu-
rilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului în procesul 
penal [18, p.107].

În literatura de specialitate, se apreciază că scopul 
controlului judiciar exercitat la etapa urmăririi pena-
le constă în verificarea legalităţii, temeiniciei şi jus-
teţei deciziilor procesuale ale organelor de urmărire 
penală şi ale procurorului, care restrâng sau încalcă 
drepturile şi libertăţile constituţionale ale omului [23, 
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p.39]. Sub acest aspect, un rol deosebit de important 
instanţa de judecată îl are în cazul când sunt depuse 
plângeri împotriva acţiunilor ilegale ale persoanelor 
care desfăşoară urmărirea penală sau ale procurorilor, 
în acest caz revenindu-i obligaţia de a examina vino-
văţia acestora şi, eventual, de a-i atrage la răspundere 
juridică. 

Aşadar, rolul judecătorului în procesul de soluţi-
onare a litigiilor juridice presupune, în mod necesar, 
garantarea şi realizarea dreptului persoanei la un pro-
ces echitabil, moment ce inevitabil influenţează şi res-
pectarea legalităţii în cadrul procesului [18, p.108].

În concret, potrivit legislaţiei în vigoare, garanta-
rea dreptului la un proces echitabil revine în sarcina 
judecătorilor de instrucţie. Această idee poate fi clar 
dedusă din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie în care sunt elucidate particularităţile controlului 
exercitat de judecătorii de instrucţie [11]. Respectiv, 
potrivit acesteia controlul judiciar al procedurii de ur-
mărire penală constă în verificarea de către o instanţă 
independentă şi imparţială, sesizată în modul prevăzut 
de lege, a acţiunilor organului de urmărire penală şi a 
organului care efectuează activitatea operativă de in-
vestigaţie în scopul depistării şi înlăturării încălcărilor 
drepturilor omului încă la faza de urmărire penală şi 
asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor legitime 
ale participanţilor la proces. Controlul judiciar al proce-
durii prejudiciare se efectuează de către judecătorul de 
instrucţie, care activează în cadrul judecătoriilor, iar în 
cazurile prevăzute de lege şi de către instanţa de recurs 
care verifică legalitatea efectuării acestui control.

Activitatea judecătorului de instrucţie privitor la 
controlul judiciar în cadrul urmăririi penale se divizează 
în patru direcţii [11]: 

a) atribuţii legate de examinarea demersurilor 
procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor 
procesuale penale sau a exercitării activităţii operative 
de investigaţii; 

b) atribuţii proprii organului de urmărire penală; 
c) atribuţii legate de aplicarea măsurilor procesuale 

de constrângere; 
d) atribuţii legate de soluţionarea plângerilor împo-

triva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală, 
ale organelor care exercită activitatea operativă de 
investigaţii, precum şi plângerile împotriva acţiunilor 
ilegale ale procurorului.

Explicând aceste momente, precizăm că în cadrul 
exercitării primei categorii de atribuţii, autorizarea 
judecătorului este apreciată ca fiind o formă de con-
trol judiciar în cazul necesităţii organului de urmă-
rire penală sau al organului care exercită activitatea 
operativă de investigaţii de a efectua o activitate care 
atrage implicarea organului statal în viaţa privată a 
persoanei, a domiciliului, a corespondenţei, adică în 
cazul în care prin acţiunea procesuală respectivă vor fi 
afectate nişte drepturi sau libertăţi ale persoanei. Pentru 

a decide autorizarea efectuării unei acţiuni procesuale 
ce implică imixtiunea organului de urmărire în viaţa 
privată a persoanei, judecatorul de instrucţie verifică 
[11]: dacă imixtiunea organului de urmărire penală este 
prevăzută de lege, dacă această imixtiune este necesară 
într-o societate democratică, dacă imixtiunea solici-
tată urmăreşte un scop legitim şi dacă este respectat 
principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea 
persoanei garantate de lege şi necesitatea efectuării 
acţiunii procesuale solicitate.

În viziunea noastră, chiar şi acest unic exemplu 
destul de clar redă rolul major al judecătorului de 
instrucţie pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. Dar, privind în ansamblu, pe întreg 
parcursul examinării cauzei, judecătorii trebuie să 
se asigure: că acuzaţii au fost informaţi cu privire la 
motivele pentru care au fost reţinuţi; că au fost reţinuţi 
numai dacă acest lucru era necesar din punct de vedere 
legal; că nu au fost supuşi torturii; că au beneficiat de 
prezumţia nevinovăţiei; că li s-a oferit un avocat; că li 
s-a permis să participe la toate şedinţele de judecată; 
că au fost informaţi cu privire la toate capetele de acu-
zare; că li s-a oferit un termen adecvat pentru studierea 
dosarului şi pregătirea apărării; că au beneficiat de un 
proces public, echitabil şi într-un termen rezonabil. 

Prin urmare, devine evident că judecătorii veghează  
respectarea legalităţii pe tot parcursul desfăşurării ur-
măririi penale şi a procesului judiciar, asigurând într-un 
final triumful dreptăţii şi justiţiei echitabile.

În baza celor expuse, putem susţine cu fermitate 
că o garanţie fundamentală a respectării legalităţii în 
statul de drept îi revine puterii judecătoreşti, ea unica 
fiind competentă să impună spre respectare acest prin-
cipiu tuturor autorităţilor publice. 

Cu toate acestea însă nu trebuie de uitat că puterea 
judecătorească nu acţionează „din oficiu”, ci doar la 
sesizare. Din acest punct de vedere, trebuie recunos-
cut faptul că chiar dacă instanţei de judecată îi revine 
un rol fundamental în asigurarea legalităţii în statul 
de drept, ea nu poate să-şi realizeze această menire 
în lipsa unui activism juridic al cetăţenilor, în lipsa 
unui curaj şi a unei perseverenţe manifestate de către 
aceştia în cazul în care consideră că o anumită lege 
le restrânge nejustificat drepturile şi libertăţile, când 
anumite autorităţi sau funcţionari publici le încalcă 
flagrant drepturile şi interesele legale [17, p.126]. 
Acest moment depinde atât de voinţa însăşi a cetăţe-
nilor, cât şi de căile şi mijloacele pe care statul le pune 
la dispoziţia acestora în asemenea cazuri. Este vorba, 
în principal, de asigurarea unui drept fundamental – 
accesul la justiţie [18, p.109]. 

Într-un final, conchidem [17, p.126] că în perioa-
da contemporană, o preocupare deosebită a statului 
trebuie să fie orientată spre crearea tuturor condiţiilor 
necesare pentru ca puterea judecătorească să-şi desfă-
şoare activitatea sa în deplină independenţă şi autono-
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mie, pentru ca astfel să poată fi imparţială. Un rezul-
tat direct al acestui efort considerăm că-l va constitui 
convingerea cetăţeanului în obiectivitatea şi dreptatea 
promovată de instanţele judecătoreşti, convingere de-
osebit de necesară pentru stimularea acestuia de a nu 
mai tolera ilegalitatea din cadrul structurilor de stat 
şi de a lupta vehement împotriva acesteia prin toate 
mijloacele posibile, oferite de lege, fiind sigur de sus-
ţinerea şi protecţia oferită de puterea judecătorească.
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Problema combaterii şi prevenirii SIDA este una 
de mare actualitate. Politica penală a fost ori-

entată spre sancţionarea celor care, cu ştiinţă, transmit 
sindromul imunodeficienţei dobândite. De asemenea, 
şi organizaţiile internaţionale au printre preocupările 
primordiale şi prevenirea transmiterii SIDA. După cum 
se ştie, principala modalitate de transmitere a SIDA 
este pe cale sexuală, toate practicile sexuale neprotejate 
fiind periculoase, existând însă şi alte modalităţi: prin 
intermediul acelor şi seringilor nesterilizate, intervenţii 
de orice fel cu instrumente tăioase sau care înţeapă şi 
care sunt murdărite de sânge provenind de la o persoa-
nă infectată cu HIV, transfuzii de sânge sau produse de 
sânge necontrolate, contactul involuntar cu sângele al-
tei persoane sau prin contactul cu fluidele corporale ale 
celui contaminat [1].

În Franţa, în anul 1991, cu ocazia examinării pro-
iectului de lege privind reforma dispoziţiilor Codului 
penal relative la represiunea crimelor şi delictelor con-
tra persoanelor, Senatul, odată cu discutarea secţiunii 
intitulate „Atingeri involuntare ale integrităţii persoa-
nei”, a adoptat un amendament făcând din transmiterea 
virusului HIV o infracţiune. Într-adevăr, conform aces-
tui amendament „orice persoană conştientă şi avertiza-
tă cu privire la boala sa care ar fi provocat răspândirea 
unei maladii epidemice transmisibile, printr-un com-
portament imprudent sau neglijent, ar fi pasibilă de o 
închisoare de 3 ani şi de o amendă.

La 4 ianuarie 2005, Curtea de Apel din Colmar 
a emis o hotărâre care a relansat dezbaterea asupra 
sancţionării transmiterii virusului care produce SIDA 
pe cale sexuală. Aceasta a confirmat o sentinţă din 
28 iunie 2004 a Tribunalului corecţional din Stras-
bourg care condamnase la o pedeapsă cu închisoa-
rea de şase ani „pentru administrarea unei substanţe 
vătămătoare, cauzând o infirmitate permanentă”, o 
persoană care, ştiindu-se seropozitivă, şi-a ţinut par-

tenerele în ignoranţă cu privire la starea sa şi a trans-
mis virusul la două femei.

Această decizie este de importanţă deosebită, având 
în vedere, pe de o parte, poziţia Consiliului Naţional 
privind SIDA şi, pe de altă parte, un număr restrâns de 
hotărâri penale privind transmiterea virusului HIV pe 
cale sexuală.

Încă de la începutul anilor ‘90, Consiliul Naţional 
privind SIDA a făcut din conceptul de responsabilitate 
divizată, potrivit căruia „cei doi parteneri împart ris-
curile şi consecinţele lor”, baza întregii politici de pre-
venire. Pentru Consiliul Naţional privind SIDA, este 
extrem de important ca responsabilitatea divizată să 
fie avută în vedere în procedurile judiciare privitoare la 
transmiterea HIV ca urmare a unei relaţii sexuale.

De altfel, de la apariţia maladiei, cu siguranţă că re-
clamaţii „privind transmiterea virusului care produce 
SIDA pe cale sexuală” au fost depuse, dar puţine au 
ajuns la sfârşit, mai ales din cauza calificării ca otrăvire 
pe care se fondau. Curtea de Casaţie refuză această ca-
lificare atunci când intenţia de a ucide nu este dovedită. 
Cu toate acestea, înaintea Curţii de Apel din Colmar, 
cea din Ronex, la 22 septembrie 1999, condamnase 
deja pentru administrare de substanţe vătămătoare pe 
autorul unei contaminări cu virusul HIV în urma unor 
raporturi sexuale neprotejate. Sentinţa Curţii de Apel 
din Colmar conduce la consultarea normelor adoptate 
în străinătate [2].

În această materie, în Germania jurisprudenţa nu 
este bogată. În general, ea consideră că persoanele care 
transmit virusul HIV pe cale sexuală, cunoscându-şi si-
tuaţia serologică, se fac vinovate de vătămări corporale 
grave.

Potrivit jurisprudenţei, o persoană seropozitivă care 
transmite virusul HIV, atunci când se ştie purtătoare, 
intră sub incidenţa art.224 din Codul penal german pri-
vind vătămările corporale grave, dacă ea nu a făcut tot 
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ceea ce era necesar pentru a evita infectarea şi nu şi-a 
prevenit partenerul că este seropozitivă.

Articolul 244 din Codul penal german califică drept 
„periculoase” vătămările corporale în special, pe ace-
lea care sunt consecinţa administrării unei otrăvi sau 
altor substanţe dăunătoare sănătăţii. Vinovatul riscă o 
pedeapsă cu închisoarea a cărei durată este cuprinsă în-
tre 6 luni şi 2 ani. În cazurile mai puţin grave, această 
durată este cuprinsă între 3 luni şi 5 ani.

Astfel, la începutul anului 2005, Tribunalul corec-
ţional din Frankfurt a condamnat la o pedeapsă cu în-
chisoarea de 2 ani şi 3 luni un tânăr homosexual care, 
deşi se ştia seropozitiv, nu şi-a prevenit partenerul şi l-a 
infectat în urma unor relaţii neprotejate. În două proce-
se precedente, au fost pronunţate sancţiuni mai grave 
(pedepse cu închisoarea de 6 ani şi de 2 ani).

Dacă partenerul, fiind la curent cu situaţia, acceptă 
relaţii neprotejate, persoana seropozitivă nu este pasi-
bilă de pedeapsă. Însă Curtea Supremă Federală con-
sideră drept infracţiune pedepsibilă, ceea ce ea califi-
că drept „tentativă de vătămare corporală”, faptul de 
a avea relaţii neprotejate atunci când autorului îi este 
cunoscut faptul că este seropozitiv, chiar dacă nici o 
contaminare nu a rezultat din acele relaţii.

În Anglia şi Ţara Galilor, până în iulie 2005 au 
fost pronunţate cinci condamnări pentru transmiterea 
virusului care produce SIDA pe cale sexuală. Toate se 
bazau pe aceeaşi dispoziţie legală, art.20 din Legea din 
1861 asupra actelor de violenţă, care pedepseşte vătă-
mările corporale involuntare.

Prima condamnare pentru transmiterea virusului 
HIV pe cale sexuală a fost pronunţată în 2003. Până 
astăzi, tribunalele au fost sesizate numai cu un număr 
foarte mic de procese, dar două dintre ele au ajuns în 
faţa Curţii de Apel. Tribunalele de nivel inferior sunt le-
gate, aşadar, de aceste decizii, chiar dacă jurisprudenţa 
nu a fost stabilită într-o manieră definitivă.

După cele două sentinţe ale Curţii de Apel, pronun-
ţate în 2004 şi 2005 în cazurile Dica şi Konzani, s-au 
stabilit următoarele:

– o persoană care ştie că este seropozitivă şi care 
transmite virusul HIV pe cale sexuală poate să fie ur-
mărită pentru vătămare corporală din culpă;

– ea poate evita condamnarea, dacă dovedeşte că 
partenerul său a acceptat riscul contaminării;

– acceptarea acestui risc nu va fi prezumată din re-
laţiile neprotejate, dar trebuie să fie explicită şi să aibă 
ca urmare un consimţământ al partenerului.

Jurisprudenţa nu s-a pronunţat în mod clar încă asu-
pra faptului de a fi conştient în legătură cu propria sero-
pozitivitate. Într-un proces de judecată din 2004, un om 
a fost condamnat pentru transmiterea virusului, deşi nu 
făcuse obiectul unui test, dar fusese prevenit în legătură 
cu eventuala sa seropozitivitate de către fosta sa soţie, 
ea însăşi purtătoare a virusului [3].

Autorii vătămărilor corporale involuntare riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de cel mult 5 ani, însă vinova-

ţii pot fi condamnaţi la pedepse mai grele în situaţia cu-
mulului de infracţiuni, dacă au transmis virusul la mai 
multe persoane. Astfel, Mohammed Dica a fost con-
damnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare, pentru 
că a contaminat două persoane (pedeapsa finală a fost 
redusă la 4 ani şi jumătate, una dintre victime retrăgân-
du-şi plângerea) şi Teston Konzani a fost condamnat la 
10 ani de închisoare pentru infectarea a 3 persoane.

În prezent, jurisprudenţa consideră doar transmite-
rea virusului drept infracţiune, nu şi expunerea la riscul 
transmiterii.

În Austria, după începutul anilor ‘90, tribunalele 
au fost învestite cu circa 40 de procese şi au pronunţat 
aproximativ 30 de condamnări. Jurisprudenţa conside-
ră că persoanele care transmit virusul HIV pe cale se-
xuală se fac vinovate de vătămare corporală, fie că erau 
sau nu conştiente de seropozitivitatea lor.

Pe de altă parte, art.178 şi art.179 din Codul penal 
austriac, care pedepsesc răspândirea bolilor contagioa-
se, sunt aplicabile cazurilor de expunere la riscul trans-
miterii virusului HIV.

Ca regulă generală, transmiterea virusului HIV cade 
sub incidenţa art. 84 Cod penal austriac privind vătă-
mările corporale grave, şi vinovatul este pasibil de o 
pedeapsă cu închisoarea ce poate atinge 3 ani.

Chiar dacă persoana care a transmis virusul nu-şi 
cunoaşte seropozitivitatea, ea se face vinovată de vă-
tămarea corporală din neglijenţă şi riscă o pedeapsă cu 
închisoarea de până la 3 luni.

Dacă relaţiile nu antrenează nici o infectare, urmă-
rirea penală este posibilă totuşi pentru tentativă de vă-
tămare corporală.

Dacă persoana contaminată decedează, cel care i-a 
transmis virusul HIV poate fi acuzat de omucidere, uci-
dere din culpă şi, cu titlu excepţional, omor, dacă inten-
ţia de a ucide este dovedită [4].

Art. 178 Cod penal austriac îl pedepseşte pe acela 
care comite acte susceptibile de a favoriza răspândirea 
unei boli contagioase, atunci când boala în cauză face 
parte dintre acelea care trebuie, precum SIDA, să fie 
declarate. Se aplică, în special, relaţiilor sexuale dintre 
o persoană care este seropozitivă şi o persoană care nu 
este, fie că virusul a fost sau nu transmis. Art.178 Cod 
penal austriac permite, aşadar, sancţionarea faptei de a 
expune pe altul riscului contaminării.

Această dispoziţie care urmăreşte protejarea sănătă-
ţii publice într-o manieră generală este aplicabilă chiar 
dacă partenerul consimte la relaţii neprotejate.

Art. 179 Cod penal austriac pedepseşte aceeaşi in-
fracţiune, atunci când ea este comisă din neglijenţă.

Persoanele condamnate în baza art.178 din Codul 
penal austriac sunt pasibile de o pedeapsă cu închisoa-
rea de până la 3 ani sau amendă. Pentru art.178 pedep-
sele sunt aceleaşi, însă durata maximă a pedepsei cu 
închisoarea este de 1 an.

De regulă, art.178 şi art.179 din Codul penal austri-
ac sunt cel mai adesea reţinute în cazurile de transmite-
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re a virusului HIV pe cale sexuală decât cele privitoare 
la vătămările corporale.

În Belgia nu au fost judecate astfel de cauze. Întrebat 
asupra pedepsirii transmiterii virusului HIV, la 4 mai 
2004, ministrul justiţiei a precizat că absenţa legislaţiei 
specifice nu împiedică pedepsirea vinovaţilor infectă-
rii. Ministrul a realizat o distincţie între contaminările 
deliberate şi contaminările involuntare. Dispoziţiile în 
vigoare ale Codului penal belgian asupra vătămărilor 
corporale îi păreau adecvate în aceste două cazuri.

În situaţia contaminării involuntare, art.421 din Co-
dul penal belgian, conform căruia „acela care a cauzat 
altuia fără intenţie o boală sau o incapacitate de muncă 
administrându-i personal substanţe care sunt de natură 
a cauza moartea sau să altereze în mod grav sănătatea” 
i se părea pe deplin aplicabil. Ministrul precizează: in-
tegrarea largă a termenilor „a administra” şi „substan-
ţe” permite includerea virusului HIV în câmpul de inci-
denţă al acestui articol.

După începutul anilor ‘90, circa 10 persoane au fost 
urmărite în Danemarca pentru că şi-au contaminat par-
tenerul în urma relaţiilor sexuale. Din cauza dispoziţii-
lor penale aplicabile, majoritatea proceselor s-au termi-
nat fără condamnare.

Art. 252 din Codul penal danez este consacrat pu-
nerii în pericol a vieţii sau a sănătăţii altuia. Al doilea 
alineat al său prevede pedeapsa cu închisoarea pentru 
toate persoanele care expun pe alţii riscului de a trans-
mite o boală gravă: el vizează orice persoană care, prin 
neluarea tuturor măsurilor de siguranţă, îşi asumă riscul 
răspândirii unei boli mortale sau incurabile.

Această infracţiune, constând în expunerea altuia 
la riscul infectării, a fost introdusă în Codul penal în 
1994, după ce Curtea Supremă constatase că dispoziţi-
ile tradiţionale referitoare la punerea în pericol a vieţii 
sau a sănătăţii altuia nu permit sancţionarea unui om 
care se ştia seropozitiv şi care a contaminat mai multe 
femei. Iniţial, noua infracţiune nu se realiza decât dacă 
riscul transmiterii rezulta din acţiuni repetate sau din 
alte circumstanţe în mod special agravante.

Modificarea din 2001 a constat, pe de o parte, în 
lărgirea câmpului de aplicare a infracţiunii suprimând 
condiţia acţiunilor repetate şi a altor circumstanţe agra-
vante, iar pe de altă parte, în adăugarea la art.252 a unui 
al treilea alineat, potrivit căruia bolile vizate de cel de-
al doilea alineat sunt determinate de către ministrul jus-
tiţiei în acord cu ministrul sănătăţii.

În aplicarea acestei modificări, un regulament din 
15 iunie 2001 defineşte afecţiunile cărora li se aplică 
infracţiunea de expunere la riscul contaminării. El are 
în vedere persoanele seropozitive, ca şi cele care au în-
doieli asupra seropozitivităţii lor [5].

Maximul pedepsei cu închisoarea prevăzută iniţial 
pentru infracţiunea definită în art.252 din Codul penal 
danez era de 4 ani. Ea a fost ridicată la 8 ani în 2002.

În aprilie 2005, Liga italiană pentru lupta contra 
SIDA preciza că nu are informaţii precise decât despre 

3 proceduri judiciare referitoare la transmiterea virusu-
lui HIV pe cale sexuală. Chiar dacă numărul urmăriri-
lor penale a crescut în decursul ultimilor ani, jurispru-
denţa, prea puţin numeroasă, nu este unitară.

După cum transmiterea virusului HIV determină 
sau nu decesul victimei, este reţinută o încadrare fie de 
ucidere din culpă, fie de vătămare corporală.

În 2001, Curtea de Casaţie a avut ocazia să se 
pronunţe asupra transmiterii HIV pe cale sexuală. În 
această speţă, o femeie, contaminată de către soţul său 
în urma relaţiilor neprotejate, a decedat. Judecătorul de 
primă instanţă l-a condamnat la o pedeapsă cu închi-
soarea de 14 ani pentru omor (cu intenţie) pe soţul sero-
pozitiv, care-şi cunoscuse situaţia şi o ascunsese soţiei 
sale. În apel, tribunalul a reţinut încadrarea de ucidere 
din culpă, pe motiv că omul nu şi-a dorit decesul soţiei 
şi a redus durata pedepsei cu închisoarea la patru ani. 
Curtea de Casaţie a confirmat poziţia Curţii de Apel. 
Ea a indicat, de asemenea, că nu trebuie îndepărtată 
ideea de a introduce în Codul penal o nouă infracţiune 
constând în transmiterea altuia a virusului HIV, fie că 
această infectare a fost intenţionată sau nu [6].

Codul penal olandez conţine o dispoziţie care per-
mite sancţionarea transmiterii virusului HIV pe cale se-
xuală, şi anume, art.82 potrivit căruia transmiterea unei 
boli pentru care nu există nici o speranţă de vindecare 
totală constituie o formă de vătămare corporală.

Ca regulă generală, în cazul transmiterii virusului 
HIV pe cale sexuală, nu s-au desfăşurat activităţi de 
urmărire penală faţă de autorii acestui tip de fapte. Per-
soanele seropozitive care transmit virusul HIV nu sunt 
urmărite penal în următoarele situaţii: ele nu cunosc 
faptul că sunt seropozitive; situaţia lor era cunoscută de 
partener, fie ca i-au prezentat-o în mod explicit, fie că 
au existat motive serioase să se creadă că partenerul lor 
a fost pus la curent printr-un alt mijloc; au utilizat un 
prezervativ sau au insistat faţă de partener ca relaţiile 
lor să fie protejate.

În aceste condiţii, cele mai multe condamnări pro-
nunţate au fost pentru vătămare corporală gravă comisă 
în mod deliberat. Pedeapsa maximă posibilă este închi-
soarea de 8 ani.

Pe de altă parte, justiţia a avut, la începutul anului 
2005, ocazia să ia atitudine într-un proces în care rela-
ţiile sexuale nu au dus la infectare: s-a estimat atunci 
că urmărirea penală pentru tentativa de vătămare cor-
porală nu era fondată, riscurile transmiterii virusului 
neputând fi calificate drept „considerabile”. S-a susţi-
nut, de asemenea, că este de competenţa legiuitorului 
să decidă dacă este convenabilă luarea unei atitudini de 
natură penală faţă pericolul rezultat din relaţiile sexuale 
neprotejate.

În iunie 2005, ministrul justiţiei a adresat celei de-a 
doua Camere a Parlamentului o notă în care sublinia 
caracterul superfluu al întregii legislaţii specifice pri-
vind transmiterea virusului HIV şi a precizat că, atunci 
când relaţiile nu cauzează nici o infectare, urmărirea 
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penală prezintă mai multe inconveniente decât avanta-
je, întrucât ea incomodează depistarea.

Codul penal suedez conţine dispoziţii care permit 
sancţionarea nu numai a transmiterii SIDA pe cale se-
xuală, ci şi expunerea la riscul transmiterii: titlul pri-
vind atingerile aduse vieţii şi sănătăţii persoanei pre-
cizează că transmiterea unei boli şi expunerea altuia la 
riscul contaminării constituie o formă de act de violen-
ţă, respectiv o punere în pericol a vieţii şi integrităţii 
corporale.

Legea privind protecţia contra bolilor contagioase, 
care este îndeosebi aplicată virusului HIV, obligă pe 
oricine să-şi ia toate măsurile necesare pentru a evita 
răspândirea bolilor contagioase. Persoanele care se ştiu 
atinse de o afecţiune gravă au nişte obligaţii speciale: 
ele trebuie în principal să-şi prevină anturajul. Acest 
text impune medicilor să-şi consilieze pacienţii cu pri-
vire la anumite reguli susceptibile să minimizeze riscul 
contaminării. Printre aceste reguli, legea menţionează 
comportamentul sexual. Cu toate acestea, legea nu con-
ţine dispoziţii penale, întrucât acestea au fost abrogate 
în 1985.

Unul dintre articolele capitolului din Codul penal 
suedez, consacrat atingerilor aduse vieţii şi sănătăţii 
persoanei, precizează că transmiterea unei boli altuia 
este un act de violenţă.

Ţinând cont de gravitatea bolii, transmiterea viru-
sului care produce SIDA pe cale sexuală poate să cadă 
sub incidenţa articolului din Codul penal suedez privi-
tor la actele de violenţă în formă agravantă. Vinovaţii 
sunt pasibili de o pedeapsă cu închisoarea a cărei durată 
este cuprinsă între 1 şi 10 ani.

Dacă transmiterea rezultă dintr-o neglijenţă, pe-
deapsa este micşorată (închisoarea de cel mult 6 luni). 
Totuşi, în acest caz, dacă vinovatul a acţionat fiind con-
ştient că-şi asumă un risc grav, este pasibil de o pedeap-
să cu închisoarea al cărei maxim special poate atinge    
4 ani.

În general, instanţele pronunţă pedepse cu închisoa-
rea a cărei durată fluctuează între 5 şi 7 ani.

A expune pe altul la riscul contaminării unei maladii 
grave intră sub jurisdicţia articolului privitor la punerea 
în pericol a altei persoane. Această dispoziţie se aplică, 
în special, atunci când o persoană seropozitivă îşi ex-
pune partenerul riscului contaminării. Infracţiunea este 
pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea a cărei durată 
maximă este de 2 ani. Anumite tribunale consideră un 
asemenea comportament drept o tentativă de act de vi-
olenţă, dar jurisdicţia supremă a estimat în aprilie 2004 
că este mai convenabil de a fi calificată această infrac-
ţiune ca punere în pericol a altei persoane.

Consimţământul partenerului nu este un mijloc de 
apărare. Într-adevăr, dispoziţiile generale ale Codului 
penal suedez prevăd că acordul victimei nu constituie 
o cauză de exonerare de responsabilitate, chiar în situ-
aţia în care consecinţele actelor reprobabile sunt puţin 
importante [7].

Jurisprudenţa Elveţiei consideră că persoanele care 
transmit virusul HIV pe cale sexuală, atunci când îşi 
cunosc situaţia serologică, se fac vinovate de vătămări 
corporale grave.

Pe de altă parte, art.231 din Codul penal elveţian 
care sancţionează transmiterea unei boli grave este 
aplicat în acest caz de contaminare cu virusul HIV.

Potrivit art.122 din acest cod, persoanele seropoziti-
ve, cunoscătoare ale situaţiei lor, care au relaţii sexuale 
neprotejate, fără să-şi informeze partenerul şi transmit 
astfel virusul HIV, sunt pasibile de o condamnare pen-
tru vătămare corporală gravă.

Art. 122 Cod penal elveţian îl consideră ca vinovat 
de vătămare corporală gravă nu doar pe autorul răniri-
lor intenţionate grave, care pun în pericol viaţa altuia 
sau au consecinţe definitive (mutilare, infirmitate per-
manentă etc.), ci şi pe acela care, cu intenţie, a făcut o 
persoană să sufere orice altă atingere gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii fizice sau psihice [8].

Vinovaţii sunt pedepsiţi cu recluziunea de până la 
10 ani sau cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Potrivit unei sentinţe a Tribunalului federal dată 
în ianuarie 2000, transmiterea virusului HIV nu poa-
te cauza în mod direct decesul persoanei contaminate, 
art.111 şi art.112 din Codul penal elveţian privitoare 
la omor nefiind aplicabile. Eventual, o condamnare 
pentru tentativă de omor poate fi pronunţată împotriva 
unei persoane seropozitive, care transmite cu intenţie 
virusul HIV cu scopul de a-l omorî pe cel pe care îl 
contaminează.

Chiar dacă partenerul nu este infectat, persoana se-
ropozitivă poate fi condamnată pentru tentativă de vă-
tămare corporală gravă.

În practică, tribunalele elveţiene pronunţă pedepse 
cu închisoarea începând de la câteva luni închisoare.

În schimb, doctrina consideră că o persoană sero-
pozitivă care are relaţii protejate nu este pedepsibilă, 
chiar dacă nu şi-a informat partenerul de situaţia sa se-
rologică.

Art. 231 din Codul penal elveţian intitulat „Răspân-
direa unei boli umane” este aplicabil în cazul transmi-
terii efective a bolii, dacă persoana seropozitivă a acţi-
onat cu intenţie sau a dat dovadă de neglijenţă. Această 
dispoziţie priveşte lupta împotriva răspândirii bolilor 
periculoase. Ea încearcă să protejeze colectivitatea şi 
nu victima şi se aplică chiar dacă relaţiile neprotejate şi 
reciproc consimţite sunt la originea contaminării.

Chiar dacă relaţiile sexuale nu cauzează nici o in-
fectare, persoana purtătoare a virusului poate fi acuzată 
de tentativă de răspândire a unei boli.

În Canada, în absenţa unei infracţiuni specifice, tri-
bunalele au recurs la dispoziţiile existente ale Codului 
penal canadian pentru a sancţiona activităţile sexuale 
care comportă un risc de transmitere a virusului HIV. 
Acestea le calificau în general ca acte de violenţă [9].

Potrivit Curţii Supreme a Canadei, care s-a pronun-
ţat în două ocazii, în 1998 şi 2003, în astfel de procese, 
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persoanele seropozitive, dar şi acelea care au îndoieli în 
legătură cu seropozitivitatea lor, trebuie să-şi dezvăluie 
situaţia lor serologică.

În procesele privitoare la transmiterea virusului 
HIV, neglijenţa criminală este considerată ca o cauză a 
vătămării corporale. Maximul pedepsei cu închisoarea 
este de 10 ani.

În Statele Unite ale Americii jumătate dintre statele 
federale au adoptat dispoziţii legislative specifice care 
instituie drept infracţiune distinctă faptul expunerii al-
tuia la riscul transmiterii virusului care produce SIDA, 
în special pe cale sexuală.

În celelalte state, transmiterea sexuală a virusului 
HIV intră sub incidenţa fie a dispoziţiilor penale pri-
vitoare la bolile cu transmitere sexuală, fie a dreptului 
penal general.

Mai mult de 20 de state (Arkanssas, California, 
Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Ihoa, Kentuc-
ky, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, 
New Jersey, Dakota de Nord, Ohio, Oklahoma, Caro-
lina de Sud, Dakota de Sud, Tennesse, Virginia şi Wa-
shington) au prevăzut ca infracţiune specifică expune-
rea la riscul transmiterii virusului HIV pe cale sexuală.

Infracţiunea este intitulată „transmiterea virusului 
care produce SIDA”. Ea se realizează atunci când o 
persoană care se ştie seropozitivă expune o altă per-
soană riscului contaminării, de exemplu, cu ocazia re-
laţiilor sexuale. În unele state federale, aceste dispoziţii 
penale se aplică nu numai în cazul transmiterii virusu-
lui pe cale sexuală, ci şi prin donare de sânge. În câteva 
state, un asemenea text acoperă chiar toate modalităţile 
de transmitere a virusului.

Cea mai mare parte a legilor precizează că, dacă par-
tenerul, la curent cu situaţia şi cu riscurile la care se ex-
pune, acceptă relaţiile, răspunderea penală a persoanelor 
seropozitive nu este angajată. În schimb, luarea măsuri-
lor de precauţie pentru prevenirea transmiterii, precum 
utilizarea prezervativului, nu este decât în mod rar recu-
noscută ca un mijloc de exonerare de răspundere.

În cea mai mare parte a statelor, infracţiunea este 
realizată, oricare ar fi intenţia persoanei seropozitive. 
Cu toate acestea, câteva state, precum California, pre-
tind ca persoana seropozitivă să fi avut intenţia de a-şi 
contamina partenerul.

Sancţiunea maximă aplicată autorilor acestei infrac-
ţiuni variază de la un stat la altul, în medie, durata pe-
depsei cu închisoarea este de 11 ani.

Şase state (Alabama, Kansas, Montana, New York, 
Rhode Island şi West Virginia) pedepsesc transmiterea 
HIV pe cale sexuală, respectiv simpla expunere la ris-
cul transmiterii.

Celelalte state consideră transmiterea virusului HIV 
pe cale sexuală ca pe o formă de act de violenţă, ca pe o 
tentativă de omor, respectiv ca un omor dacă infectarea 
determină decesul. Până în anul 2000, politica federală 
a încurajat statele să prevadă ca infracţiune expunerea 
cu intenţie la virusul HIV. Într-adevăr, ajutoarele fi-

nanciare federale erau rezervate statelor dispunând de 
norme care permiteau urmărirea penală a persoanelor 
seropozitive care-i expuneau în mod deliberat pe alţii 
riscului seropozitivităţii.

Deşi jurisprudenţa nu este prea abundentă, în speci-
al în Europa, este posibilă stabilirea unei distincţii clare 
între mai multe grupuri de ţări.

Danemarca şi jumătate din statele americane au 
instituit ca infracţiune specifică transmiterea virusului 
HIV.

Austria, Elveţia şi câteva state americane recurg la 
dispoziţiile penale privind răspândirea maladiilor con-
tagioase pentru a pedepsi transmiterea virusului HIV 
pe cale sexuală.

În rest, sunt puse în aplicare dispoziţiile penale ge-
nerale privind actele de violenţă [10].

În Danemarca, din anul 2001, asumarea riscului de 
a transmite altuia anumite afecţiuni constituie o infrac-
ţiune specifică, pedepsibilă cu o pedeapsă cu închisoa-
rea a cărei limită maximă este de 8 ani. În prezent SIDA 
este singura maladie căreia i se aplică această dispozi-
ţie. Textul nu sancţionează numai transmiterea virusu-
lui, ci şi expunerea la riscul transmiterii.

La fel, mai mult de 20 de state americane au pre-
văzut sub modalităţi foarte diferite ca infracţiune spe-
cifică transmiterea virusului HIV, dar şi expunerea la 
acest risc.

În Austria şi în Elveţia, transmiterea virusului HIV 
pe cale sexuală poate cădea sub incidenţa dispoziţiilor 
Codului penal privitoare la leziunile corporale, în spe-
cial atunci când persoana seropozitivă cauză a contami-
nării partenerului său îşi cunoştea situaţia.

Totuşi, cum legătura de cauzalitate dintre relaţiile 
sexuale şi contaminare poate fi dificil de probat, tribu-
nalele recurg, de asemenea, la dispoziţiile penale referi-
toare la răspândirea maladiilor periculoase. În Elveţia, 
aceste dispoziţii sunt aplicabile numai în cazul transmi-
terii efective a bolii. În schimb, în Austria, ele vizează 
toate actele susceptibile a provoca răspândirea bolii 
şi sunt, aşadar, aplicabile în aceeaşi măsură în absen-
ţa contaminării. În acelaşi mod, şase state americane 
sancţionează transmiterea HIV pe cale sexuală, respec-
tiv simpla expunere la riscul transmiterii, prin mijlocul 
indirect al dispoziţiilor asupra răspândirii bolilor cu 
transmitere sexuală.

În rest, sunt puse în aplicare, într-un mod mai mult 
sau mai puţin frecvent, dispoziţiile penale generale asu-
pra actelor de violenţă.

În Germania, în Anglia şi Ţara Galilor, în Belgia, în 
Italia, în Olanda, Suedia, Canada ca şi în celelalte state 
americane, transmiterea virusului HIV pe cale sexuală 
este pedepsită prin mijlocul indirect al dispoziţiilor pe-
nale generale.

Cu toate acestea, jurisprudenţa statelor este stabilită 
într-un mod mai mult sau mai puţin ferm, în special 
pentru că instanţa supremă nu are totdeauna ocazia să 
se pronunţe.
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Astfel, în Germania, o persoană seropozitivă care 
transmite virusul HIV atunci când se ştia purtătoare 
cade sub incidenţa articolului din Codul penal german 
privitor la vătămările corporale grave, numai dacă n-a 
făcut tot ceea ce era necesar pentru evitarea infectă-
rii sau dacă nu şi-a prevenit partenerul în legătură cu 
starea sa. La fel, în Anglia şi Ţara Galilor au fost pro-
nunţate câteva condamnări. Toate se bazau pe aceeaşi 
dispoziţie legală: articolul din Legea din 1861 asupra 
actelor de violenţă referitor la vătămările corporale in-
voluntare.

În Suedia, capitolul din Codul penal suedez privind 
atingerile aduse vieţii şi sănătăţii persoanei precizează 
că transmiterea unei maladii şi expunerea altei persoa-
ne la riscul contaminării constituie o formă de act de 
violenţă şi, respectiv, o punere în pericol a vieţii şi a 
integrităţii corporale. Aceste dispoziţii permit sancţio-
narea nu numai a transmiterii HIV pe cale sexuală, ci şi 
a expunerii la riscul transmiterii.

Din anul 1998, Curtea Supremă din Canada statu-
ează că toate persoanele seropozitive au obligaţia să-şi 
divulge seropozitivitatea înainte de a se angaja într-o 
activitate sexuală care comportă un risc important de 
contaminare, dar n-a definit activităţile care comportă 
un asemenea risc. În anul 2003, aceasta a extins obli-
gaţia divulgării şi asupra persoanelor care au îndoieli în 
ceea ce priveşte seropozitivitatea lor.

În Statele Unite ale Americii, statele federale care 
nu consideră transmiterea HIV nici ca o infracţiune 
specifică, nici ca o infracţiune prevăzută în legislaţia 
privind bolile cu transmitere sexuală pedepsesc autorii 
infectării prin intermediul dispoziţiilor penale generale 
privind actele de violenţă, decesul victimei fiind asimi-
lat cu omorul consumat ca infracţiune contra persoa-
nei.

În olanda, în ciuda existenţei unui articol în Codul 
penal după care transmiterea unei boli incurabile con-
stituie o formă a vătămării corporale grave, organele de 
urmărire penală nu încep decât foarte rar urmărirea pe-
nală. Pe de altă parte, la începutul anului 2005, instanţa 
supremă olandeză, într-un proces în care relaţiile sexu-
ale nu au antrenat contaminarea, a estimat că urmărirea 
pentru tentativa de vătămare corporală nu era fondată, 
ţinând cont de inexistenţa riscurilor transmiterii viru-
sului.

În schimb, situaţia este mai clară în Belgia şi Ita-
lia. În Belgia, nici o urmărire penală nu a fost începută 
pentru transmiterea HIV pe cale sexuală. Întrebat de 
un deputat, ministrul justiţiei a precizat la 4 mai 2004 
că dispoziţiile Codului penal belgian asupra vătămării 
corporale ar trebui să fie aplicabile, în opinia sa.

În Italia, Curtea de Casaţie, care a avut ocazia în 
2001 să se pronunţe asupra transmiterii SIDA pe cale 
sexuală, a indicat atunci că nu trebuie îndepărtată ideea 
de a introduce în Codul penal o nouă infracţiune con-
stând în transmiterea către altă persoană a virusului 
HIV.

Dacă exceptăm Suedia, unde vreo 30 de condam-
nări au fost pronunţate în cursul ultimilor 15 ani, juris-
prudenţa nu este abundentă în ţările europene. Aceasta 
este mai bogată în America de Nord.

Analiza comparată scoate în evidenţă caracterul 
pragmatic al poziţiei Olandei, unde parchetul, instanţa 
supremă şi Ministerul Justiţiei s-au pus de acord în a 
considera că o pedepsire ar putea să constituie un ob-
stacol în depistare.

Cât priveşte românia, în Strategia Naţională pen-
tru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de 
infecţie cu HIV/SIDA pentru anii 2004-20071 se poa-
te observa că mijloacele de drept penal nici măcar nu 
sunt menţionate, accentul fiind pus pe programe de 
educaţie-informare, programe sociale adaptate diferi-
telor categorii (romi, deţinuţi, persoane care practică 
prostituţia, copii şi tineri, femei gravide etc.), preveni-
rea, supravegherea, consilierea, accesul la tratamente 
şi eliminarea discriminării fiind principalele direcţii de 
acţiune [11].

Concluzionând asupra celor menționate, după cum 
se poate observa, şi alte state se confruntă cu dificultăţi 
serioase cât priveşte eforturile de prevenire prin mijloa-
ce de drept penal a răspândirii acestei maladii, deocam-
dată incurabile, iar poziţiile lor legislative variază de la 
severitate extremă la nepedepsire.
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1. Obiectul material al infracțiunilor prevăzute 
la art.349 CP RM

Dintre infracțiunile prevăzute la art.349 CP RM, 
doar cea de la alineatul (1) nu presupune prezența 
unui obiect material. După părereile C.Bulai și      
B.N. Bulai, nu toate infracţiunile au obiect materi-
al; el există numai în cazul în care valoarea socială 
ocrotită, asupra căreia atentează făptuitorul, se pro-
iectează într-o entitate materială, astfel încât relaţiile 
sociale sunt vătămate sau ameninţate prin interme-
diul acestei entităţi [1].

S.Brînza evidenţiază trei variante ale „mecanismu-
lui” de atingere infracţională privind obiectul apărării 
penale: a) infracţiunea poate influenţa în mod nemij-
locit asupra facultăţii sociale ocrotite de legea pena-
lă; b) infracţiunea se poate exprima în influenţarea 
nemijlocită asupra obiectului material al infracţiunii; 
c) infracţiunea poate fi realizată pe calea influenţării 
nemijlocite asupra victimei [2]. Infracțiunile prevă-
zute la alin.(11) și lit.a), c) alin.(2) art.349 CP RM 
sunt cele care se exprimă în influenţarea nemijlocită 
a obiectului material al infracţiunii. În mod concret, 
obiectul material îl reprezintă, după caz: corpul vic-
timei sau bunurile victimei a căror valoare nu atinge 
proporții mari (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.
(11) art.349 CP RM); corpul victimei (în cazul infrac-
ţiunii prevăzute la lit.a) alin.(2) art.349 CP RM); bu-
nurile victimei a căror valoare se exprimă în proporții 

mari (în cazul infracţiunii prevăzute la lit.c) alin.(2) 
art.349 CP RM).

Așa cum se poate vedea, corpul victimei constituie 
obiectul material în cazul infracţiunilor prevăzute la 
alin.(11) și lit.a) alin.(2) art.349 CP RM. Precizăm că, 
în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(11) art.349 CP 
RM, corpul victimei apare ca obiect material doar în 
prezența modalității normative de aplicare a violenţei 
nepericuloase pentru viaţă sau sănătate fie asupra per-
soanei cu funcţie de răspundere ori a rudelor ei apro-
piate, în scopul sistării activităţii de serviciu a acelei 
persoane cu funcţie de răspundere ori al schimbării 
caracterului ei în interesul făptuitorului sau al altei 
persoane, fie asupra persoanei care îşi îndeplineşte 
datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătu-
ră cu participarea acelei persoane care îşi îndeplineşte 
datoria obştească la prevenirea ori curmarea unei in-
fracţiuni sau a unei fapte antisociale.

În literatura de specialitate, se menționează: „deoa-
rece viața unei persoane nu poate exista decât în cor-
pul persoanei, există o unitate organică între obiectul 
juridic și obiectul material al infracțiunii de omor” [3]; 
„prin «corpul persoanei» înţelegem expresia corpora-
lă a vieţii sau a sănătăţii persoanei, adică ansamblul 
de funcţii şi procese organice care asigură individului 
prezenţa biologică şi care, odată distruse, suprimă ca-
litatea de fiinţă vie şi sănătoasă a persoanei” [4].

Adaptând aceste puncte de vedere caracteristicilor 

OBIECTuL  MATERIAL  șI  VICTIMA  ÎN  CAzuL 
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Ghenadie PAVLIUC,

doctorand (USPEE „Constantin Stere”)

În studiul propus spre atenție se menționează: doar bunurile care urmează a fi nimicite de făptuitor pot reprezenta 
obiectul material al infracțiunilor prevăzute la alin.(11) sau lit.c) alin.(2) art.349 CP RM; nici persoanele publice străine, 
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obiectului juridic special al infracțiunilor prevăzute la 
alin.(11) și lit.a) alin.(2) art.349 CP RM, ajungem la 
concluzia că obiectul material al acestor infracțiuni îl 
reprezintă corpul persoanei, privit ca expresie corpo-
rală a integrității corporale sau a sănătăţii persoanei.

Este necesar să precizăm: 1) obiectul material al 
infracțiunilor prevăzute la alin.(11) și lit.a) alin.(2) 
art.349 CP RM îl reprezintă corpul unei persoane în 
viață; 2) corpul făptuitorului nu poate constitui obiec-
tul material al infracțiunilor examinate.

În alt context, bunurile victimei constituie obiec-
tul material în cazul infracţiunilor prevăzute la alin.
(11) și lit.c) alin.(2) art.349 CP RM. Precizăm că, în 
cazul infracţiunii prevăzute la alin.(11) art.349 CP 
RM, bunurile victimei apar ca obiect material doar 
în prezența modalității normative de nimicire a bu-
nurilor fie ale persoanei cu funcţie de răspundere ori 
ale rudelor ei apropiate, în scopul sistării activităţii de 
serviciu a acelei persoane cu funcţie de răspundere ori 
al schimbării caracterului ei în interesul făptuitorului 
sau al altei persoane, fie ale persoanei care îşi îndepli-
neşte datoria obştească, sau ale rudelor ei apropiate în 
legătură cu participarea acelei persoane care îşi înde-
plineşte datoria obştească la prevenirea ori curmarea 
unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale.

Este necesar să amintim că valoarea bunurilor 
care constituie obiectul material al infracțiunii repre-
zintă criteriul care deosebește infracţiunea prevăzută 
la alin.(11) art.349 CP RM de cea prevăzută la lit.c) 
alin.(2) art.349 CP RM. Astfel, obiectul material al 
infracțiunii îl constituie: bunurile a căror valoare nu 
atinge proporții mari (alin.(11) art.349 CP RM); bunu-
rile a căror valoare atinge proporții mari (lit.c) alin.(2) 
art.349 CP RM).

Pentru calificarea faptelor în baza alin.(11) sau 
lit.c) alin.(2) art.349 CP RM, nu contează dacă bu-
nurile, care reprezintă obiectul material, sunt: mobile 
sau imobile; divizibile sau indivizibile; principale sau 
accesorii; fungibile sau nefungibile; determinate in-
dividual sau determinate generic; consumptibile sau 
neconsumptibile; care fac parte din domeniul public 
sau din domeniul privat etc. De asemenea, nu are 
importanță dacă bunurile respective aparțin victimei 
cu drept de proprietate sau nu. 

Contează ca bunurile, care reprezintă obiectul ma-
terial al infracțiunilor prevăzute la alin.(11) sau lit.c) 
alin.(2) art.349 CP RM, să fie străine pentru făptui-
tor. Dar, ceea ce este mai important, astfel de bu-
nuri trebuie să aparțină unei persoane cu funcţie de 
răspundere, unei persoane care îşi îndeplineşte datoria 
obştească sau rudei apropiate a acestora. Așadar, cali-
tatea specială a victimei infracțiunii este determinantă 
în vederea stabilirii obiectului material al infracțiunilor 
prevăzute la alin.(11) sau lit.c) alin.(2) art.349 CP RM.

În afară de aceasta, trebuie să menționăm că doar 
bunurile care urmează a fi nimicite de făptuitor pot 

reprezenta obiectul material al infracțiunilor prevă-
zute la alin.(11) sau lit.c) alin.(2) art.349 CP RM. Nu 
pot constitui obiectul material al acestor infracțiuni 
bunurile sustrase, dobândite, primite, fabricate, uti-
lizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute 
peste frontiera vamală sau supuse unei alte asemenea 
influențări. Astfel de bunuri vor reprezenta obiectul 
material al altor infracțiuni, care, eventual, ar putea 
forma concurs cu infracțiunile prevăzute la alin.(11) 
sau lit.c) alin.(2) art.349 CP RM.

În acest context, aducem ca exemplu următoa-
rea speță: V.R., C.S., C.V. și C.O. au fost condamnați 
în baza lit.a) alin.(2) art.349 CP RM. În fapt, la 
26.10.2007, aproximativ la ora 22.00, aceștia se aflau 
în incinta barului „H.” de pe str. Petru Zadnipru, 
mun. Chişinău. Fiind în stare de ebrietate, V.R., C.S., 
C.V. și C.O. au ieşit în curtea barului unde au iniţiat 
un conflict cu persoane neidentificate. În acest timp, 
de ei s-au apropiat A.R., B.S. şi V.A. – colaboratori 
de poliţie ai Comisariatului de poliție al sectorului 
Ciocana, mun. Chişinău. Conform dispoziţiei comi-
sarului de poliție al sectorului Ciocana, mun. Chişi-
nău, din 26.10.2007, A.R., B.S. şi V.A. erau antrenaţi 
în serviciu pe timp de noapte pentru contracararea 
infracțiunilor de stradă. Legitimându-se şi urmărind 
scopul aplanării conflictului, A.R., B.S. şi V.A. le-au 
propus celor implicaţi în ceartă să înceteze tulbura-
rea ordinii şi liniştii publice. Știind cu certitudine că 
conversează cu colaboratori de poliţie, acţionând în 
scopul sistării activităţii ilegale a acestora, V.R. i-a 
aplicat lui A.R. o lovitură puternică cu pumnul în față. 
După aceasta, la actele de violență ale lui V.R. au 
aderat C.S., C.V. și C.O. Acţionând de comun acord, 
cei patru făptuitori au aplicat violenţă faţă de cei trei 
colaboratori de poliţie. În timpul altercației, în scopul 
curmării actelor de violență, A.R. și B.S. au făcut uz 
de armele din dotare, efectuând fiecare câte 4-5 fo-
curi în plan vertical. Însă făptuitorii și-au continuat 
acțiunile, extinzându-le asupra lui B.S. şi V.A. În tim-
pul în care C.V. și C.O. îl băteau pe B.S., care căzuse 
la pământ, V.R. i-a smuls lui B.S. din teacă pistolul 
din dotare [5].

Bineînțeles, sustragerea unei arme de foc nu poa-
te fi absorbită de infracțiunea prevăzută la lit.a) alin.
(2) art.349 CP RM. Sustragerea unei arme de foc 
depășește cadrul acestei infracțiuni. De aceea, în speța 
pe care am prezentat-o cu titlu de exemplu, calificarea 
urma a fi făcută în baza lit.b) alin.(2) art.290 și lit.a) 
alin.(2) art.349 CP RM.

2. Victima infracțiunilor prevăzute la art.349 
CP RM

Luând în considerare argumentele invocate de 
R.Popov, vom analiza victima infracțiunilor prevăzu-
te la art.349 CP RM nu în contextul examinării su-
biectului acestor infracțiuni, ci în contextul investigă-
rii obiectului acestora: „În Codul penal al Republicii 
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Moldova, articolul 21 se numeşte „Subiectul infrac-
ţiunii”. Însă, din analiza acestui articol se desprinde 
că el se referă numai la persoana care săvârşeşte in-
fracţiunea, nu şi la persoana asupra căreia se îndreaptă 
infracţiunea... În niciun articol din Partea specială a 
Codului penal nu se utilizează noţiunile „subiectul ac-
tiv al infracţiunii” şi „subiectul pasiv al infracţiunii”. 
În schimb, pentru desemnarea persoanei asupra căreia 
se îndreaptă infracţiunea, se foloseşte noţiunea „vic-
tima infracţiunii” (de exemplu, în art.145, 146, 148, 
150-152, 156, 159, 163, 164-166, 169, 171, 172, 174, 
175, 1921, 2011, 214, 2176, 280, 284, 362 şi 370 CP 
RM). Şi atunci, se impune întrebarea: dacă legiuitorul 
operează în cadrul legii penale cu noţiunile „subiec-
tul infracţiunii” şi „victima infracţiunii”, de ce trebuie 
căutaţi substi tuenţi pentru aceste noţiuni şi creată con-
fuzie atât în plan teoretic, cât şi în plan practic? Pentru 
că oricine este în drept să se întrebe: au oare acelaşi 
conţinut noţiunile „subiectul infracţiunii” şi „victima 
infracţiunii”, utilizate în art.21 CP RM, şi noţiunile 
„subiectul activ al infracţiunii” şi „subiectul pasiv al 
infracţiunii”, folosite de unii doctrinari autohtoni? 
Dacă răspunsul este afirmativ, atunci nu este clar de 
ce aceşti doctrinari preferă să utilizeze noţiuni care, 
probabil, îşi au suportul în legile penale ale altor sta-
te, nu şi în legea penală a Republicii Moldova. Dacă 
răspunsul este negativ, atunci respectivii doctrinari ar 
trebui să explice în ce constă diferenţa dintre noţiunile 
confruntate [6].

Referindu-se la infracțiunile reunite sub denumirea 
marginală de ultraj, unii autori români consideră că 
victima principală a acesteia este autoritatea publică 
în care își desfășoară activitatea victima adiacentă – 
persoana ultragiată nemijlocit [7]. Nu putem admite 
confundarea victimei infracțiunii cu una dintre com-
ponentele valorii sociale fundamentale care reprezin-
tă obiectul juridic generic al infracțiunilor prevăzute 
la art.349 CP RM – autoritățile publice. Nu este ex-
clus ca anumite prejudicii „colaterale” să fie cauzate 
autorității publice în care își desfășoară activitatea 
persoana cu funcție de răspundere asupra căreia a fost 
comisă infracțiunea. În cazul infracțiunilor prevăzute 
la art.349 CP RM nu autoritatea publică, ci persoana 
cu funcție de răspundere este cea: ameninţată cu omor, 
cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori 
cu nimicirea bunurilor; supusă violenţei nepericuloase 
sau periculoase pentru viaţă sau sănătate; a cărei bu-
nuri sunt nimicite. În plus, este important de precizat 
că victimă a infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM 
poate fi nu doar persoana cu funcție de răspundere care 
își desfășoară activitatea în cadrul unei autorități pu-
blice. Așa cum rezultă din dispoziția art.349 CP RM, 
victimă a acestor infracțiuni mai poate fi: persoana 
care îşi îndeplineşte datoria obştească; ruda apropiată 
cu persoana cu funcție de răspundere sau cu persoana 
care îşi îndeplineşte datoria obştească.

În cele ce urmează, vor fi analizate caracteristicile 
persoanei cu funcție de răspundere care își desfășoară 
activitatea în cadrul unei autorități publice, ca victi-
mă a infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM.

Până la modificarea art.349 CP RM, operată prin 
Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal 
al Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 18.12.2008 [8], în locul sintagmei 
„persoana cu funcție de răspundre” era utilizată sin-
tagma „colaboratorul poliției, altă persoană cu funcție 
de răspundere”. Astfel, prin modificarea respectivă, 
legiuitorul a decis să nu mai evidențieze colaborato-
rul de poliție, tratându-l ca pe oricare altă persoană cu 
funcție de răspundere care își desfășoară activitatea în 
cadrul unei autorități publice, care pot fi victime ale 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM.

Din alin.(1) art.123 CP RM, rezultă că, în general, 
în calitate de persoană cu funcţie de răspundere poate 
apărea, după caz: a) persoana care exercită funcţiile 
autorităţii publice; b) persoana care, într-o întreprin-
dere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei 
publice locale ori într-o subdiviziune a lor, exercită 
acţiuni administrative de dispoziţie; c) persoana care, 
într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau 
a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune 
a lor, exercită acţiuni de ordin organizatorico-econo-
mic. Din aceeași normă aflăm că persoană cu funcţie 
de răspundere este persoana care îndeplineşte urmă-
toarele condiţii: 1) este o persoana căreia i se acordă 
drepturi şi obligaţii într-o întreprindere, instituţie, or-
ganizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori 
într-o subdiviziune a lor; 2) aceste drepturi şi obligaţii 
i se acordă permanent sau provizoriu, prin stipularea 
legii, prin numire sau alegere, ori în virtutea unei în-
sărcinări; 3) aceste drepturi şi obligaţii i se acordă în 
vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a 
acţiunilor administrative de dispoziţie ori a celor or-
ganizatorico-economice.

Analizând aceste aspecte, conchidem că persoană 
cu funcție de răspundere, care își desfășoară activi-
tatea în cadrul unei autorități publice, este persoana 
căreia, într-o autoritate publică centrală sau locală, 
i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipula-
rea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei 
însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea 
exercitării funcţiilor autorităţii publice. Această con-
cluzie a noastră își găsește dezvoltarea în Hotărârea 
Curţii Constituţionale privind controlul constituţiona-
lităţii dispoziţiilor art.183 din Codul penal, nr.1 din 
11.01.2001 [9]: „Persoana cu funcţie de răspundere în 
autorităţile publice este învestită, în numele statului, 
cu împuterniciri legale; abilitată cu dreptul de a înfăp-
tui acţiuni care comportă consecinţe juridice pentru 
toţi sau pentru majoritatea cetăţenilor; acţiunile ei pe 
linie de serviciu nefiind limitate la cadrul unui anumit 
departament, sistem etc.”.
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Urmând firul logic al analizei, este necesar să 
menționăm că, în practica judiciară, victime ale 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM sunt con-
siderate persoanele având statutul de: judecător [10]; 
procuror [11]; inspector inferior de patrulare din ca-
drul Inspectoratului Național de Patrulare al Inspec-
toratului General de Poliție [12]; soldat din cadrul 
trupelor de carabinieri ale Ministerului Afacerilor 
Interne [13]; polițist de frontieră [14]; inspector va-
mal [15]; inspector fiscal [16]; executor judecătoresc 
[17].

Vom încerca să stabilim dacă persoanele care au 
astfel de statute pot avea calitatea cerută victimei 
infracțiunii de art.349 CP RM: persoana cu funcție 
de răspundere care își desfășoară activitatea în cadrul 
unei autorități publice.

Astfel, potrivit alin.(2) art.14 al Legii cu privire 
la statutul judecătorului, adoptată de Parlamentul Re-
publicii Moldova la 20.07.1995 [18], cerinţele şi dis-
poziţiile judecătorilor legate de înfăptuirea activităţii 
judecătoreşti sunt obligatorii pentru toate persoanele 
fizice şi juridice.

Conform art.6 al Legii cu privire la Procuratu-
ră, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
25.12.2008 [19], în scopul exercitării atribuţiilor care 
îi revin Procuraturii, procurorul, în condiţiile legii, 
este în drept: a) să solicite şi să primească de la persoa-
nele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce 
constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru 
exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces 
penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie; 
b) să dispună organelor abilitate efectuarea controlu-
lui, a reviziei privind activitatea agenţilor economici 
şi a altor persoane juridice; să antreneze specialişti 
pentru elucidarea unor probleme de specialitate apă-
rute în exerciţiul funcţiei; să dispună efectuarea unor 
expertize, controale asupra materialelor, informaţii-
lor, comunicărilor primite de organele Procuraturii şi 
să ceară prezentarea rezultatelor acestor acţiuni; c) să 
citeze orice persoană şi să solicite explicaţii verbale 
sau scrise în cazul urmăririi penale sau al lezării drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum 
şi în cazul încălcării ordinii de drept; d) să aibă acces 
liber în localurile instituţiilor publice, ale agenţilor 
economici, ale altor persoane juridice, precum şi la 
documentele şi materialele lor.

Potrivit alin.(2) art.25 al Legii cu privire la activi-
tatea Poliţiei şi statutul poliţistului, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 27.12.2012 [20], cerin-
ţele legale ale poliţistului, înaintate în procesul exer-
citării atribuţiilor de serviciu, sunt obligatorii pentru 
executare de către toate persoanele fizice şi juridice.

Conform art.19 al Legii cu privire la trupele de ca-
rabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor 
Interne, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 12.12.1991 [21], cerinţele legitime ale militarilor 

trupelor de carabinieri sunt obligatorii pentru cetăţeni 
şi persoanele oficiale.

Potrivit alin.(1) art.7 al Legii cu privire la Poliţia de 
Frontieră, adoptată de Parlamentul Republicii Moldo-
va la 28.12.2011 [22], în exercitarea atribuţiilor care 
îi revin, Poliţia de Frontieră are dreptul: a) să con-
troleze documentele persoanelor şi ale mijloacelor de 
transport necesare pentru trecerea frontierei de stat şi 
să efectueze în ele însemnările de rigoare; b) să folo-
sească mijloacele electronice de comunicaţie, precum 
şi mijloacele de transport din posesia persoanelor, cu 
compensarea ulterioară, în modul stabilit de lege, a 
cheltuielilor sau a prejudiciului cauzat; c) în cazuri 
excepţionale, să solicite proprietarilor şi beneficiari-
lor de terenuri din zona de frontieră accesul pentru 
circulaţia patrulelor; d) să limiteze temporar executa-
rea oricăror lucrări în zona de frontieră în caz de pe-
riclitare a intereselor Republicii Moldova la frontiera 
de stat; e) să aplice temporar restricţii ori să interzică 
circulaţia persoanelor şi a mijloacelor de transport, să 
nu permită accesul lor pe unele terenuri în timpul ope-
raţiunilor de frontieră; f) să determine, în comun cu 
unităţile interesate, indiferent de tipul de proprietate 
şi de forma juridică de organizare a lor, locul şi du-
rata staţionării în punctele de trecere a mijloacelor de 
transport de trafic internaţional, care asigură circulaţia 
pasagerilor şi a mărfurilor etc. În corespundere cu ali-
neatul (2) al aceluiași articol, folosirea de către Poliţia 
de Frontieră a drepturilor stabilite pentru îndeplinirea 
unor funcţii neprevăzute de legislaţie nu se permite.

Conform alin.(1) art.313 din Codul vamal, adop-
tat de Parlamentul Republicii Moldova la 20.07.2000 
[23], dispoziţiile şi cerinţele legale ale colaboratorului 
vamal sunt executorii pentru toate persoanele fizice şi 
juridice.

Potrivit alin.(4) art.134 din Codul fiscal, adoptat de 
Parlamentul Republicii Moldova la 24.04.1997 [24], 
cerinţele şi dispoziţiile legale ale funcţionarului fiscal 
sunt executorii pentru toate persoanele, inclusiv pen-
tru cele cu funcţie de răspundere.

În Legea privind executorii judecătorești, adopta-
tă de Parlamentul Republicii Moldova la 17.06.2010 
[25], se prevede: în exercitarea atribuţiilor de servi-
ciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii 
de stat (alin.(1) art.2); actul întocmit de executorul 
judecătoresc, în limitele competenţelor sale legale, 
este act procesual de autoritate publică (art.3); debi-
torul este obligat să permită executorului judecătoresc 
să efectueze toate actele necesare prevăzute de lege 
privind executarea silită. Pe parcursul procedurii de 
executare, debitorul, la cererea executorului judecăto-
resc, este obligat să-şi declare pe propria răspundere 
toate bunurile, veniturile şi creanţele faţă de terţi (alin.
(1) art.36); la cererea executorului judecătoresc, cei 
care datorează sume de bani debitorului ori deţin alte 
bunuri ale acestuia supuse urmăririi potrivit legii au 
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obligaţia de a prezenta informaţia solicitată (alin.(2) 
art.36); instituţiile financiare sunt obligate să furni-
zeze informaţia solicitată de executorul judecătoresc, 
să îi permită verificarea rulajului sumelor în conturile 
bancare ale debitorului, cu eliberarea imediată şi ne-
condiţionată a extrasului din contul bancar (alin.(2) 
art.37); colaboratorii de poliţie şi reprezentanţii admi-
nistraţiei publice locale sunt obligaţi, la prima solici-
tare, scrisă sau verbală, a executorului judecătoresc, 
să asigure ordinea publică şi să participe la realizarea 
unor măsuri procesuale prevăzute de legislaţie (alin.
(3) art.37).

Astfel, ne-am putut convinge că, în condițiile de-
scrise în actele legislative menționate mai sus, au ca-
litatea de persoană cu funcție de răspundere, care își 
desfășoară activitatea în cadrul unei autorități publice, 
persoanele având statutul de: judecător; procuror; in-
spector inferior de patrulare din cadrul Inspectoratu-
lui Național de Patrulare al Inspectoratului General de 
Poliție; soldat din cadrul trupelor de carabinieri ale 
Ministerului Afacerilor Interne; polițist de frontieră; 
inspector vamal; inspector fiscal; executor judecăto-
resc. Bineînțeles, lista unor asemenea persoane este 
mult mai largă. Ea nu se reduce la exemplele din prac-
tica judiciară, prezentate mai sus. Important este ca, 
de fiecare dată, să existe prevederi normative din care 
să rezulte că persoanelor respective, într-o autoritate 
publică centrală sau locală, li se acordă, permanent 
sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, ale-
gere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi 
şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii 
publice. În lipsa unor astfel de prevederi normative, 
făptuitorul nu poate avea calitatea de persoană cu 
funcție de răspundere care își desfășoară activitatea în 
cadrul unei autorități publice.

În altă ordine de idei, în Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative [26], 
se propune ca, în dispoziția art.349 CP RM, în locul 
sintagmei „persoană cu funcție de răspundere” să fie 
folosită sintagma „persoană cu funcție de răspundere, 
persoană publică”.

Considerăm inoportună o asemenea modificare. 
Urmărind să fim consecvenți, venim cu această pro-
punere de lege ferenda: în art.349 CP RM, sintagma 
„persoană cu funcție de răspundere” să fie substitui-
tă prin sintagma „persoana cu funcție de răspundere 
care își desfășoară activitatea în cadrul unei autorități 
publice”. În acest fel, sintagma „autoritățile publice” 
(care este utilizată în denumirea cap.XVII din partea 
specială a Codului penal și care desemnează compo-
nenta relevantă a valorii sociale fundamentale, că- 
reia îi aduc atingere infracțiunile prevăzute la art.349 
CP RM), se va regăsi în cel mai concludent mod în 
descrierea calității speciale a victimei infracțiunilor 
prevăzute la art.349 CP RM. În plus, ar fi prevenite 
speculațiile privind posibilitatea evoluării persoanei 

cu funcție de răspundere, care nu își desfășoară acti-
vitatea în cadrul unei autorități publice, ca victimă a 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM.

Revenind la propunerea din proiectul enunțat su-
pra, sesizăm maniera defectuoasă în care sunt asoci-
ate noțiunile „persoană cu funcție de răspundere” și 
„persoană publică”. În acest context, R.Popov afirmă 
just că noţiunea „persoană cu funcţie de răspundere”, 
definită în alin.(1) art.123 CP RM, şi noţiunea „per-
soană publică”, definită în alin.(2) art.123 CP RM, 
se află într-o relaţie de tip „parte-întreg”: „Aşa cum e 
concepută în alin.(2) art.123 CP RM, noţiunea «per-
soană publică» este într-atât de cuprinzătoare, încât 
nu considerăm că există vreun exemplu când persoa-
na are statut de persoană cu funcţie de răspundere, dar 
nu are statutul de persoană publică. Să nu uităm că în 
pct.27 al Raportului explicativ la Convenţia penală a 
Consiliului Europei privind corupţia [27] se explică: 
„Definind noţiunea «agent public», autorii proiectu-
lui Convenţiei penale a Consiliului Europei privind 
corupţia au urmărit să acopere toate categoriile po-
sibile de agenţi publici, în scopul de a evita, pe cât 
posibil, lacunele în incriminarea actelor de corupţie 
în sectorul public”. Considerăm că, în mod similar, 
în cazul definirii noţiunii „persoană publică” din alin.
(2) art.123 CP RM, intenţia legiuitorului moldovean a 
fost cea de a acoperi toate categoriile posibile de func-
ţionari publici şi de persoane asimilate funcţionarilor 
publici, în scopul de a evita, pe cât posibil, lacunele 
în incriminarea faptelor prevăzute la art.324, 327-329 
şi 332 CP RM” [28]. De asemenea, V.Stati și R.Popov 
menționează: „În sensul alin.(1) art.123 CP RM, nu 
este persoană cu funcție de răspundere cel care reali-
zează acțiuni relevante sub aspect juridic, însă care nu 
exercită nici acţiuni administrative de dispoziţie sau 
organizatorico-economice, nici funcții ale autorității 
publice. Totodată, nimic nu împedică a-l considera pe 
acesta persoană publică în sensul alin.(2) art.123 CP 
RM” [29].

Din aceste argumente, rezultă cu claritate că 
noțiunea „persoană cu funcție de răspundere” este o 
noțiune subsecventă față de noțiunea „persoană publi-
că”. Asocierea noțiunilor „persoană cu funcție de răs-
pundere” și „persoană publică” reprezintă asocierea 
părții cu întregul, ceea ce sfidează regulile logicii.

Atragem atenția asupra faptului că sferele de 
incidență ale noțiunilor „persoană publică străină” 
(în sensul alin.(1) art.1231 CP RM) și „funcționarul 
internațional” (în sensul alin.(1) art.1231 CP RM) nu 
interferează cu sfera de incidență a noțiunii „persoană 
publică”, așadar, nici cu sfera de incidență a noțiunii 
„persoană cu funcție de răspundere”. Sub acest as-
pect, R.Popov argumentează: „Noţiunile «persoană 
publică străină» şi «funcţionar internaţional» sunt noi 
pentru cadrul normativ al Republicii Moldova. Ele au 
devenit aplicabile numai odată cu intrarea în vigoa-
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re a amendamentelor operate la 02.12.2011. Până la 
acest moment, noţiunile «persoană publică străină» şi 
«funcţionar internaţional» pur şi simplu au lipsit în 
Codul penal al Republicii Moldova” [30]. Așadar, nici 
persoanele publice străine, nici funcţionarii internaţi-
onali nu pot fi victime ale infracțiunilor prevăzute la 
art.349 CP RM.

În plan comparativ, menționăm că, potrivit alin.(1) 
art.310 (articol care corespunde cu art.349 CP RM) 
din Codul penal al Ungariei [31], victimă a infracțiunii 
poate fi persoana publică străină. La fel, conform 
alin.2 §128 (care corespunde cu art.349 CP RM) din 
Codul penal al Norvegiei [32], victimă a infracțiunii 
poate fi funcționarul public care reprezintă fie autori-
tatea publică dintr-un stat străin, fie o organizație in-
terguvernamentală.

În contextul examinat, nu este de prisos să sublini-
em că infracțiunile prevăzute la art.349 CP RM trebuie 
delimitate de infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.142 
CP RM: săvârşirea unui act de violenţă asupra oficiu-
lui, locuinţei sau mijlocului de transport al persoanei 
care beneficiază de protecţie internaţională, dacă acest 
act poate periclita viaţa, sănătatea sau libertatea per-
soanei în cauză. Așadar, persoana, care beneficiază de 
protecţie internaţională (în sensul art.122 CP RM), nu 
poate fi victimă a infracțiunilor prevăzute la art.349 
CP RM.

În continuare, vor fi examinate caracteristicile per-
soanei care îşi îndeplineşte datoria obştească, ca vic-
timă a infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM.

Precizăm că, până la modificarea art.349 CP RM, 
operată prin Legea pentru modificarea şi completarea 
Codului penal al Republicii Moldova, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 18.12.2008 [33], 
persoana care îşi îndeplineşte datoria obştească nu 
era considerată victimă a infracțiunilor prevăzute la 
art.349 CP RM.

Într-o speță din practica judiciară, calitatea de per-
soană care își îndeplinește datoria obștească i-a fost 
atribuită victimei care, de fapt, se găsea în postura 
de persoană cu funcție de răspundere. Or, din aceas-
tă speță, aflăm că victima îşi îndeplinea datoria ob-
ştească de menținere a ordinii publice, fiind angajată 
a Serviciului de menținere a ordinii publice din ca-
drul Inspectoratului de poliție al sectorului Râșcani, 
mun. Chișinău [34]. Considerăm că, în condițiile 
descrise, victima a acționat în calitate de persoană 
cu funcție de răspundere, nu în calitate de persoană 
care își îndeplinește datoria obștească. Această con-
cluzie rezultă din alin.(4) art.24 al Legii cu privire la 
activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.2012 [35]: 
„Fiecare poliţist, pe tot teritoriul ţării, indiferent de 
funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în 
timpul sau în afara orelor de program, în cazul în care 
sesizează existenţa unor circumstanţe sau fapte care 

periclitează ordinea de drept, viaţa sau sănătatea per-
soanelor ori alte valori sociale, este obligat să comu-
nice despre aceasta celei mai apropiate subdiviziuni 
de poliţie şi să întreprindă măsurile posibile pentru 
prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, 
acordarea primului ajutor persoanelor aflate în peri-
col, reţinerea şi identificarea făptuitorilor, depistarea 
martorilor oculari şi pentru paza locului în care s-a 
produs evenimentul”. De asemenea, la lit.e) pct.6 din 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire 
la aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţis-
tului, nr.481 din 10.06.2006 [36], se menționează că 
conduita profesională a poliţistului se bazează, printre 
altele, pe principiul disponibilității. Acesta presupu-
ne intervenţia poliţistului în orice situaţie în care ia 
cunoştinţă de atingerea adusă vreuneia dintre valori-
le apărate de lege, indiferent de momentul constată-
rii acesteia, capacitatea de a asculta şi de a rezolva 
problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma 
către alte autorităţi cazurile care se situează în afara 
competenţei ori atribuţiilor sale.

Pentru a stabili caracteristicile persoanei care îşi 
îndeplineşte datoria obştească, este necesar să stabi-
lim conținutul noțiunii „îndeplinirea datoriei obşteşti”. 
Conform pct.5.3 din Hotărârea Plenului Curții Supre-
me de Justiție „Cu privire la practica judiciară în ca-
uzele penale referitoare la infracţiunile săvârşite prin 
omor (art.145-148 CP RM)”, nr.11 din 24.12.2012 
[37], „prin «îndeplinirea obligaţiilor obşteşti» se are 
în vedere înfăptuirea de către cetăţeni a unor îndatoriri 
publice cu care aceştia au fost însărcinaţi sau săvârşi-
rea altor acţiuni în interesul societăţii sau al unor per-
soane aparte. Astfel, îndeplinirea obligaţiilor obşteşti 
poate fi de două tipuri: 1) îndeplinirea în baze obşteşti 
a obligaţiilor obşteşti special încredinţate; 2) îndepli-
nirea din proprie iniţiativă a acţiunilor în interesele 
societăţii sau ale unor cetăţeni aparte”.

Deschizând parantezele și referindu-se la aceste 
două tipuri, S.Brînza afirmă: „Privitor la primul tip, 
se are în vedere participarea victimei la activitatea 
gărzii populare, a comitetului de imobil (de stradă), 
a mişcării obşteşti, a organizaţiei pacifiste, a organi-
zaţiei de apărare a drepturilor omului, a organizaţiei 
de femei, de veterani, de invalizi, de tineret sau de 
copii, a societăţii ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cul-
tural-educative, sportive, a altei societăţi benevole, a 
uniunii de creaţie, a comunităţii naţional-culturale, a 
altei asociaţii obşteşti. Nu este obligatoriu ca victima 
să fie membru al unei asociaţii obşteşti. Important este 
să nu presteze muncă salariată în cadrul unei aseme-
nea asociaţii. Prestând munca salariată, victima îşi 
îndeplineşte obligaţiile de serviciu, nu cele obşteşti. 
Cel de-al doilea tip al îndeplinirii obligaţiilor obşteşti 
presupune îndeplinirea din proprie iniţiativă a ac-
ţiunilor în interesele societăţii sau ale unor cetăţeni 
aparte. Se au în vedere acţiunile de legitimă apărare 
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a altei persoane sau a unui interes public, de reţinere 
a infractorului (a contravenientului), de denunţare a 
infractorului (a contravenientului), de criticare a ne-
ajunsurilor la adunarea colectivului de muncă, de re-
nunţare de a participa la săvârşirea infracţiunii (a con-
travenţiei) etc.” [38] Într-un mod apropiat, C.Gurschi 
menționează: „prin «persoană care participă la preve-
nirea ori curmarea unei infracțiuni sau a unei fapte 
antisociale» se înțelege persoanele care, fie conform 
legii ori la indicația organelor de urmărire penală, 
au fost încadrate (atrase) în acțiuni de prevenire, de 
curmare a infracțiunilor, fie au întreprins din proprie 
inițiativă asemenea acțiuni” [39]. După părerea lui 
V.G. Goncearenko, prin „persoană care își îndeplinește 
obligațiile obștești” se are în vedere persoanele care 
execută însărcinări sau realizează acțiuni socialmente 
utile legate fie de menținerea ordinii publice în timpul 
desfășurării unor demonstrații, mitinguri, marșuri sau 
a altor asemenea manifestații în masă, ori al lichidării 
consecințelor unor avarii sau calamități, fie de con-
tracararea încălcărilor ordinii publice, fie de alte ase-
menea activități. Astfel, persoane care își îndeplinesc 
obligațiile obștești pot fi considerate: colaboratorii 
confidențiali antrenați la efectuarea măsurilor speciale 
de investigaţii; membrii gărzii populare; membrii co-
mitetului de imobil (de stradă); alte persoane, inclusiv 
cele care nu fac parte din nicio asociație” [40].

Aceste opinii își găsesc confirmarea în reglemen-
tările din unele acte normative. De exemplu, potrivit 
art.1 al Legii cu privire la gărzile populare, adopta-
tă de Parlamentul Republicii Moldova la 06.02.1997 
[41], sarcinile de bază ale gărzilor populare sunt: asi-
gurarea securităţii şi apărarea intereselor legitime ale 
cetăţenilor, susţinerea pe toate căile a organelor de 
drept în acţiunile de menţinere a ordinii publice, de 
prevenire şi reprimare a infracţiunilor şi contravenţi-
ilor. Conform alin.(1) art.9 al aceleiași legi, membrul 
gărzii populare în exerciţiul funcţiunii este în drept: 
a) să ceară cetăţenilor respectarea ordinii publice şi 
încetarea infracţiunilor sau contravenţiilor; b) să cea-
ră infractorilor şi contravenienţilor să prezinte actele 
de identitate în cazurile când stabilirea identităţii este 
necesară pentru a clarifica împrejurările săvârşirii in-
fracţiunii, contravenţiei sau complicitatea la ea; c) să 
reţină şi să conducă la poliţie, în cazul când au fost 
epuizate celelalte măsuri de influenţă, persoanele care 
au încălcat ordinea publică ori au săvârşit infracţiuni 
sau contravenţii, pentru identificarea lor şi întocmirea 
procesului-verbal; d) să ridice, la reprimarea infracţi-
unilor şi contravenţiilor, de la infractori şi contraveni-
enţi uneltele infracţiunilor şi contravenţiilor, urmând 
a le preda neîntârziat poliţiei etc.

În Legea privind activitatea specială de investi-
gaţii, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 29.03.2012 [42], în alin.(1)-(3) art.15, se prevede: 
colaboratorii confidenţiali sunt persoane care, prin-

tr-un acord scris sau verbal, se obligă să ofere ofiţe-
rului de investigaţii informaţii, să participe la pregă-
tirea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, 
precum şi să contribuie într-un alt mod, neinterzis de 
lege, la activităţile speciale de investigaţii. Antrena-
rea colaboratorilor confidenţiali la efectuarea măsu-
rilor speciale de investigaţii poate fi realizată cu titlu 
oneros sau gratuit. Ofiţerii de investigaţii, după caz, 
pot încheia acorduri cu colaboratorii confidenţiali în 
numele autorităţii ale cărei subdiviziuni efectuează 
activitatea specială de investigaţii.

Potrivit alin.(1) art.15 al Legii securităţii statu-
lui, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
31.10.1995 [43], cetăţenii şi asociaţiile obşteşti ale 
acestora acordă sprijin organelor securităţii statului în 
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.

În anexa la Legea pentru aprobarea Regulamentu-
lui de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anti-
corupţie, adoptată de Parlamentul Republicii Moldo-
va la 25.10.2013 [44], la alin.(1) art.11, se stabilește: 
în funcţie de caracterul informaţiilor recepţionate 
prin apelurile efectuate la linia naţională anticorupţie, 
apelurile efectuate la linia naţională anticorupţie se 
clasifică în: a) informaţii despre comiterea unor acte 
de corupţie, acte conexe corupției ori a unor fapte de 
comportament corupţional; b) informaţii despre comi-
terea unor fapte ilegale, altele decât actele de corupţie, 
actele conexe corupției sau faptele de comportament 
corupţional.

Conform pct.2 din Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind avertizorii de integritate, nr.707 din 
09.09.2013 [45], avertizare constituie informarea des-
pre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe co-
rupţiei, a faptelor de comportament corupţional, des-
pre nerespectarea regulilor privind declararea venitu-
rilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor 
legale privind conflictul de interese, făcută benevol, 
cu bună-credinţă şi în interes public, în formă scrisă 
sau verbală persoanelor şi/sau organelor competente 
pentru primirea, înregistrarea şi examinarea acestor 
informaţii.

Desigur, există și alte asemenea exemple.
Așa cum s-a putut vedea supra, îndeplinirea obli-

gaţiilor obşteşti poate presupune îndeplinirea din pro-
prie iniţiativă a acţiunilor în interesele societăţii sau 
ale unor cetăţeni aparte (acţiunile de legitimă apărare 
a altei persoane sau a unui interes public, de reţine-
re a infractorului (a contravenientului), de denunţa-
re a infractorului (a contravenientului), de criticare a 
neajunsurilor la adunarea colectivului de muncă, de 
renunţare de a participa la săvârşirea infracţiunii (a 
contravenţiei) etc.). 

Astfel de acțiuni socialmente utile pot să nu con-
stituie obiectul unei reglementări normative. Cu toate 
acestea, ele trebuie să fie conforme cu cadrul legal, să 
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nu implice depășirea limitelor care despart licitul de ili-
cit. De exemplu: în cazul legitimei apărări, aceste limi-
te sunt stabilite de art.36 CP RM, de art.21 din Codul 
contravențional și de alte asemenea prevederi normati-
ve; în ipoteza reținerii infractorului, limitele dintre licit 
și ilicit sunt conturate în art.37 CP RM etc.

În următoarea speță din practica judiciară, s-a sta-
bilit că, îndeplinind obligația obștească, victima nu 
a depășit limitele care despart licitul și ilicit: P.O. şi 
P.A. au fost condamnaţi în baza lit.a) alin.(2) art.349 
CP RM. În fapt, la 05.02.2009, în timpul zilei, aceștia 
se aflau pe una din străzile satului Gordineştii Vechi, 
raionul Edineţ. P.O. şi P.A. l-au întâlnit pe B.A. și 
au început să-l maltrateze. Observând aceasta, A.C. 
a intervenit pentru a curma acțiunile lui P.O. şi P.A. 
Reacționând, P.O. şi P.A. i-au aplicat lui A.C. mai 
multe lovituri în cap cu un cablu de tensiune înaltă. 
Ca rezultat, victima a suferit o vătămare ușoară a 
integrității corporale sau a sănătății [46]. Într-o altă 
speță, se arată că victima îşi îndeplinea datoria ob-
ştească de curmare a unei fapte antisociale, fiind șofer 
în cadrul Serviciului Piscicol de pe lângă Ministerul 
Mediului, care a acționat împreună cu un inspector 
din cadrul aceluiași serviciu [47]. În altă speță, alin.
(11) art.349 CP RM a fost aplicat pentru agresarea 
cetățeanului care a încercat să nu admită părăsirea 
locului faptei de către persoanele care săvârșise o 
pungășie [48].

Cu această ocazie, menționăm că, de exemplu, po-
trivit art.240 din Codul penal al Argentinei [49] (care 
corespunde cu art.349 CP RM), persoana particulară, 
care a reținut sau a încercat să rețină un infractor în 
momentul comiterii vădite a unei infracțiuni, este asi-
milată unei persoane cu funcție de răspundere. O pre-
vedere similară există în Codul penal al Cehiei [50], 
în art.157 (corespunde cu art.349 CP RM).

Nu considerăm că asemenea dispoziții ar trebui să 
completeze art.349 CP RM. Mai mult, considerăm sa-
lutabil faptul că în Proiectul de lege pentru modificarea 
și completarea unor acte legislative [51] se propune ca 
persoana, care îşi îndeplineşte datoria obştească, să nu 
mai fie considerată victimă a infracțiunilor prevăzute 
la art.349 CP RM.

În cele ce urmează, vor fi analizate caracteristicile 
rudei apropiate a persoanei cu funcţie de răspundere 
sau a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obşteas-
că, ca victimă a infracțiunilor prevăzute la art.349 CP 
RM.

Până la modificarea art.349 CP RM, operată prin 
Legea pentru modificarea şi completarea Codului pe-
nal al Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 18.12.2008 [52], doar ruda 
apropiată a persoanei cu funcţie de răspundere (nu 
și a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească) 
era considerată victimă a infracțiunilor prevăzute la 
art.349 CP RM.

Într-o speță, în care se aplică lit.b) alin.(2) art.349 
CP RM, se menționează că victime sunt atât F.C., 
ofițer operativ de sector al postului de poliție Molova-
ta Nouă, cât și rudele acestuia. Însă nu se precizează 
gradul de rudenie a acestora cu F.C. [53]. Între timp, 
nu oricare rudă a persoanei cu funcţie de răspundere 
sau a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească 
poate fi considerată victimă a infracțiunilor prevăzute 
la art.349 CP RM.

Din alin.(4) art.134 CP RM, rezultă că rude apro-
piate se consideră următoarele categorii corelative de 
persoane: 1) părinţii în raport cu copiii, sau invers;      
2) înfietorii în raport cu copiii înfiaţi, sau invers;          
3) fraţii în raport cu surorile, sau invers; 4) bunicii în 
raport cu nepoţii lor, sau invers. De exemplu, într-o 
speță, calitatea de victimă a infracțiunii prevăzute la 
alin.(1) art.349 CP RM a avut-o nu doar C.Gh., șeful 
Secției investigații operative a Direcției investigarea 
fraudelor a Departamentului poliție al Ministerului 
Afacerilor Interne, ci și copiii, părinții și soția aces-
tuia [54].

Alte categorii de persoane decât cele nominalizate 
în alin.(4) art.134 CP RM nu pot alcătui conținutul 
noțiunii „rude apropiate”. Sub incidența acestei 
noțiuni intră copiii și părinții lui C.Gh., însă nu și soția 
lui C.Gh. Aceasta nu este nici măcar rudă cu C.Gh. 
(și nici nu poate fi). De aceea, în speța analizată su-
pra, răspunderea trebuia aplicată conform regulilor 
concursului de infracțiuni: în baza alin.(1) art.349 (în 
ceea ce privește amenințarea cu omorul și cu vătă-
marea integrității corporale sau a sănătății asupra lui 
C.Gh., a copiilor și părinților acestuia) și art.155 (în 
ceea ce privește amenințarea cu omorul și cu vătăma-
rea integrității corporale sau a sănătății asupra soției 
lui C.Gh.) din Codul penal.

Sub aspectul examinat mai sus, este de notat că, de 
exemplu, potrivit alin.(3) art.257 „Ultrajul” din Codul 
penal al României din 2009 [55], „cu aceeași pedeap-
să se sancționează faptele comise în condițiile alin.(2), 
dacă privesc un membru de familie al funcționarului 
public”. O dispoziție asemănătoare conține art.243 
(care corespunde cu art.349 CP RM) din Codul penal 
al Albaniei [56].

Considerăm că nu aceste modele străine ar trebui 
recepționate de legiuitorul autohton. Astfel, din art.189 
(care corespunde cu art.349 CP RM) din Codul penal 
al Bruneiului [57], rezultă că victimă a infracțiunii 
este persoana de a cărei soartă este cu bună-știință 
interesat funcționarul public. Aceeași concepție este 
promovată în art.321 (care corespunde cu art.349 CP 
RM) din Codul penal al Kazahstanului [58].

Ca și în art.349 CP RM, în art.345 din Codul penal 
al Ucrainei este utilizată sintagma „rude apropiate”. 
Mai mulți doctrinari ucraineni au propus ca această 
sintagmă să fie substituită prin sintagma „persoane 
apropiate” [59]. Considerăm că o asemenea modifi-
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care ar fi oportună și în cazul art.349 CP RM. Or, nu 
întotdeauna relația de rudenie dintre două persoane 
poate fi dovada existenței unei afecțiuni dintre aces-
tea, de care să poată profita făptuitorul. Apropierea 
reală dintre două persoane este condiționată de carac-
terul relațiilor dintre acestea, de factorii sociali, nu de 
factorii biologici (în cazul rudeniei de sânge) sau de 
factorii juridici (în cazul rudeniei care își are originea 
în actul de adopție).

Merită atenție opinia exprimată de M.G. Fetisov: 
„În vederea stabilirii faptului dacă o persoană este 
apropiată de altă persoană sau nu, instanța de judecată 
trebuie să evalueze caracterul relațiilor dintre acestea” 
[60]. Așadar, apropierea reală dintre două persoane re-
prezintă o împrejurare cu încărcătură factologică, care 
ar urma să fie stabilită în fiecare caz aparte. Cu toa-
te acestea, ar trebui să existe un suport juridic pentru 
stabilirea acestei împrejurări. Ne referim la definiția 
noțiunii „persoane apropiate”, care ar trebui să fie for-
mulată în textul legii penale. 

În literatura de specialitate, este propusă o astfel 
de definiție: „Persoane apropiate de colaboratorul or-
ganului de ocrotire a dreptului sunt persoanele care 
fie se află în relații de rudenie (tată, mamă, bunic, bu-
nică, copil, frate, soră), de căsătorie sau de afinitate 
cu colaboratorul organului de ocrotire a dreptului, fie 
întrețin cu acesta o comunicare personală apropiată” 
[61]. Totuși, această definiție pare a avea un carac-
ter eclectic, îmbinând sensurile de „rudă apropiată” și 
„persoană apropiată”. De aceea par a fi mai reușite ur-
mătoarele definiții: „Persoane apropiate de colabora-
torul organului de ocrotire a dreptului sunt persoanele 
ale căror viață, sănătate și bunăstare sunt importante 
pentru colaboratorul organului de ocrotire a dreptului, 
în virtutea relațiilor personale stabilite” [62]; „Persoa-
ne apropiate sunt acele persoane de a căror securita-
te este interesată persoana cu funcție de răspundere” 
[63].

Sintetizând aceste două definiții, venim cu urmă-
toarele propuneri de lege ferenda: 1) Codul penal să 
fie completat cu art.1332 „Persoane apropiate”, care să 
aibă următorul conținut: „Prin apropierea dintre două 
persoane se înțelege acea relație dintre aceste persoa-
ne, când viața, sănătatea și bunăstarea uneia dintre ele 
sunt importante pentru cealaltă, în virtutea relațiilor 
personale stabilite, și atunci când de securitatea une-
ia dintre aceste persoane este interesată cealaltă”;              
2) în art.349 CP RM, sintagma „rudelor ei apropiate” 
să fie substituită prin sintagma „persoanelor care îi 
sunt apropiate”.

În alt context, în doctrina penală română, se afir-
mă că pluralitatea de victime implică necesarmente 
pluralitatea infracțiunilor de ultraj aflate în concurs 
[64]. Nu putem fi de acord cu o asemenea părere. Nu 
întotdeauna pluralitatea de victime este o dovadă a 
pluralității de infracțiuni. Această concluzie rezultă 

din alin.(1) art.30 CP RM: „Se consideră infracţiune 
prelungită fapta săvârşită cu intenţie unică, caracte-
rizată prin două sau mai multe acţiuni infracţionale 
identice, comise cu un singur scop, alcătuind în an-
samblu o infracţiune”. Dacă fiecare din aceste două 
sau mai multe acţiuni infracţionale identice vizează o 
victimă diferită, însă au la bază o intenție unică și sunt 
comise cu un singur scop, nu avem niciun temei să 
aplicăm regulile concursului de infracțiuni. De altfel, 
aceeași concluzie rezultă din pct.5.6 al Hotărârii Ple-
nului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la practi-
ca judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiu-
nile săvârşite prin omor (art.145-148 CP RM)”, nr.11 
din 24.12.2012 [65]. Acest punct se referă la omorul 
săvârșit asupra a două sau mai multor persoane, care 
este un exemplu legiferat de infracțiune unică cu plu-
ralitate de victime: „Pentru aplicarea circumstanţei 
agravante prevăzute la lit.g) alin.(2) art.145 CP RM, 
este necesar să fie întrunite următoarele două condiţii: 
1) să existe o pluralitate de victime; 2) făptuitorul să 
manifeste o intenţie unică (dublată de un scop unic) 
de omor a două sau mai multe persoane”.

Strict în contextul analizat, singura diferență rele-
vantă dintre art.145 CP RM și art.349 CP RM este 
următoarea: în art.349 CP RM, săvârșirea infracțiunii 
asupra a două sau mai multor persoane, în bază unei 
intenții unice și cu un singur scop, nu reprezintă o 
circumstanță care are un efect agravant. Eventual, 
numărul de victime ar putea fi luat în considerare la 
individualizarea pedepsei aplicate pentru infracțiunile 
prevăzute la art.349 CP RM.

Nu putem încheia investigarea problemelor le-
gate de victima infracțiunilor prevăzute la art.349 
CP RM, fără a aborda chestiunea erorii cu privire 
la calitatea specială a victimei infracțiunii. Referin-
du-se la o ipoteză din legea penală ucraineană, care 
este apropiată de cea reliefată în art.349 CP RM,               
I.I. Davidovici menționează: „Săvârșirea infracțiunii 
asupra persoanei, pe care făptuitorul a perceput-o 
eronat în calitate de reprezentant al administrației 
publice sau de apropiat al acestuia, trebuie califica-
tă ca tentativă la infracțiunea pe care intenționa să 
o comită făptuitorul” [66]. Adaptând acest punct de 
vedere conjuncturii legii penale a Republicii Mol-
dova, conchidem: vom fi în prezența tentativei la 
una din infracțiunile prevăzute la art.349 CP RM în 
cazul în care, în prezența tuturor celorlalte condiții 
cerute de acest articol, făptuitorul consideră ero-
nat că săvârșește infracțiunea asupra unei persoane 
cu funcție de răspundere, a unei persoane care își 
îndeplinește datoria obștească sau a rudei apropiate a 
acestora. Această concluzie se sprijină pe dispoziția 
art.27 CP RM: „Se consideră tentativă de infracţiune 
acţiunea sau inacţiunea intenţionată îndreptată ne-
mijlocit spre săvârşirea unei infracţiuni dacă, din ca-
uze independente de voinţa făptuitorului, aceasta nu 
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şi-a produs efectul”. Or, sub imperiul erorii cu privire 
la calitatea specială a victimei infracțiunii, acțiunea 
făptuitorului este îndreptată nemijlocit spre săvârşi-
rea unei infracţiuni asupra unei persoane cu funcție 
de răspundere, a unei persoane care își îndeplinește 
datoria obștească sau a rudei apropiate a acestora. 
Însă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
această infracțiune nu-şi produce efectul. Or, efectul 
scontat (săvârşirea infracţiunii asupra unei persoa-
ne cu funcție de răspundere, a unei persoane care își 
îndeplinește datoria obștească sau a rudei apropiate 
a acestora) nu coincide cu ceea ce relevă realitatea 
obiectivă (săvârşirea infracţiunii asupra celui care nu 
are calitatea de persoană cu funcție de răspundere, 
de persoană care își îndeplinește datoria obștească 
sau de rudă apropiată a acestora).

Analiza caracteristicilor obiectului material și ale 
victimei infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM ne 
permite să formulăm următoarele concluzii:

1) ca obiect material al infracțiunilor prevăzute la 
alin.(11) și lit.a) alin.(2) art.349 CP RM, corpul per-
soanei reprezintă expresia corporală a integrității cor-
porale sau a sănătăţii persoanei;

2) doar bunurile care urmează a fi nimicite de făp-
tuitor pot reprezenta obiectul material al infracțiunilor 
prevăzute la alin.(11) sau lit.c) alin.(2) art.349 CP RM. 
Nu pot constitui obiectul material al acestor infracțiuni 
bunurile sustrase, dobândite, primite, fabricate, utili-
zate, transportate, păstrate, comercializate, trecute 
peste frontiera vamală sau supuse unei alte asemenea 
influențări;

3) victimă a infracțiunilor prevăzute la art.349 
CP RM este, după caz: a) persoana cu funcție de răs-
pundere care își desfășoară activitatea în cadrul unei 
autorități publice; b) persoana care îşi îndeplineşte 
datoria obştească; c) ruda apropiată cu persoana cu 
funcție de răspundere sau cu persoana care îşi îndepli-
neşte datoria obştească;

3) persoană cu funcție de răspundere, care își 
desfășoară activitatea în cadrul unei autorități publice, 
este persoana căreia, într-o autoritate publică centrală 
sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin 
stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea 
unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vede-
rea exercitării funcţiilor autorităţii publice;

4) în cazul unor persoane cu funcție de răspundere 
care își desfășoară activitatea în cadrul unei autorități 
publice, este important de fiecare dată să existe pre-
vederi normative din care să rezulte că persoanelor 
respective, într-o autoritate publică centrală sau loca-
lă, li se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipu-
larea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei 
însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea 
exercitării funcţiilor autorităţii publice. În lipsa unor 
astfel de prevederi normative, făptuitorul nu poate 
avea calitatea de persoană cu funcție de răspundere 

care își desfășoară activitatea în cadrul unei autorități 
publice;

5) nici persoanele publice străine, nici funcţionarii 
internaţionali nu pot fi victime ale infracțiunilor pre-
văzute la art.349 CP RM;

6) persoana, care beneficiază de protecţie interna-
ţională (în sensul art.122 CP RM), nu poate fi victimă 
a infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM;

7) în sensul art.349 CP RM, îndeplinirea obliga-
ţiilor obşteşti poate presupune realizarea din proprie 
iniţiativă a acţiunilor în interesele societăţii sau ale 
unor cetăţeni aparte (acţiunile de legitimă apărare a 
altei persoane sau a unui interes public, de reţinere 
a infractorului (a contravenientului), de denunţare a 
infractorului (a contravenientului), de criticare a ne-
ajunsurilor la adunarea colectivului de muncă, de 
renunţare de a participa la săvârşirea infracţiunii (a 
contravenţiei) etc.). Astfel de acțiuni socialmente utile 
pot să nu constituie obiectul unei reglementări nor-
mative. Cu toate acestea, ele trebuie să fie conforme 
cu cadrul legal, să nu implice depășirea limitelor care 
despart licitul de ilicit;

8) este oportun ca în art.349 CP RM sintagma 
„rudelor ei apropiate” să fie substituită prin sintagma 
„persoanelor care îi sunt apropiate”;

9) pluralitatea de victime nu implică necesarmente 
pluralitatea infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM, 
aflate în concurs;

10) vom fi în prezența tentativei la una din 
infracțiunile prevăzute la art.349 CP RM în cazul în 
care, în prezența tuturor celorlalte condiții cerute de 
acest articol, făptuitorul consideră eronat că săvârșește 
infracțiunea asupra unei persoane cu funcție de răs-
pundere, a unei persoane care își îndeplinește datoria 
obștească sau a rudei apropiate a acestora.
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Metodele de resocializare a condamnatului 
nu pot fi considerate suficiente, atunci când 

avem scopul de a elucida, descifra sau reintegra în 
societate ființa umană. Prin metode mai puțin anevo-
ioase, condamnatul va putea fi reintegrat în societate, 
doar atunci când va fi clar care este scopul metodelor 
de resocializare. Tehnicile implementate trebuie să 
fie asigurate cu motive etice și rațiune, astfel înlătu-
rându-se indiferența față de accidentele vieții celui 
condamnat; toate acestea fiind mai presus ca premi-
sele ieftine și simple.

Pentru a explica ce se subînțelege prin conceptul 
„resocializare sau reintegrare în societate a condam-
natului”, este nevoie de o cercetare multidimensio-
nală din diferite posturi, cum ar fi: din punctul de 
vedere al statului, al părții vătămate și al condam-
natului.

Rezultate obținute și discuții. Statul, prin inter-
mediul închisorii, izolează condamnatul de societa-
te. Dar se știe că ființa umană se modelează pe sine 
în funcţie de mediul în care nimerește. Căutându-şi 
identitatea, acesta devine consumator al realităţii 
care persistă în mediul carcerar. Metodele utilizate 
până în prezent aduc tot mai puţine rezultate pozi-
tive, fapt ce duce la concluzia că aceste tehnici, în 
formele utilizate până în prezent, manifestă riscul de 
a se îndrepta încet și hotarât spre eşec.

Art. 61 CP RM prevede ca măsură de reeducare 
a condamnatului pedeapsa penală. În acest caz, apa-
re întrebarea: Cum poate fi reintegrată persoana în 
mediul de care a fost izolată? Cum să procedăm cu 
condamnații asupra cărora metodele de resocializare 
psihosociopedagogice nu au avut efectul scontat și 
termenul de detenție a luat sfârșit?

Depistarea factorilor cauzali ai comportamentului 

deviant, precum plăcerea, nevoia, regresul psihic ar 
fi cele mai eficiente soluții în lupta cu fenomenul dat, 
care trebuie căutat în istoria vieții fiecărui condam-
nat. Astfel, acești factori pot fi evaluați în urma unor 
testări psihologice pentru o reprezentare mai exactă 
a valorilor și a normelor sociale pe care le posedă cei 
condamnați, fiind nevoie de a se cunoaște „materia 
primă”, adică personalitatea condamnatului. În acest 
sens, poate fi depistată existența mai multor stări, 
cum ar fi: o deformare psihică sau poate volumul re-
dus de inteligență. Aceasta din urmă are mai multe 
forme, dintre care:

a) inteligenţa emoţională – capacitatea de a per-
cepe și exprima adecvat emoțiile, de a-și controla 
stările emoționale;

b) inteligenţa practică – capacitatea de a se adap-
ta și de a găsi soluții pentru situațiile de învățare și 
situațiile noi de viață.

Plecând de la premisele noi în domeniul resoci-
alizării, este evident că tehnicile propuse impun o 
structurare a condamnaților. Acest fenomen trebuie 
evaluat în funcţie de necesităţile fiecărui condamnat 
în parte. Evaluarea riscului recidiv al persoanelor 
condamnate indică asupra faptului că metodele de 
resocializare existente sunt subdezvoltate și necesită 
perfecționare. Acest moment ne permite să deducem 
un şir de acţiuni pentru optimizarea și eficientizarea 
acestora.

Mediul carcerar își are regulile sale nescrise, 
care deseori duc la creşterea recidivismului: unii 
condamnați devin infractori mai experimentați, alții 
– mai înrăiți, ceilalți – psihic nestabili. Rolul tehnici-
lor de resocializare a condamnatului este corectarea 
psihosociomorală a acestuia. O metodă fundamen-
tală, în acest domeniu, ar fi atragerea în procesul 

METODELE  DE  RESOCIALIzARE  A  CONDAMNAȚILOR
Veaceslav GUMANIUC,

doctorand

Metodele actuale de resocializare sunt foarte sărace. Resocializarea prin metode rodnice a condamnatului trebuie să 
fie scopul fundamental al societății contemporane și al sistemului execuțional penal în procesul de reintegrare a persoanei 
în societate. Aceasta e necesar, deoarece prin resocializare tindem ca la condamnat să se creeze un obicei sau un compor-
tament dezirabil în societate. Conștient sau inconștient, un obicei creat și folosit des se transformă într-un caracter, dar 
caracterul, după cum se știe, este călăuza spre calea integrării sociale.

Cuvinte-cheie: metode de resocializare; resocializare prin muncă; resocializarea părinților; metode pecuniare; metoda 
tutelară; condamnat.

* * *
Current methods of resocialization are very poor. The resocialization of the convict through effective methods must be 

the fundamental purpose of contemporary society. Also, it must be the purpose of the executional criminal system in the 
reintegration process of the person in the society. This is because we aspire that through the resocialization the doomed 
will create a habit. Conscious or unconscious, a created and used custom often turns into a character, but the character as 
it is known is the guide to the social integration.

Keywords: resocialization methods; labor resocialization; parental socialization; monetary methods; guardianship 
method; prisoner.
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dat a grupului familial. Această atragere presupune 
spargerea concepțiilor tradiționale de resocializare și 
găsirea unor tehnici noi de implementare.

Reglementarea sumară în legislația R.Moldova a 
posibilităţii de reintegrare socială a condamnaților 
trezeşte discuţii şi nu acoperă totalitatea problemelor 
apărute. Condamnatul care execută termenul pedep-
sei ajunge la punctul în care nu are:

a) un loc de trai unde se poate întoarce;
b) familie, rude s.a.;
c) un loc de muncă sau alte surse de venit.
Astfel, condamnatul se pomenește într-o situație 

șubredă în care: termenul detenției a luat sfârșit, dar 
metodele de resocializare implementate nu au efect; 
iar relațiile din punctul de vedere al metodelor de 
resocializare între condamnat și stat se rup după eli-
berarea din penitenciar.

Pe baza formulei create de italianul Pareto, for-
mulă numită „puținul esențial și mulțimea fără va-
loare”, sau regula 80/20, se pot trage anumite con-
cluzii și în domeniul nostru de cercetare; concluzii 
ce ne amintesc unde trebuie să ne concentrăm. În 
acest sens, nu este necesar să ne limităm doar la izo-
larea condamnatului de societate, ci ar fi util să fo-
losim acele tehnici de care are nevoie condamnatul 
sau societatea ca să-l aducă pe acesta din urmă la un 
mod sănătos de viață.

În legătură cu cele expuse mai sus, se poate 
interveni cu un şir de recomandări, care pot fi lu-
ate în calcul în procesul de reintegrare socială a 
condamnaților, şi anume:

1) Resocializarea condamnatului prin metode 
tutelare: „Persoană juridică, autorizată, care își ia 
angajamentul să se ocupe de reintegrarea în societa-
te a condamnatului, în numele statului, în schimbul 
unui comision din partea condamnatului. Acest pro-
ces trebuie să fie benevol din partea ambelor părți”.

Etapele de desfășurare a resocializării prin meto-
da tutelară:

– persoana este condamnată;
– instanța de judecată autorizează persoana juri-

dică;
– se semnează acordul dintre condamnat și per-

soana juridică;
– se achită seviciile de către persoana supusă re-

socializării.
În sarcina organizației intră:
– identificarea nevoilor distincte ale condamnatu-

lui (să cuprindă aspecte legate de acele nevoi asoci-
ate, în general, cu starea psihosocială);

– întocmirea planului cu individualizarea meto-
delor care urmează a fi implementate;

– îndeplinirea obligaţiilor impuse de către instan-
ţa de judecată;

– întrevederi cu grupul familial al persoanei su-
puse resocializării;

– chestionarea privind autoevaluarea;
– monitorizarea rezultatelor obținute: pozitive 

sau negative.
Este important ca condamnatul să înțeleagă că re-

socializarea prin metoda tutelară este o alternativă a 
privării de libertate, și nu una de înlocuire a pedep-
sei.

2) Implementarea metodelor de resocializare 
față de părinți (metode diferite cu un scop comun 
și unic). Procesul de socializare începe din copilărie, 
când se formează o anumită atitudine faţă de rolurile 
şi statusurile aferente. În procesul de socializare, fie-
care individ se raportează la mediul social, la sistemul 
normativ al societăţii şi, în cursul dezvoltării sale on-
togenetice, prin mai multe etape ale cunoaşterii, inte-
riorizării şi transformării în motive a propriului com-
portament, a cerinţelor practicii sociale, a regulilor de 
conduită, precum şi a diferitelor valori sociale.

Dacă copilul este inclus într-un mediu familial în 
care nu poate fi socializat conform sistemului norma-
tiv al societății parvine neștiința. Consecința acestui 
fenomen este, de cele mai dese ori, delincvența.

Tehnicile de resocializare față de părinți ar fi bi-
ne-venite, însă necesită a fi perfecţionate prevederile 
legale în acest sens, deoarece, ca şi orice metodă im-
plementată astfel, se porneşte mai întâi de la meto-
dele cele mai simple, iar apoi, dacă cu acestea nu se 
poate atinge scopul metodelor, se recurge la tehnicile 
cele mai drastice. Nici o știință, cu regret, nu studi-
ază în mod special această problemă. Însă recunoaş-
terea oficială a faptului că resocializarea grupului fa-
milial este o activitate nu mai puțin importantă decât 
reintegrarea socială a însuși celui condamnat, poate 
duce la depăşirea acelor probleme evidente cu care 
se confruntă societatea.

3) Resocializarea prin muncă. Metodele psi-
hosociale uneori sunt ineficiente din motivul 
inteligenței scăzute a celui condamnat sau a maladiei 
de care suferă cel condamnat (ex., cleptomania). Din 
acest punct de vedere, munca drept metodă de reso-
cializare este unica soluție care contribuie dacă nu 
pe plan moral, atunci material în beneficiul societății 
și al infractorului. Deprinderea de a munci dezvoltă 
simțul responsabilității, acesta fiind scopul primordi-
al al resocializării în comparație cu înseși rezultatele 
obținute în urma acestui proces.

Diferențele muncii privite în ipostaza de pedeap-
să penală și metodă de resocilaizare:
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Munca – pedeapsă penală Munca – metodă de resocializare
prevede munca drept activitate neremunerată în folosul comu-
nităţii

nu este limitată în timp

munca poate fi aplicată atât ca pedeapsă principală, cât şi ca 
pedeapsă obligatorie (art. 62 alin. (3) CP)

servește drept posibilitate de a stimula rein-
tegrarea socială a condamnatului

în art.90 CP se aplică ca pedeapsă obligatorie în perioada de 
probă

se aplică individualizat în urma examinării 
personalității celui condamnat

munca neremunerată în folosul comunităţii se aplică pentru 
121 de componente de infracţiune, marea majoritate a cărora 
reprezintă infracţiuni uşoare şi mai puţin grave, dar pentru 7 
cazuri – munca neremunerată în folosul comunităţii este pre-
văzută în calitate de pedeapsă şi pentru infracţiuni grave

tehnicile implementate pot fi în comun acord 
și la voința condamnatului
servește drept posibilitate de a stimula senti-
mentul de respect faţă de sine

4) Resocializarea prin metode pecuniare. Metoda pecuniară nu poate fi impusă, aceasta constând în suma 
de bani al cărei cuantum este stabilit de către instanța de judecată, în corelație cu starea materială a condamna-
tului, achitată în contul statului, în schimbul de a evita pedeapsa privării de libertate. Metoda pecuniară, ca scop 
de reintegrare socială, trebuie deosebită de amendă ca pedeapsă:

Amenda Metoda pecuniara
Este o consecință a răspunderii contravenționale și 
penale a făptuitorului, rezultatul pentru săvârșirea 
unui delict sau infracțiuni

Suma care urmează a fi achitată se calculează în 
corelație cu starea materială a infractorului

Are un caracter represiv, deoarece patrimoniul celui 
condamnat este micșorat în mod silit prin obligarea la 
plata unei sume de bani 

Poate avea loc doar la dorința condamnatului, având 
ca scop o influență psihomaterială de corectare

Amenda, ca și pedeapsa închisorii, are același scop, și 
anume, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni

Are scopul ca condamnatul să se afle în continuare 
în mediul familial și grupul de prieteni, în colectivul 
de muncă

Resocializarea prin metodele pecuniare prezintă 
următoarele avantaje:

a) este ușor adaptabilă variatelor forme de compor-
tament deviant, putând fi mai bine individualizată în 
raport cu situația materială a condamnatului;

b) este reparabilă fără dificultăți, în cazul erorii judi-
ciare putând fi restituită suma încasată de la condamnat.

Concluzii. Pentru o bună funcționare a metodelor 
de resocializare sus-enumerate, ar fi cazul ca normele 
CP al RM să includă, pe lângă dispoziție și sancțiune – 
tipul metodei de resocializare a condamnatului. Aceas-
ta ar putea eficientiza procesul de resocilaizare și ar 
reduce erorile judiciare.

Integrarea în societate prin asimilarea deprinderilor 
de a munci nu trebuie văzută doar ca proces al învăţării 
de reguli, ci ca o metodă de însușire până la punctul în 
care ele devin parte a felului în care condamnații se de-
termină pe sine. Cu toate că scopul statului este ca con-
damnatul să obțină beneficii în urma efortului depus 
prin muncă, foarte des aceștia nu doresc să muncească. 
În acest scop, venim cu propunerea de a fi specializate 
închisorile pentru cei care doresc să muncească și cei 
care nu doresc. Cu alte cuvinte, condamnații care ac-
ceptă munca drept metodă de resocializare trebuie să 
fie separați de cei care nu acceptă această metodă.

Pentru reducerea deficitului de socializare în cadrul 
mediului familial ar fi bine-venită organizarea cursu-

rilor pentru tinerii care doresc să întemeieze o familie 
– cursuri de pregătire pentru a întemeia o familie trai-
nică, durabilă și cu responsabilități în vederea educării 
copiilor.

Suntem siguri că mai devreme sau mai târziu va 
apărea „infractologia” – o știință nouă despre infractori, 
știință care va studia motivele de ce persoana devine in-
fractor și care sunt premisele înlăturării acestui flagel. 
Nimic nu apare de nicăieri și nimic nu dispare undeva.
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Datele cu caracter personal, componenta 
esențială a conceptului de viață intimă, familială 

și privată
Ce este dreptul la inviolabilitatea vieții intime, 

familiale și private?
Dreptul la inviolabilitatea vieții intime, fami-

liale și private a fost instituit odată cu aprobarea 
Constituției Republicii Moldova, fiind consacrat 
la art.28 în formula – statul respectă și ocrotește 
dreptul la viața intimă, familială și privată. Obser-
văm că aceste prevederi fac parte din capitolul II 
al Constituției Republicii Moldova, fiind intitulat 
„Drepturile și libertățile fundamentale”, în acest 
sens, constatăm importanța și rolul acestui drept 
constituțional în sistemul de drept național. 

Cu toate acestea, în următorii 8 ani, acestor pre-
vederi fundamentale nu li s-a acordat o apreciere co-
respunzătoare, nefiind reflectat în prevederile acte-
lor legislative și normative ale Republicii Moldova, 
din care motiv, în această perioadă, el exista doar ca 
o garanție constituțională care nu poate fi aplicată în 
mod practic în sistemul de drept național, în absența 
unor prevederi legale explicative.

Totuși, primii sateliți care ar viza art.28 al 
Constituției Republicii Moldova sub aspect legisla-
tiv, au fost stabiliți odată cu adoptarea în anul 2002 
a noului Cod penal, în special art. 177 – încălcarea 
inviolabilității vieții personale. Acest articol califica 
fapta penală ca fiind culegerea ilegală sau răspândi-
rea cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege, 
despre viaţa personală ce constituie secret personal 
sau familial al altei persoane, fără consimţământul 
ei.

La sfârșitul anului 2003, legiuitorul a aprobat 
Legea cu privire la informatizare și la resursele 
informaționale de stat, care a avut drept scop stabili-
rea infrastructurii informaţionale naţionale ca mediu 
de funcţionare al societăţii informaţionale. La prima 
vedere, adoptarea acestei legi era condiționată de 
progresul tehnologic în ceea ce privește automati-
zarea acesteia și crearea de noi registre (sisteme de 
evidență) electronice, pentru a putea stoca și valori-
fica soluțiile electronice existente în acel moment. 

Pentru prima dată în legislația Republicii Mol-
dova a fost apreciată și definită noțiunea de „date 
personale” ca fiind – date despre o persoană fizică 
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ce permit identificarea ei directă sau indirectă. Mai 
mult, prevederile art. 3 al aceleiași legi au definit be-
neficiarul sau titularul de drept asupra datelor per-
sonale ca fiind subiectul datelor personale, adică 
persoană fizică purtător de date personale. 

Nu este clar din ce cauză legiuitorul a interpretat 
aceste sintagme definitorii ale vieții intime, famili-
ale și private într-o lege care aparent vizează doar 
utilizarea resurselor automatizate de stat, însă cum 
rămâne cu informația stocată pe suport de hârtie, sau 
în alt format decât cel electronic automatizat? 

Prevederile art. 9 al aceleiași legi au stabilit anu-
mite reglementări și restricții care vizează modul în 
care datele cu caracter personal pot fi stocate și uti-
lizate, statuând că: alin.(4) – datele personale nu pot 
fi utilizate pentru cauzarea de pagubă materială sau 
morală persoanei fizice sau pentru lezarea acesteia 
în drepturile şi libertăţile ei; alin. (5) – persoana fi-
zică sau persoana juridică ce posedă informaţie care 
constituie date personale o primeşte şi o utilizează 
potrivit atribuţiilor ei, purtând răspundere, în condi-
ţiile legii, pentru încălcarea regimului de protecţie şi 
prelucrare, precum şi a modului de utilizare a acesteia; 
și alin. (6) – regimul juridic al accesului la datele per-
sonale, al obţinerii şi protecţiei lor se stabileşte de 
lege.

Prevederile enunțate la alin. (4)-(5) din art. 9 al 
acestei legi au forma unor principii decât a unor re-
glementări, această concluzie fiind susținută de pre-
vederile alin.(6) și alin.(3) ale articolelor corespun-
zătoare, care stabilesc că regimul juridic al accesului 
la datele personale, al obținerii și protecției lor se 
stabilește de lege. 

Deci, urmărind încercările statului de a prelua 
cele mai bune practici sub aspect de reglementări 
legislative în domeniul ce vizează ocrotirea vieții 
intime, familiale și private din alte țări, ele au dus 
la inconsecvența logică a acestor norme legale se-
cundare care dezvoltau dreptul constituțional la viața 
intimă, familială și privată.

La distanța de 14 ani din momentul instituirii 
dreptului la viața intimă, familială și privată, mai 
exact în anul 2007, legiuitorul a aprobat Legea nr.17 
cu privire la protecția datelor cu caracter personal, 
care, în esență, era anume acea reglementare legală 
care crea cadrul juridic al inviolabilității vieții inti-
me, familiale și private. 

În susținerea celor menționate, servesc prevederi-
le art.1 al acestei legi, care statuează că scopul adop-
tării acestui act legislativ este asigurarea protecţiei 
drepturilor şi libertăţilor persoanei la prelucrarea 
datelor ei cu caracter personal, inclusiv a protecţiei 

drepturilor la inviolabilitatea vieţii private, la secre-
tul personal şi familial. 

După cum observăm, în articolul menționat au 
fost utilizate aceleași sintagme consemnate la art. 
177 Cod penal, precum secret personal și familial, 
iar viața personală a fost apreciată ca viață privată. 
Astfel distingem că această lege a avut drept scop 
introducerea acelor reglementări care ar putea oferi 
cadrul juridic legal pentru a putea fi puse în aplicare 
normele coercitive penale. 

În acest sens, au fost instituite definițiile: „date cu 
caracter personal” – date despre o persoană fizică, ce 
permit identificarea ei directă sau indirectă; „subiect 
al datelor cu caracter personal” – persoană fizică, 
purtătoare de date cu caracter personal; „deţinător al 
datelor cu caracter personal” – persoană juridică sau 
fizică care organizează şi efectuează prelucrarea da-
telor cu caracter personal, precum şi care determină 
scopurile, esenţa şi mijloacele de prelucrare a aces-
tora; „prelucrarea datelor cu caracter personal” – ori-
ce operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuea-
ză asupra datelor cu caracter personal la colectare, 
înregistrare, organizare, stocare, precizare, adaptare, 
modificare, excludere, consultare, acordare a accesu-
lui, utilizare, transmitere, difuzare, blocare sau dis-
trugere; „transmiterea datelor cu caracter personal” 
– punerea la dispoziţia terţilor a datelor cu caracter 
personal de către deţinătorul acestora; „consimţă-
mântul subiectului datelor cu caracter personal” – 
orice manifestare de voinţă liberă, necondiţionată, 
concretă şi conştientă, prin care subiectul permite a 
efectua prelucrarea datelor cu caracter personal, pre-
cum și crearea cadrului legal de acționare a acestor 
principii în ordine civilă.

În special, au fost conturate cele patru elemen-
te constitutive care caracterizează inviolabilitatea 
vieții intime, familiale și private: 1. datele cu carac-
ter personal; 2. subiectul datelor cu caracter perso-
nal; 3. prelucrarea datelor cu caracter personal; și                   
4. Deținătorul acestor date cu caracter personal. 

Succesiv, în anul 2012, Legea nr. 17 cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal a fost abrogată 
din motivul intrării în vigoare a Legii nr. 133 privind 
protecția datelor cu caracter personal, care în esență 
nu a schimbat radical principiile pe care se funda-
menta legea anterioară, ci doar a stabilit un grad mai 
detaliat al formei juridice reglementat.

Cine este subiectul datelor cu caracter perso-
nal?

Cum am menționat supra, calificativul de subiect 
al datelor cu caracter personal era unul ambiguu, 
până ce nu a fost adoptată în anul 2003 Legea cu 



53

Nr. 1, 2016 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

privire la informatizare și la resursele informaționale 
de stat, succesiv în anul 2007 Legea cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal și, respectiv, 
în anul 2011 Legea privind protecția datelor cu ca-
racter personal, care au definit clar că titularul de 
drept asupra datelor cu caracter personal este per-
soana fizică. Persoana fizică intră în drepturi depline 
asupra datelor cu caracter personal odată cu atinge-
rea majoratului, iar până la acel moment, titularii de 
drept se constituie reprezentanții legali ai acestuia 
(părinți, tutorele, curatorul ș.a.) Mai mult, chiar și 
după decesul persoanei fizice, regimul juridic asupra 
datelor cu caracter personal prevăzut de actele legis-
lative enunțate, rămâne activ, din considerentul că 
dreptul asupra acestor date se transmite succesorului 
de drept. Faptul transmiterii dreptului asupra datelor 
cu caracter personal succesorilor de drept nu este li-
mitat în timp. 

Ce presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal?

Potrivit dispozițiilor Legii privind protecția date-
lor cu caracter personal, prelucrarea reprezintă orice 
operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuea-
ză asupra datelor cu caracter personal prin mijloace 
automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colecta-
rea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, 
restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, 
diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori com-
binarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. Respec-
tiv, conotația juridică care califică drept o prelucrare 
de date cu caracter personal este destul de complexă. 
În acest sens, chiar și simpla vizualizare a unor ima-
gini video, foto, ascultarea în public sau în privat a 
unor informații audio sau prin voce, stocarea unor 
documente în format electronic în memoria dispo-
zitivelor de calcul, sau păstrarea unor documente pe 
suport de hârtie în arhivă etc., aceste operațiuni în 
sensul legii reprezintă o prelucrare de date cu carac-
ter personal și, respectiv, acestea cad sub incidența 
regimului juridic al Legii privind protecția datelor cu 
caracter personal. 

Cine poate fi operator de date cu caracter per-
sonal? 

Conform dispozițiilor legale, operatorul de date 
cu caracter personal poate fi persoană fizică sau per-
soană juridică de drept public sau de drept privat, 
inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori 
organizaţie care, în mod individual sau împreună 
cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de pre-
lucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în 
mod expres de legislaţia în vigoare. În acest sens, în 

situația în care persoana fizică sau juridică a decis de 
sine stătător de a prelucra un anumit volum de date 
cu caracter personal, precum și a stabilit mijloacele 
prin intermediul cărora vor fi prelucrate – aceasta va  
avea calitatea de operator de date cu caracter perso-
na. De exemplu: persoana fizică poate avea calitatea 
de operator de date cu caracter personal în situația 
în care montează un sistem de supraveghere video 
pe propria locuință, iar unghiul de captare al acestor 
dispozitive video vizează și pietonii sau conducăto-
rii auto care se deplasează pe un drum public; per-
soana juridică de drept public sau privat poate avea 
calitatea de operator de date cu caracter personal în 
situația în care în scop de a desfășura un concurs de 
angajare colectează CV-urile subiecților de date. 

Care sunt regulile de joc sau cum trebuie prelu-
crate datele cu caracter personal pentru a nu admi-
te o ingerință în viața intimă, familială și privată?

În conformitate cu prevederile art.4 al Legii pri-
vind protecția datelor cu caracter personal, datele cu 
caracter personal trebuie să fie prelucrate: a) în mod 
corect şi conform prevederilor legii; b) colectate în 
scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulteri-
or să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu 
aceste scopuri; c) adecvate, pertinente şi neexcesive 
în ceea ce priveşte scopul pentru care sunt colecta-
te şi/sau prelucrate ulterior; d) exacte şi, dacă este 
necesar, actualizate. Datele inexacte sau incomplete 
din punctul de vedere al scopului pentru care sunt co-
lectate şi ulterior prelucrate se şterg sau se rectifică; 
e) stocate într-o formă care să permită identificarea 
subiecţilor datelor cu caracter personal pe o perioadă 
care nu va depăşi durata necesară atingerii scopuri-
lor pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate. 
Stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă 
mai mare, în scopuri statistice, de cercetare istorică 
sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pre-
văzute de normele ce reglementează aceste domenii, 
şi numai pentru perioada necesară realizării acestor 
scopuri. 

În textul următor, vom încerca să desprindem ca-
racteristica generală a datelor cu caracter personal, 
precum și regimul juridic care urmează a fi menținut 
la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cum trebuie să fie prelucrate datele cu caracter 
personal pentru a fi administrate într-un mod co-
rect și legal?

În special, odată cu instituirea acestei cerințe le-
gale, conformitatea prelucrării datelor cu caracter 
personal urmează a fi examinată prin prisma întregu-
lui ansamblu de norme de drept care reglementează 
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anumite rapoarte juridice specifice în scopul căro-
ra datele cu caracter personal au fost colectate. De 
exemplu: în situația în care se intenționează colecta-
rea informațiilor ce vizează starea de sănătate a per-
soanei, urmează a se ține cont de prevederile art. 12 
al Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile 
pacientului, care statuează că acest tip de informații 
poate fi obținut de către pacient sau de către repre-
zentantul legal al acestuia sau la cererea motivată a 
organului de urmărire penală, sau a instanței de jude-
cată. În acest sens, dacă entitatea care intenționează 
colectarea acestei categorii speciale de date cu ca-
racter personal nu se regăsește în subiecții de drept 
menționați, prelucrarea de date cu caracter personal 
se va considera ca fiind ilegală și va atenta la invio-
labilitatea vieții intime, familiale și private.

Cum trebuie colectate datele cu caracter perso-
nal pentru ca scopul să fie determinat, explicit şi le-
gitim, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri?

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter per-
sonal se va aprecia în funcție de scopul prelucrării, 
cum ar fi: colectarea și ulterior utilizarea datelor cu 
caracter personal în scopul de a trafica un grup de 
persoane se va considera ca fiind ilegală, din consi-
derentul că scopul pentru care au fost colectate date-
le nu corespunde arealului juridic național; accesarea 
sistemelor informaționale de stat sau private pentru 
a colecta adresa de domiciliu a unei persoane fizice 
în scopul de a o restrânge fizic pentru a face sau a nu 
face anumite acțiuni, se va considera ca fiind ilegală, 
însă aceeași acțiune de prelucrare a datelor cu carac-
ter personal, efectuată în scop de a înainta cererea 
de chemare în judecată conform jurisdicției adresei 
pârâtului, se va considera ca fiind legală din moti-
vul că o astfel de prelucrare de date este necesară 
în vederea urmăririi unui interes legitim prevăzut de 
Codul civil și Codul de procedură civilă. 

Datele cu caracter personal urmează a fi adec-
vate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte 
scopul pentru care sunt colectate şi/sau prelucrate 
ulterior.

De regulă, necesitatea prelucrării unui anumit vo-
lum de date cu caracter personal este motivată din 
specificul necesității realizării unui scop, cum ar fi: 
în cazul încheierii unui contract de împrumut de la 
o instituție financiară – clientul urmează să predea 
doar acele categorii de date cu caracter personal 
care sunt necesare realizării prevederilor contractu-
ale, precum: nume, prenume, IDNP, adresa de do-
miciliu, locul de muncă etc., însă colectarea copi-
ei buletinului de identitate a copiilor minori sau a 

soției, părinților sau a altor rude apropiate în absența 
unei justificări legale, în acest sens, se va conside-
ra ca fiind ilegală; în cazul încheierii unui contract 
de prestare a serviciilor cu o companie de telefonie 
mobilă – colectarea de către companie a cazierului 
juridic, sau a certificatului medical al clientului în 
absența unei necesități legale va fi calificată ca fiind 
excesivă scopurilor declarate; colectarea datelor cu 
caracter personal a unui student, în vederea perfec-
tării contractului de studii, trebuie să se limiteze la 
cerințele reale al prestatorului de servicii, în cazul 
dat al instituției de învățământ, colectând doar acele 
date cu caracter personal care sunt absolut necesare 
înmatriculării acestuia în anul de studii, categorii de 
date precum permisul de conducere, certificatul de 
stare civilă sau copia pașaportului vor fi considerate 
ca fiind inadecvate situației specifice.

Datele cu caracter personal urmează a fi exacte 
şi, dacă este necesar, actualizate. Datele inexacte 
sau incomplete din punctul de vedere al scopului 
pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate se 
şterg sau se rectifică.

Această cerință legală prezumă necesitatea prelu-
crării datelor cu caracter personal in formula veridică 
a acestora, pentru a putea corespunde scopului pen-
tru care au fost colectate. Astfel poate fi evidențiată 
situația în care prestatorii de servicii transmit facturi-
le consumatorilor spre achitare. Adesea, informațiile 
consemnate în aceste facturi nu corespund realității 
în partea ce vizează atât identificatorii proprietarului, 
cât și adresa acestora sau datele reale de consum. În 
aceste situații, anume operatorului de date cu caracter 
personal îi revine obligația de a actualiza sau a șterge 
datele cu caracter personal ale clienților. Ce este și 
mai grav, când operatorul de date cu caracter perso-
nal, de exemplu instituția medicală, consemnează în 
fișa medicală sau în certificatul unei investigații date 
inexacte sau neactualizate, stabilind pacientului o di-
agnoză care limitează capacitatea de exercițiu a aces-
tuia sau în baza unor date neactulizate administrează 
pacientului o altă doză de preparate medicale decât 
cea necesară. O altă situație nu mai puțin sensibilă 
ar fi consemnarea în Registrul informațiilor crimina-
listice și criminologice a existenței sau inexistenței 
anumitor înregistrări, astfel fiind modificată situația 
reală a informațiilor consemnate în acest registru, fi-
ind generate riscuri suplimentare ce ar viza luarea 
unor decizii în funcție de informațiile consemnate în 
acest sistem de evidență, cum ar fi: în caz afirmativ, 
subiectului de date cu caracter personal i-ar putea fi 
interzis să părăsească țara sau i-ar fi putut fi respinsă 
posibilitatea de a participa sau de a fi numit într-o 
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funcție publică, iar în caz negativ i-ar putea fi stabi-
lită o pedeapsă mai blândă pentru săvârșirea repetată 
a unei infracțiuni. În acest sens, actualizarea datelor 
cu caracter personal și prelucrarea doar a acelor date 
care sunt exacte, este o necesitate legală, iar neres-
pectarea acestor condiții poate genera unele efecte 
ce pot duce la prejudicierea unor drepturi fundamen-
tale care vizează persoana fizică. 

Datele cu caracter personal urmează a fi stocate 
într-o formă care să permită identificarea subiecţilor 
datelor cu caracter personal pe o perioadă care nu 
va depăşi durata necesară atingerii scopurilor pen-
tru care sunt colectate şi ulterior prelucrate. Stocarea 
datelor cu caracter personal pe o perioadă mai mare, 
în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţi-
fică, se va face cu respectarea garanţiilor privind pre-
lucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de 
normele ce reglementează aceste domenii, şi numai 
pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

Necesitatea prelucrării informațiilor ce consem-
nează date cu caracter personal doar pe durata nece-
sară atingerii scopului pentru care au fost colectate, 
este una dintre condițiile de bază care fundamen-
tează conformitatea prelucrării datelor cu caracter 
personal. Limitarea termenului de stocare a datelor 
cu caracter personal exclude posibilitatea prelucrării 
acestor informații în alte scopuri decât pentru care 
au fost colectate inițial datele. De regulă, stocarea 
datelor cu caracter personal după atingerea scopu-
lui este reglementată de legislația specială a fiecărui 
domeniu separat. Spre exemplu: în corespundere cu 
prevederile art.7 alin.(1) al Legii cu privire la pre-
venirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, termenul de stocare a informaţiei şi a 

documentelor persoanelor fizice şi juridice, ale be-
neficiarului efectiv, ţin de registrul persoanelor fizice 
şi juridice identificate, arhiva conturilor şi documen-
telor primare, inclusiv a corespondenţei de afacere 
este de 5 ani. 

Având în vedere chintesența argumentelor 
enunțate supra, desprindem cu celeritate că princi-
piile de protecție a datelor cu caracter personal re-
prezintă caracteristica juridică a inviolabilității vieții 
intime, familiale și private. 
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Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002.

5. Legea nr. 567 din 21 noiembrie 2003, cu privire la 
informatizare și la resursele informaționale de stat.
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lui, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Eu-
ropene în anul 2014.

Recenzent:
Oxana ROTARu, 

doctor în drept
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Trecerea Republicii 
Moldova la econo-

mia de piaţă a cauzat schim-
bări esenţiale în toate dome-
niile – economic, social etc. 
Această situaţie a generat, 
de asemenea, şi schimbări 
în domeniul dreptului trans-
porturilor, precum şi în alte 
raproturi de ordin social, 
strâns legate între ele.

Evident că aceste schim-
bări au creat premise pentru 
a fi analizate, studiate în sta-
tica şi dinamica lor logică. 

Ba mai mult ca atât, orientarea europeană a Republicii 
Moldova a creat noi premise pentru desfăşurarea stu-
diilor respective. 

Din aceste considerente, putem menţiona că studiul 
efectuat de Iurie Mihalache este, bineînțeles, foarte ac-
tual, dictat nu doar de premisele indicate supra, dar şi 
de faptul că nu au fost efectuate până în prezent studii 
juridice separate, aprofundate şi complete, sub aspec-
tul activităţii de întreprinzător, în domeniul transpor-
tului rutier de persoane în Republica Moldova.

Analiza comparativă a legislaţiei, doctrinei şi a 
practicii juridice naţionale în domeniile respective 
din ţările vecine, cum ar fi România, Federația Rusă, 
Franţa etc. şi orientările Uniunii Europene, i-a permis 
cercetătorului Iurie Mihalache să efectueze un studiu 
cu conținut original şi necesar pentru doctrina, practi-
ca şi jurisprudenţa autohtonă.

Dat fiind faptul că procesul de transport rutier in-
clude în sine o structură complexă în care se aplică 
reglementări din diferite ramuri de drept (civil, admi-
nistrativ, de antreprenoriat ş.a.), într-adevăr studiul re-
alizat de dl Iurie Mihalache e bine-venit. 

În monografia respectivă este evidenţiată legătura 
care există între legislaţia din domeniul transporturilor 
şi legislaţia ce aparţine altor domenii de reglementare, 
precum şi influenţa normativă pe care o exercită alte 
ramuri de drept asupra relaţiilor sociale din transpor-
tul rutier, în care un loc însemnat este destinat per-
soanelor fizice, în calitate de participant important în 
aceste raporturi. 

Referindu-ne la conţinutul monografiei autorului, 

compusă din cinci capitole, putem menţiona structura 
logică şi consecutivitatea acestora care au creat, în an-
samblu, o viziune doctrinală şi practică foarte reuşită 
asupra activităţii de întzreprinzător în domeniul trans-
portului rutier cu participarea persoanelor fizice.

Un moment pozitiv, în afară de analiza compara-
tivă a doctrinei şi legislaţiei naţionale şi celei străine, 
îl constituie faptul analizei jurisprudenţei naţionale 
într-o perioadă destul de îndelungată – anii 2008-
2015. Baza teoretico-ştiinţifică a lucrării o constituie 
studiile savanţilor-specialişti în domeniul dreptului 
transporturilor: ruşi – H.I. Șvarts, M.I. Braghinski,                       
V.V. Vitreanski, А.G. Bâkov, V.А. Еghizarov,         
S.F. Heighetova ş.a., români – O.Căpăţînă, Gh.Filip, 
P.Vasilescu, Gh.Piperea, englezi – W.Augello, 
G.Pezold, C.Thaller, francezi – J.Aubert, S.Calme, 
B.Kerguelen-Neyrolles, L.Garcia-Campillo ș.a. De 
o mare importanţă sunt cercetările doctrinarilor din 
Republica Moldova: E.Cojocari, S.Băieşu, Gh.Focșa şi 
N.Roșca în materia dreptului civil şi a dreptului afaceri-
lor, totodată și ale profesorilor Gh.Chibac, A.Bloşenco, 
D.Cimil, N.Garștea şi C.Pascari – care au abordat dife-
rite aspecte juridice ale transportului rutier. 

Importanţa studiului efectuat de Iurie Mihalache în 
monografia vizată se manifestă şi prin valoarea con-
cluziilor şi a propunerilor formulate care pot fi utile în 
procesul de perfecţionare a legislaţiei naţionale, pot 
fi aplicate în practica contractuală a operatorilor de 
transport rutier în raporturile cu persoanele fizice în 
calitate de călători.

Din aceste considerente, putem menţiona că mono-
grafia doctorului Iurie Mihalache Activitatea de între-
prinzător în domeniul transportului rutier de persoane 
(aspecte juridice) poate fi recomandată ca suport reuşit 
pentru aplicarea în practică de către angajaţii din do-
meniul transportului rutier. Această monografie poate 
fi utilizată de către juriştii care activează în domeniul 
respectiv şi, bineînţeles, de către studenţii şi cadrele di-
dactice de facultăţile de drept din republică.

Monografia în discuție poate fi, de asemenea, folo-
sită de toţi cei care au interes personal sau profesional 
vizavi de transportul rutier de persoane.

Gheorghe CHIBAC,
doctor în drept,

profesor universitar,
Departamentul Drept Privat, USM   
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