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În cadrul prezentului demers ştiinţific ne vom ori-
enta spre analiza primei modalităţi normative de 

exprimare a faptei prejudiciabile consemnată la alin.(1) 
art.278 CP RM (actul terorist) – provocarea exploziei, 
incendiului sau săvârşirea altei fapte care creează pe-
ricolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii 
sau mediului ori alte urmări grave.

Ab initio, urmează să răspundem la întrebările: Ce 
înţelegem prin explozie şi prin incendiu? Care este 
conţinutul sintagmei „alte fapte”? 

Preliminar, consemnăm că la descrierea moda-
lităţii normative supuse investigaţiei legiuitorul a 
mers pe calea stipulării unei liste exemplificative 
a faptelor prejudiciabile. In concreto, în calitate de 
exemple de fapte prejudiciabile legiuitorul a decis 
să specifice expres „explozia” şi „incendiul” ca fiind 
unele dintre cele mai răspândite modalităţi de expri-
mare a ilicitului penal. În acelaşi timp, expresia „alte 
fapte” implică catalogarea unor acţiuni/inacţiuni si-
milare (neprevăzute în textul de lege) drept forme 

de manifestare a elementului material al infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.278 CP RM.

Din perspectivă comparată, pe lângă provocarea ex-
ploziei şi a incendiului, dispoziţia alin.(1) art.323 Cod 
penal al Georgiei [1], cuprinde suplimentar, în calitate 
de acţiuni prejudiciabile exemplificative: atacul asu-
pra persoanei şi aplicarea armei. De asemenea, alin.
(1) art.179 Cod penal al Tadjikistanului [2] prevede tra-
gerea din armă de foc drept acţiune prejudiciabilă. Iar 
la alin.(1) art.289 Cod penal al Republicii Belarus [3], 
este prevăzută cu titlu exemplificativ, în calitate de fap-
tă prejudiciabilă – provocarea inundaţiilor. De remarcat 
că şi legiuitorii acestor state prevăd o listă exemplifica-
tivă a faptelor prejudiciabile. 

În context, menționăm că în planul dreptului com-
parat deosebim câteva tehnici de evidenţiere a listei 
faptelor prejudiciabile în dispoziţia normelor ce incri-
minează actele teroriste. În majoritatea statelor foste 
membre ale Uniunii Sovietice, lista faptelor prejudicia-
bile este una exemplificativă, legiuitorul descriind latu-
ra obiectivă a actului terorist prin specificarea câtorva 

CZU 343.326
LATuRA OBIECTIVĂ A ACTuLuI TERORIST PREVĂZuT 

LA alin.(1) art.278 CP RM
Vladislav MANEA

Violeta COJOCARU
Universitatea de Stat din Moldova

În cadrul studiului efectuat este supusă analizei prima modalitate normativă de exprimare a faptei prejudiciabile con-
semnată la alin.(1) art.278 CP RM: provocarea exploziei, incendiului sau săvârşirea altor fapte similare menite să creeze 
pericolul cauzării morţii ori vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei, daune esenţiale proprietăţii sau me-
diului ori alte urmări grave. S-a arătat că, în acord cu legislaţia penală a Republicii Moldova, lista faptelor prejudiciabile 
înscrise la alin.(1) art.278 CP RM are un conţinut deschis, motiv pentru care poate implica şi alte acţiuni/inacţiuni social-
mente periculoase. S-a argumentat că expresia „alte urmări grave”, din textul alin.(1) art.278 CP RM, sugerează că pe post 
de alte urmări pot apărea doar acelea comparabile cu decesul, vătămarea sănătăţii persoanei, daunele esenţiale proprietăţii 
sau mediului. S-a demonstrat că semnele estimative „alte fapte”, „alte urmări grave” din textul alin.(1) art.278 CP RM, 
deşi comportă un caracter general, concordă cu cerinţa de previzibilitate a legii penale. Natura juridică a actelor teroriste 
conferă destinatarului legii penale posibilitatea de a prevedea care alte fapte pot constitui modalităţi de exprimare a faptei 
prejudiciabile. Tot din aceleaşi considerente, făptuitorul este în stare să prevadă conţinutul expresiei „alte urmări grave”.

Cuvinte-cheie: act terorist; explozie; incendiu; urmări grave; alte fapte; daune esenţiale proprietăţii; semne estima-
tive; caracterul general al normei; principiul legalităţii. 

THE OBjECTIVE SIDE OF THE TERRORIST ACT PROVIDED TO par.(1) art.278 PC RM
In the study carried out is analyzed the first normative way of expressing the harmful act mentioned in par.(1) art.278 

PC RM: setting an explosion, arson, or any other action that creates the danger of causing death, bodily injury, damage 
to health, essential damage to property or to the environment or other severe consequences. It has been shown that in 
accordance with the criminal law of the Republic of Moldova, the list of prejudicial acts listed in par.(1) art.278 PC RM 
has open content, which may imply other socially dangerous actions / inactions. It has been argued that the phrase ”other 
serious consequences” in the text of par.(1) art.278 PC RM suggests that as a result of other consequences can occur only 
those comparable to death, bodily injury, damage to health, essential damage to property or to the environment. It has been 
shown that the “other acts”, “other serious consequences” in the text of par.(1) art.278 PC RM, even though it has a general 
character is in line with the requirement of the predictability of the criminal law. The legal nature of terrorist acts confers 
to the recipient of the criminal law the possibility of foresee which other acts may be ways of expressing prejudicial act. 
For the same reasons, the perpetrator is in a position to foresee the content of the phrase “other serious consequences”.

keywords: terrorist act; explosion; arson; serious consequences; other acts; essential damage to property; estimative 
signs; the general character of the rule; the principle of legality. 
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fapte prejudiciabile (de regulă, a celor mai răspândite). 
În legislaţia acestor state, similar legislaţiei penale a 
Republicii Moldova, în conţinutul normelor similare 
celei de la alin.(1) art.278 CP RM se operează cu sin-
tagma „alte fapte” sau „alte acţiuni”. Pe cale de conse-
cinţă, cele din urmă sintagme înglobează un şir de fapte 
prejudiciabile neprevăzute expres în dispoziţia normei 
incriminatoare, dar care rezultă din esenţa actului te-
rorist. Din această categorie evidenţiem: art.214 Cod 
penal al Azerbaidjanului [4], art.217 Cod penal al Ar-
meniei [5], art.323 Cod penal al Georgiei, art.226 Cod 
penal al Kârgâzstanului [6], art.255 Cod penal al Ka-
zahstanului [7], art.271 Cod penal al Turkmenistanului 
[8], art.179 Cod penal al Tadjikistanului, art.258 Cod 
penal al Ucrainei [9], art.289 Cod penal al Republicii 
Belarus şi art.205 Cod penal al Federaţiei Ruse [10].

Potrivit unei alte tehnici legislative, lista faptelor 
prejudiciabile este una exhaustivă, nefiind posibil lăr-
girea acestora de către cel abilitat cu aplicarea legii pe-
nale. Caracteristic pentru acest grup de legislaţii este 
faptul inserării exprese în textul normelor incrimina-
toare a tuturor modalităţilor normative de exprimare a 
faptei prejudiciabile. Practicianului nu-i revine decât să 
confrunte textul legal cu cele comise în vederea iden-
tificării faptului dacă acţiunea/inacţiunea prejudiciabilă 
săvârşită este reflectată expres în dispoziţia normei in-
criminatoare. Pe de o parte, un asemenea model legis-
lativ comportă avantajul facilitării procesului de aplica-
re a legii penale cazurilor practice concrete, comparativ 
cu primul model, atunci când cel abilitat cu calificarea 
infracţiunilor este impus să identifice dacă o anumită 
faptă prejudiciabilă (alta decât cea expres prevăzută de 
dispoziţia normei) cade sau nu sub incidenţa expresiei 
„alte fapte” sau „alte acţiuni”. Pe de altă parte, insera-
rea unor liste exhaustive a modalităţilor normative de 
exprimare a faptei prejudiciabile creează probleme la 
construcţia normei juridico-penale. Mai cu seamă, în 
grupul legislaţiilor din această categorie se observă ten-
dinţa construcţiei unor norme incriminatoare extrem de 
greoaie, complexe. Cu alte cuvinte, un asemenea mo-
del încarcă excesiv textul legii penale, fapt care, în cele 
din urmă, la fel, poate îngreuna procesul de încadrare 
juridico-penală a faptelor infracţionale. În cadrul aces-
tui grup putem remarca: art.250 Cod penal al Lituani-
ei [11], §237 Cod penal al Estoniei [12], art.108a Cod 
penal al Bulgariei [13], art.230 Cod penal al Albaniei 
[14], art.314 Cod penal al Ungariei [15], art.201 Cod 
penal al Bosniei şi Herţegovinei [16], art.108 Cod pe-
nal al Sloveniei [17], §278c Cod penal al Austriei [18], 
art.421-1 Cod penal al Franţei [19], §114 Cod penal al 
Danemarcei [20], secţiunea 1 capitolul 34(a) Cod penal 
al Finlandei [21], art.100a Cod penal al Islandei [22], 
secţiunea 147a Cod penal al Norvegiei [23], art.328A 
Cod penal al Maltei [24] etc. 

De asemenea, se atestă prezenţa unei tehnici mix-
te, potrivit căreia, deşi lista faptelor prejudiciabile este 
redată exemplificativ, totuşi aceasta conţine o enume-
rare mult mai largă a modalităţilor normative de expri-
mare a faptei, comparativ cu modelele incriminatorii 
din prima categorie. De exemplu, latura obiectivă a 
actului terorist consemnat la alin.(1) art.447 Cod pe-

nal al Muntenegrului [25] este formată din următoarele 
modalităţi normative alternative de exprimare a faptei 
prejudiciabile: 1) atentarea asupra vieții, sănătăţii sau a 
libertății persoanei; 2) răpirea sau luarea în calitate de 
ostatic; 3) distrugerea instalațiilor de stat sau publice, 
a sistemelor de circulație, a infrastructurii, inclusiv a 
sistemelor informatice, a platformelor fixe de pe raf-
tul epicontinental, a bunurilor publice sau a proprietății 
private; 4) deturnarea aeronavelor, navelor maritime, 
a mijloacelor de transport publice sau a celor de bu-
nuri; 5) păstrarea, procurarea, transportarea, furniza-
rea sau utilizarea armelor, substanţelor explozive, a 
materialelor sau dispozitivelor nucleare ori radioacti-
ve, a armelor nucleare, biologice sau a celor chimice;                                                
6) cercetarea și dezvoltarea armelor nucleare, biologice 
și a celor chimice; 7) emisia de substanțe periculoase 
sau provocarea unor incendii, explozii sau inundații 
sau săvârşirea altor acțiuni (subl. ne aparţine) în ge-
neral periculoase, care ar putea dăuna vieții oamenilor; 
8) obstrucționarea sau întreruperea alimentării cu apă, 
cu energie electrică sau cu alt tip de produs generator 
de energie care ar putea pune în pericol viața oameni-
lor. Observăm că expresia „sau săvârşirea altor acţiuni” 
conferă posibilitatea practică de a atribui la această ca-
tegorie orice altă faptă susceptibilă să pericliteze viaţa 
oamenilor. În acelaşi timp, surprindem prezenţa unei 
liste extrem de variată a acţiunilor/inacţiunilor prejudi-
ciabile stabilite expres în textul normei incriminatoare. 
Situaţii analogice învederăm în cazul secţiunii 311 Cod 
penal al Cehiei [26], art.169 Cod penal al Croaţiei [27], 
art.391 Cod penal al Serbiei [28] şi art.88 Cod penal al 
Letoniei [29].

Nu în ultimul rând, potrivit celei din urmă tehnici 
legislative (minoritare), în codurile penale ale unor sta-
te străine latura obiectivă a actelor teroriste nu conţine, 
în genere, nici măcar cu titlu exemplificativ, lista fapte-
lor prejudiciabile. În acord cu respectivele legislaţii, la 
descrierea laturii obiective a actului terorist legiuitorul 
foloseşte termeni generici. Prin urmare, potrivit acestor 
legislaţii, normele ce sancţionează actul terorist au con-
ţinut deschis de incriminare. Cu titlu de exemplu, pu-
tem evidenţia norma de la alin.(1) art.343 Cod penal al 
Columbiei [30], care pedepseşte penal provocarea ori 
menţinerea stării de frică sau teroare în rândul popu-
laţiei ori a unui segment din acesta, prin acte ce pun în 
pericol (subl. ne aparţine) viaţa, integritatea fizică sau 
libertatea persoanei, clădirile sau mijloacele de comu-
nicaţie, de transport, mijloacele de prelucrare sau trans-
port al fluidelor sau al energiei electrice. Remarcăm că 
legiuitorul columbian nu enumeră faptele prejudiciabi-
le. Acesta se limitează la utilizarea expresiei „prin acte 
ce pun în pericol” pentru descrierea laturii obiective a 
actului terorist, sugerând destinatarului legii penale că 
orice act capabil să pună în pericol valorile sociale sus-
indicate poate apărea pe post de faptă prejudiciabilă. 
Tehnică analogică este demonstrată în cazul art.319 
Cod penal al statului Peru [31].

După această digresiune, necesară prezentului stu-
diu, în cele ce urmează ne vom concentra atenţia asu-
pra analizei, in concreto, a primei modalităţi normative 
de exprimare a faptei prejudiciabile. Pentru aceasta se 
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impune definirea termenilor: „explozie” şi „incendiu”. 
Vom începe cu definirea exploziei. În opinia D.V. Mo-
rozova, explozia constituie reacţia chimică momenta-
nă ce duce la eliminarea unei cantităţi mari de ener-
gie, ce posedă putere distructivă [32, p.235]. După       
M.M. Galacieva, explozia presupune eliberarea unei 
cantităţi mari de energie în volum limitat, într-un ter-
men scurt [33, p.65]. Potrivit Dicţionarului explicativ 
al limbii române [34, p.546], prin explozie trebuie de 
înţeles reacţia chimică sau fizică foarte rapidă, violen-
tă, însoţită de efecte mecanice, sonore, termice, lumi-
noase etc., provocate de descompunerea substanţelor 
explozive pe care le conţine un dispozitiv de distrugere; 
procesul de descompunere a substanţelor explozive şi 
de transformare a lor în alţi compuşi, mai simpli, în-
soţit de dezvoltare mare de căldură, lumină, zgomot şi 
de efectuare de lucru mecanic într-un timp foarte scurt. 
Din cea din urmă definiţie se desprinde ideea potrivit 
căreia explozia implică necesarmente descompunerea 
unor substanţe explozive. Poate. Însă la lit.c) alin.(2) 
art.278 CP RM este stabilită răspunderea penală, inter 
alia, pentru actul terorist săvârşit cu aplicarea substan-
ţelor explozive. În context apare firească întrebarea: 
prin ce se deosebeşte infracţiunea prevăzută la lit.c) 
alin.(2) art.278 CP RM de infracţiunea prevăzută la 
alin.(1) art.278 CP RM atunci când fapta prejudiciabilă 
ia forma provocării exploziei? Răspunsul îl găsim în li-
teratura de specialitate autohtonă: „În contextul infrac-
ţiunii specificate la alin.(1) art.278 CP RM, provocarea 
unei explozii ori a unui incendiu presupune recurgerea 
la mijloace ca gazul natural, clorul, amoniacul, aburul 
sub presiune, substanţe inflamabile etc. Ea nu poate 
presupune aplicarea armelor de foc sau a substanţelor 
explozive. În caz contrar, răspunderea se va aplica po-
trivit lit.c) alin.(2) art.278 CP RM” [35, p.525]. 

După identificarea sensului noţiunii „explozie” uti-
lizată în cadrul normei de la alin.(1) art.278 CP RM, în 
continuare vom defini incendiul. M.Iu. Pavlik defineş-
te incendiul ca fiind procesul de evocare deliberată a 
focului prin folosirea substanţelor chimice sau a altor 
substanţe capabile să provoace o aprindere activă [36, 
p.22]. După alţi autori, incendiul reprezintă influenţa 
termică asupra obiectelor lumii materiale exercitată cu 
scopul de a determina arderea necontrolată [32, p.235]. 
Nu în ultimul rând, incendiul este definit şi în ordinea 
juridică naţională. În acest sens, remarcăm Regulamen-
tul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la 
modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în do-
meniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de si-
tuaţii excepţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova (cu aceeaşi denumire), nr.1076 din 
16.11.2010 [37], care, la pct.2 defineşte incendiul ca 
fiind procesul de ardere necontrolată în spaţiu şi timp, 
care provoacă prejudicii materiale şi (sau) periclitează 
viaţa şi sănătatea oamenilor şi a animalelor agricole.

În literatura de specialitate se subliniază, cu drept 
cuvânt, că incendiul nu este utilizat de terorişti atât de 
des ca şi provocarea exploziei sau aplicarea armei, în 
special a celei de foc [38, p.15]. Acest lucru este cât se 
poate de clar: provocarea incendiului pare a fi o moda-
litate neactuală de săvârşire a actului terorist. Este mult 

mai eficace înspăimântarea populaţiei prin recurgerea 
la provocarea exploziilor sau prin aplicarea armelor de 
foc. Plus la aceasta, cele două modalităţi din urmă pot 
fi puse în funcţiune mult mai facil decât provocarea in-
cendiului.

Ca şi în cazul exploziei, pentru a fi în prezenţa in-
fracţiunii prevăzute la alin.(1) art.278 CP RM, este ine-
luctabil ca incendiul să nu fi fost provocat prin inter-
mediul substanţelor explozive, ci prin utilizarea altor 
mijloace. În caz contrar, este aplicabilă norma înscrisă 
la lit.c) alin.(2) art.278 CP RM.

În altă privinţă, accentuăm că în ipoteza actului tero-
rist săvârşit prin provocarea exploziei sau a incendiului 
ori prin săvârşirea altor fapte similare, atunci când sunt 
deteriorate sau distruse bunuri (de ex., clădiri etc.), dacă 
prin aceasta sunt cauzate daune în proporţii mari, cele 
comise nu necesită calificare suplimentară potrivit lit.a) 
alin.(2) art.197 CP RM (distrugerea sau deteriorarea in-
tenţionată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în 
proporţii mari, săvârşită prin incendiere, explozie sau 
prin o altă modalitate periculoasă). În această situaţie, 
atestăm prezenţa unei concurenţe dintre o normă-parte 
şi o normă-întreg, norma de la lit.a) alin.(2) art.197 CP 
RM evoluând pe post de normă-parte, în timp ce cea de 
la alin.(1) art.278 CP RM pe post de normă-întreg. 

După reliefarea particularităţilor noţiunilor „explo-
zie” şi „incendiu”, vom încerca să ne orientăm atenţia 
asupra elucidării conţinutului sintagmei „alte fapte” 
ca fiind expresia ce desemnează lista exemplificativă 
a acţiunilor/inacţiunilor prejudiciabile (altele decât 
provocarea exploziei sau a incendiului) apte să creeze 
pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii 
sau mediului ori alte urmări grave.

În Republica Moldova nu există interpretări oficia-
le ale sintagmei „alte fapte” din textul alin.(1) art.278 
CP RM. Acest vid însă este suplinit de doctrină. Pentru 
comparaţie, în Federaţia Rusă există explicaţii cu voca-
ţie de interpretare oficială efectuate pe marginea unei 
sintagme analogice (înscrise la alin.(1) art.205 CP FR 
(normă similară cu cea de la alin.(1) art.278 CP RM)). 
În concret, este vorba de pct.3 din Hotărârea Plenului 
Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la 
practica judiciară în cauzele penale despre infracţiunile 
cu orientare teroristă”, nr.1 din 09.02.2012 [39], în co-
respundere cu care prin „alte acţiuni” se are în vedere: 
provocarea accidentelor; distrugerea căilor de transport; 
contaminarea surselor de aprovizionare cu apă potabilă 
și produse alimentare; răspândirea agenților patogeni 
care pot provoca epidemii sau epizootii; contaminarea 
radioactivă, chimică, biologică (bacteriologică) sau de 
altă natură; atacul armat asupra populaţiei, tragerea din 
armă asupra caselor, în şcoli, spitale, clădiri departa-
mentale, în punctele de dislocare (aflare) a militarilor 
sau a colaboratorilor organelor de drept; luarea şi (sau) 
distrugerea clădirilor, gărilor, porturilor, structurilor 
culturale sau religioase.

Potrivit literaturii de specialitate ruse, din categoria 
altor fapte fac parte: provocarea alunecărilor de teren, 
a inundaţiilor, a căderilor de piatră; contaminarea sur-
selor de apă; dezactivarea sistemelor de alimentare cu 
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apă, cu energie electrică; blocarea căilor de transport; 
provocarea accidentelor şi epavelor în transport; distru-
gerea clădirilor, gărilor; răspândirea microbilor apţi să 
provoace epidemii sau altă contaminare etc.” [33, p.66-
67]. La aceste fapte, alţi autori adaugă: săvârşirea acţiu-
nilor prin folosirea substanţelor radioactive, otrăvitoare 
sau puternice; atentarea asupra resurselor informaţio-
nale, energetice, producătoare; blocarea aeroporturilor, 
liniilor de cale ferată etc. [40, p.16]. Pe poziţii similare 
se situează şi alţi autori [41, p.89; 42, p.3; 43, p.290; 
36, p.22].

Puncte de vedere oarecum asemănătoare învederăm 
şi în literatura de specialitate naţională. Într-o primă 
opinie, prin „alte fapte” trebuie de înţeles: afectarea 
radioactivă, folosirea surselor chimice şi electrice, in-
fectarea bacteriologică sau chimică a mediului ambi-
ant, provocarea inundaţiilor, avalanşelor etc. [44, p.62]. 
În viziunea lui V.Ţaulean, respectiva sintagmă implică 
următoarele fapte: producerea unor avarii, accidente, 
catastrofe în transport, distrugerea sau degradarea clă-
dirilor, a oricăror alte construcţii cu destinaţie culturală, 
religioasă etc., contaminarea unor teritorii cu substanţe 
radioactive, chimice, bacteriologice etc. [45, p.605]. 
La rândul lor, S.Brînza şi V.Stati atribuie la categoria 
„alte fapte” următoarele: „1) provocarea de accidente 
în domeniul transporturilor; 2) provocarea surpării de 
edificii guvernamentale, culturale, de cult, sportive sau 
de alt gen, în lipsa unei provocări de explozii sau de 
incendiu; 3) infestarea cu substanţe radioactive, otrăvi-
toare sau bacteriologice a unor clădiri, mărfuri, alimen-
te etc.” [35, p.525; 46, p.464]. Păreri asemănătoare au 
autorii L.G. Gîrla şi Iu.М. Таbarcea [47, p.104].

În cele din urmă, conchidem că expresia „alte fapte” 
din conţinutul normei înscrise la alin.(1) art.278 CP RM 
cuprinde o listă extrem de variată a acţiunilor/inacţiuni-
lor pasibile să evolueze pe post de faptă prejudiciabilă. 
La acestea, cu titlu exemplificativ, pot fi atribuite: sur-
parea clădirilor, instalaţiilor, precum şi a oricăror altor 
edificii; provocarea inundaţiilor, alunecărilor de teren, 
avalanşelor, prăbuşirilor; contaminarea solului, aerului, 
apei, produselor alimentare cu diverşi agenţi patogeni; 
blocarea şi/sau distrugerea căilor de transport; răspândi-
rea epidemiilor şi epizootiilor; întreruperea alimentării 
cu apă, electricitate sau alte resurse naturale etc. Nu în 
ultimul rând, aici pot fi atribuite tamponările realizate 
prin intermediul mijloacelor de transport, ca fiind una 
din modalităţile de ultimă oră utilizate de făptuitori în 
procesul comiterii actelor teroriste în statele europene 
(Franţa, Spania, Germania). Reiterăm că lista faptelor 
prejudiciabile are un conţinut deschis, motiv pentru 
care poate implica şi alte acţiuni/inacţiuni socialmente 
periculoase. Relevant e ca şirul faptelor prejudiciabile 
să fie în stare să creeze pericolul de a cauza moartea ori 
vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune 
esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări gra-
ve. În lipsa unei asemenea caracteristici, cele comise nu 
cad sub incidenţa sintagmei „alte fapte”. De aceea, pen-
tru a crea pericolul cauzării daunelor sus-indicate, este 
necesar ca respectivele fapte să comporte grad prejudi-
ciabil asemănător provocării exploziei sau incendiului. 
În acest sens, susţinem punctul de vedere ce-i aparţine 

M.M. Galacieva, potrivit căruia „prin alte fapte trebuie 
de înţeles acele acţiuni, diferite după caracter şi, care, 
sunt capabile să cauzeze urmări prejudiciabile similare 
ca în cazul provocării exploziei sau incendiului” [33, 
p.66].

În legislaţia unor state străine atestăm caracteristici 
similare atribuite sintagmei „alte fapte”. De exemplu, 
potrivit legislaţiei croate pentru a opera art.169 din 
Codul penal (articol similar celui supus analizei), actul 
trebuie să fie general periculos. Aceeaşi caracteristică 
trebuie să o posede fapta prejudiciabilă specificată la 
alin.(1) art.289 Cod penal al Republicii Belarus, la lit.g) 
alin.(1) secţiunea 311 Cod penal al Cehiei, precum şi la 
pct.7) alin.(1) art.447 Cod penal al Muntenegrului.

Aşadar, pentru a fi în prezenţa actului terorist spe-
cificat la alin.(1) art.278 CP RM în prima modalitate, 
nu este suficient ca făptuitorul să provoace explozii sau 
incendii ori să săvârşească alte fapte similare. E inevi-
tabil ca prin comiterea acestor fapte să se creeze peri-
colul cauzării morţii ori vătămării integrităţii corporale 
sau a sănătăţii persoanei, daunelor esenţiale proprietăţii 
sau mediului ori altor urmări grave. Respectiva circum-
stanţă joacă rolul de semn obiectiv constitutiv al com-
ponenţei de infracţiune consacrate la alin.(1) art.278 
CP RM, fapt susţinut şi în doctrina de specialitate [48, 
p.16]. În lipsa unui atare semn cele comise nu pot fi 
încadrate în tiparul normei analizate, fapt susţinut şi în 
doctrină [49, p.114]. Pe aceeaşi undă se situează legiu-
itorii rus, azer, armean, georgian, kirghiz, kazah, turk-
men, tadjik, ucrainean, bielorus etc.

În contrast, în legislaţia altor state, pentru a fi în 
prezenţa actului terorist, este suficient săvârşirea faptei 
prejudiciabile. Potrivit acestor legislaţii, pericolul cau-
zării decesului, vătămărilor, daunelor proprietăţii etc. 
nu constituie semn obligatoriu. De exemplu, în acord 
cu art.88 Cod penal al Letoniei, este suficient reţinerea 
faptei prejudiciabile pentru a fi în prezenţa actului tero-
rist. Aceeaşi situaţie învederăm în cazul art.108a Cod 
penal al Bulgariei, art.314 Cod penal al Ungariei, sec-
ţiunii 147a Cod penal al Norvegiei, art.572 Cod penal 
al Spaniei [50] etc.

În ce priveşte legislaţia Republicii Moldova, peri-
colul trebuie să fie real, fiind determinat în fiecare caz 
concret prin luarea în considerare a locului, timpului, 
metodei, instrumentelor şi mijloacelor săvârşirii infrac-
ţiunii, precum şi a altor împrejurări (numărul persoa-
nelor aflate în locul în care a avut loc explozia, pute-
rea şi capacitatea de distrugere a substanţelor explo-
zive folosite etc.) [51, p.63]. Într-o manieră similară,                   
S.I. Sobolevskaia şi V.V. Sviridov menţionează: „Dacă 
caracteristica calitativă a pericolului este determinată 
de legiuitor prin specificarea în dispoziţia normei a 
posibilelor urmări prejudiciabile, atunci probabilitatea 
survenirii acestora este determinată în funcţie de anu-
mite împrejurări concrete, aşa ca: puterea exploziei, 
parametrii incendiului, faptul utilizării unor substanţe 
socialmente periculoase (chimice, radioactive), locul 
aflării indivizilor etc.” [40, p.18].

Din textul normei supuse investigaţiei desprindem 
că pericolul poate viza: a) cauzarea morţii persoanei;   
b) cauzarea vătămării integrităţii corporale sau a sănă-
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tăţii persoanei; c) cauzarea daunelor esenţiale proprie-
tăţii sau mediului; d) cauzarea altor urmări grave.

Pericolul cauzării aceloraşi urmări prejudiciabile, cu 
excepţia daunelor esenţiale mediului sunt prevăzute în 
art.214 Cod penal al Azerbaidjanului şi în art.258 Cod 
penal al Ucrainei. Nu doar daunele esenţiale pasibile 
de cauzare mediului, ci şi vătămarea sănătăţii persoa-
nei, constituie potenţiala urmare prejudiciabilă exclusă 
din textul art.217 Cod penal al Armeniei, art.323 Cod 
penal al Georgiei, art.226 Cod penal al Kârgâzstanului, 
art.255 Cod penal al Kazahstanului, art.271 Cod penal 
al Turkmenistanului, art.179 Cod penal al Tadjikistanu-
lui. În corespundere cu art.289 Cod penal al Republicii 
Belarus, pe post de urmare prejudiciabilă susceptibilă 
de cauzare prin provocarea exploziei, incendiului, in-
undaţiilor sau a altor fapte similare pot apărea decesul, 
vătămarea sănătăţii persoanei sau alte urmări grave. 
Daunele esenţiale proprietăţii sau mediului nu sunt 
prevăzute expres în dispoziţia normei. Acestea însă, 
implicit, pot fi desprinse din expresia „alte urmări gra-
ve”. În acord cu art.141 Cod penal al Croaţiei, fapta 
prejudiciabilă trebuie să pună în pericol viaţa sau pro-
prietatea, nu şi mediul ambiant, sănătatea persoanei sau 
alte valori sociale. În conformitate cu art.447 Cod pe-
nal al Muntenegrului, art.201 Cod penal al Bosniei şi 
Herţegovinei, precum şi art.391 Cod penal al Serbiei, 
pericolul poate viza cauzarea decesului persoanei sau 
a daunelor considerabile economiei. Potrivit art.343 
Cod penal al Columbiei, fapta prejudiciabilă poate lua 
forma creării pericolului pentru libertatea persoanei. În 
fine, în corespundere cu art.328A Cod penal al Maltei, 
pericolul poate viza doar viaţa persoanei, nu şi alte va-
lori sociale.

Observăm că legiuitorul moldav a mers pe calea sti-
pulării unei liste mai largi a posibilelor urmări prejudi-
ciabile susceptibile de cauzare prin provocarea explo-
ziei, incendiului sau prin săvârşirea altor fapte similare. 
O asemenea stare a lucrurilor nu poate comporta decât 
un aspect pozitiv în planul procesului de prevenire a 
actelor teroriste. Nu de aceeaşi părere sunt şi unii doc-
trinari. Bunăoară, în accepţiunea lui V.P. Aliohin, latu-
ra obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.205 
CP FR (normă similară cu cea de la alin.(1) art.278 CP 
RM) are o construcţie nereuşită, aceasta deoarece pro-
vocarea exploziei sau a incendiului nu creează perico-
lul cauzării morţii, ci realmente cauzează victime ome-
neşti, motiv pentru care pericolul cauzării decesului nu 
trebuie să se regăsească în dispoziţia normei analizate 
[52, p.12]. Nu putem susţine acest punct de vedere. Or, 
este clar că nu orice explozie sau incendiu necesarmen-
te provoacă victime omeneşti. Totodată, considerăm 
oportună intervenţia legiuitorului concretizată în incri-
minarea actului terorist exprimat în simpla provocare a 
unei explozii sau a unui incendiu ce creează pericolul 
cauzării morţii persoanelor.

De consemnat că în dispoziţia normei de la alin.
(1) art.278 CP RM legiuitorul a evitat să specifice dacă 
provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvâr-
şirea altei fapte similare trebuie să determine apariţia 
pericolului cauzării morţii sau vătămării integrităţii 
corporale sau a sănătăţii unei singure persoane ori unui 

grup de persoane. În ce ne priveşte, considerăm că din 
raţionamente logice rezultă că pentru a fi aplicabil alin.
(1) art.278 CP RM, este suficient ca pericolul să vizeze 
viaţa sau sănătatea unei singure persoane. Pe aceeaşi 
undă se află şi alţi autori [53, p.278]. Din perspectivă 
comparată, în alin.(1) art.179 Cod penal al Tadjikista-
nului, este stipulat că acţiunile prejudiciabile trebuie să 
creeze pericolul cauzării morţii mai multor persoane. 
Aşadar, legiuitorul tadjik operează cu pluralul la de-
semnarea potenţialelor victime, motiv pentru care, în 
vederea evitării problemelor de calificare (atunci când 
este creat pericolul decesului unei singure persoane), 
F.A. Mirzoahmedov sugerează substituirea pluralului 
cu singularul [54, p.92].

În alt context, potrivit unei opinii, este superfluă in-
dicarea în textul normei analizate a pericolului cauzării 
daunelor esenţiale proprietăţii sau a altor urmări grave, 
deoarece trăsătura principală a actului terorist constă în 
orientarea făptuitorului spre intimidarea populaţiei sau 
spre exercitarea unei influenţe asupra organelor puterii 
de stat în vederea luării unor decizii [55, p.45]. Poa-
te. Este adevărat că intimidarea populaţiei sau silirea 
statului în vederea luării unor decizii favorabile făptu-
itorilor este puţin probabil de realizat, atunci când prin 
provocarea exploziei sau incendiului ori prin săvârşirea 
altor fapte se creează pericolul cauzării daunelor esenţi-
ale proprietăţii sau a altor urmări grave. Totuşi, o atare 
posibilitate nu este exclusă în totalitate. Mai mult, să nu 
uităm că pe post de destinatar al revendicărilor poate 
evolua nu doar statul, ci şi persoana fizică sau juridi-
că. Totodată, intimidarea populaţiei constituie unul din 
scopurile posibile ţintite de făptuitor. În aceste condiţii, 
pare mult mai fezabilă versiunea silirii persoanei fizice 
sau a celei juridice întru luarea unor decizii favorabile 
făptuitorului prin provocarea unei explozii sau a unui 
incendiu ori prin săvârşirea altor fapte similare care 
creează pericolul cauzării daunelor esenţiale proprietă-
ţii sau altor urmări grave.

Alţi autori sunt de părere că expresia „daune esen-
ţiale proprietăţii” trebuie exclusă din textul normei de 
incriminare supuse analizei, aceasta deoarece probabi-
litatea cauzării unei asemenea urmări nu reflectă ade-
văratul pericol social al actului terorist [56, p.18; 57, 
p.18; 58, p.87-88]. Şi de această dată avem rezerve faţă 
de opinia expusă în doctrină. Să zicem că nu comportă 
grad prejudiciabil suficient apariţia pericolului cauzării 
unei atare urmări prejudiciabile. După noi, important 
nu e urmarea prejudiciabilă (mai bine zis, potenţiala ur-
mare prejudiciabilă), ci modalitatea de săvârşire a faptei 
prejudiciabile (provocarea exploziei, incendiului etc.), 
scopul urmărit de făptuitor, precum şi valoarea socială 
de bază lezată prin comiterea actului terorist. Mai mult, 
securitatea publică implică acea stare de siguranţă nu 
doar a oamenilor, dar şi a proprietăţii acestora. În fine, 
din perspectivă comparată, o atare urmare prejudiciabi-
lă se regăseşte şi în normele de incriminare din legisla-
ţiile penale ale unor state străine, similare celei înscrise 
la alin.(1) art.278 CP RM (este cazul Azerbaidjanului, 
Armeniei, Georgiei, Kârgâzstanului, Kazahstanului, 
Turkmenistanului, Tadjikistanului, Federaţiei Ruse, 
Ucrainei, Croaţiei).
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De fapt, în conjunctura pericolului cauzării urmări-
lor prejudiciabile sus-indicate, probleme de interpretare 
şi, respectiv, aplicare a legii penale, suscită sintagmele 
„daune esenţiale proprietăţii sau mediului” şi „alte ur-
mări grave”. În special, interesează care este conţinutul 
acestor expresii. Problematica creată este rodul utili-
zării legislative a unor semne estimative la descrierea 
urmărilor prejudiciabile pasibile de cauzare prin pro-
vocarea exploziei, incendiului sau prin săvârşirea altor 
fapte similare, fapt ce ar putea plasa destinatarul legii 
penale într-o situaţie de incertitudine. 

Pentru început, ne vom focaliza atenţia asupra sem-
nului „daune esenţiale proprietăţii sau mediului”. În 
special, interesează conţinutul sintagmei „daune esen-
ţiale”. În doctrină se susţine că semnul „daune esenţiale 
proprietăţii” este unul estimativ, fiind formulat neclar, 
motiv pentru care trebuie exclus din textul normei de 
incriminare analizate [59, p.42; 38, p.15]. 

În ce ne priveşte, suntem de părere că utilizarea 
unor semne estimative la descrierea elementelor com-
ponenţei de infracţiune, nu constituie, neapărat, lucru 
negativ. De altfel, în literatura de specialitate se susţine 
că semnele estimative permit adaptarea normelor care 
le conţin la diverse situaţii juridico-penale [60, p.51], 
precum şi contribuie la completarea lacunelor legisla-
tive şi la evitarea lipsei de reglementări juridice, admi-
se de legiuitor [61, p.35]. Mai mult, inserarea în textul 
legii penale a unui asemenea semn estimativ nu gene-
rează riscul unei interpretări extensive defavorabile a 
legii penale, nefiind compromisă calitatea legii penale. 
Semnul „daune esenţiale” concordă cu principiul lega-
lităţii incriminării sub aspectul respectării cerinţelor de 
previzibilitate, claritate şi accesibilitate a legii penale, 
fapt asupra căruia Curtea Constituţională a Republicii 
Moldova a şi statuat recent în urma adoptării la 27 iunie 
2017 a Hotărârii privind excepţia de neconstituţionali-
tate a unor prevederi ale articolului 328 alin.(1) din Co-
dul penal (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor 
de serviciu) [62]. grosso modo, Curtea Constituţională 
a reţinut că legea penală (alin.(2) art.126 CP RM) sta-
bileşte criteriile în baza cărora o anumită daună poate fi 
considerată esenţială sau considerabilă. Potrivit normei 
citate, caracterul considerabil sau esenţial al daunei ca-
uzate se stabileşte luându-se în considerare valoarea, 
cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, sta-
rea materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor 
întreţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial 
asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudici-
erii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege – gradul le-
zării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 
Tocmai în corespundere cu definiţia enunţată trebuie de 
apreciat conţinutul sintagmei „daune esenţiale” din tex-
tul alin.(1) art.278 CP RM. De aceea, nu putem îmbrăţi-
şa punctul de vedere expus de M.A. Komarova potrivit 
căruia, respectiva sintagmă are un alt conţinut decât cel 
reflectat în cadrul articolelor ce prevăd răspunderea pe-
nală pentru infracţiunile contra patrimoniului [63, p.17-
18]. O asemenea abordare pare a fi neclară cel puţin din 
raţionamente de tehnică legislativă; or, în conformitate 
cu lit.e) art.19 din Legea Republicii Moldova privind 
actele legislative, nr.780 din 27.12.2001 [64], termino-

logia utilizată în actul elaborat este constantă şi unifor-
mă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările 
legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi ter-
men dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude 
confuzia. În concluzie, norma de la alin.(1) art.278 CP 
RM este de trimitere. Pentru a afla conţinutul acestei 
norme în partea ce vizează semnul „pericolul cauzării 
daunelor esenţiale proprietăţii sau mediului”, este ne-
cesar de apelat la dispoziţia alin.(2) art.126 CP RM.

Reieşind din specificul infracţiunii prevăzute la alin.
(1) art.278 CP RM, daunele esenţiale pasibile de cau-
zare proprietăţii sau mediului, sunt determinate, supli-
mentar, în funcţie de parametrii potenţialului prejudi-
ciu, de valoarea bunurilor puse în pericol, precum şi 
de importanţa acestora pentru potenţialele victime. În 
calitate de criteriu subsidiar la determinarea caracteru-
lui esenţial al prejudiciului cauzat, în doctrină se evocă 
tipul acţiunii concrete de care uzează făptuitorul la să-
vârşirea actului terorist [54, p.93]. Totuşi, la determina-
rea daunelor esenţiale, trebuie luată în calcul, în primul 
rând, situaţia financiară a victimei [65, p.5].

Dat fiind faptul că actul terorist consemnat la alin.
(1) art.278 CP RM este o infracţiune care vizează secu-
ritatea mai multor persoane, ci nu a uneia, la determina-
rea caracterului esenţial al daunelor cauzate proprietăţii 
trebuie luat în calcul importanţa bunurilor mai multor 
persoane. Comparativ cu infracţiunile contra patrimo-
niului care, de regulă, vizează o singură persoană, actul 
terorist este îndreptat către un grup de oameni, având 
deci un caracter de masă. Tocmai de aceea celui abilitat 
cu aplicarea legii penale îi revine sarcina, deloc facilă, 
de a identifica cercul potenţialelor victime, ale căror 
bunuri au fost puse în pericol prin provocarea explozi-
ei, incendiului sau prin săvârşirea altor fapte similare. 
Dificultatea sporeşte în condiţiile în care componenţa 
de infracţiune analizată este formal-materială (atunci 
când fapta prejudiciabilă evoluează sub forma provo-
cării exploziei, incendiului sau altor fapte similare). În 
atare circumstanţe se complică şi mai mult procesul 
de determinare a caracterului esenţial sau neesenţial al 
daunelor cauzate. Acest lucru este dificil atunci când 
realmente sunt cauzate daune proprietăţii sau mediului, 
nemaivorbind de situaţia în care daunele nu sunt cauza-
te, existând doar pericolul cauzării acestora.

În aceeaşi ordine de idei, vom continua investigaţia 
prin abordarea semnului „alte urmări grave”. Ab initio, 
consemnăm că, comparativ cu legea penală a Republi-
cii Moldova, în cea a unor state străine, în normele si-
milare celei înscrise la alin.(1) art.278 CP RM, nu este 
inserată formula „alte urmări grave”, ci „alte urmări 
socialmente periculoase”. Este cazul art.214 Cod pe-
nal al Azerbaidjanului, art.217 Cod penal al Armeniei, 
art.226 Cod penal al Kârgâzstanului, art.255 Cod penal 
al Kazahstanului, art.271 Cod penal al Turkmenistanu-
lui, art.179 Cod penal al Tadjikistanului. Nu susţinem o 
asemenea poziţie legislativă. Aceasta permite lărgirea 
neîntemeiată a cercului urmărilor prejudiciabile pasibi-
le de cauzare prin provocarea exploziei, incendiului sau 
prin săvârşirea altor fapte similare. Orice urmare cau-
zată ca rezultat al săvârşirii unei fapte infracţionale este 
socialmente periculoasă. Însă nu putem pune pe cântar 
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decesul persoanei, spre exemplu, pe de o parte, şi alte 
urmări prejudiciabile neînsemnate, dar tot socialmente 
periculoase (infracţionale), pe de altă parte. De aceea, 
ni se pare mai întemeiată poziţia legiuitorilor care în-
cheie cercul urmărilor prejudiciabile susceptibile de 
cauzare prin provocarea exploziei, incendiului etc. prin 
formula „alte urmări grave”. În acest făgaş, în literatu-
ra de specialitate se menţionează, pe bună dreptate, că 
la categoria dată trebuie de atribuit acele urmări care, 
după gradul prejudiciabil, sunt similare decesului per-
soanei sau daunelor esenţiale cauzate proprietăţii [54, 
p.94]. Expresia „alte urmări grave”, din textul alin.(1) 
art.278 CP RM, sugerează că pe post de alte urmări pot 
apărea doar acelea comparabile cu decesul, vătămarea 
sănătăţii persoanei, daunele esenţiale proprietăţii sau 
mediului.

În continuare vom încerca să desluşim înţelesul sin-
tagmei „alte urmări grave”. În viziunea M.M. Galacie-
va (pe care o susţinem) este practic imposibil de limitat 
cercul urmărilor grave, deoarece acesta este unul destul 
de mare. În opinia autorului, aici trebuie raportate acele 
urmări prejudiciabile comparabile cu decesul persoanei 
[33, p.61].

În accepţiunea lui F.A. Mirzoahmedov, la această 
categorie se atribuie următoarele urmări prejudiciabile: 
suspendarea traficului, inclusiv a celui aerian, maritim 
sau naval, dereglarea activităţii autorităţilor publice cen-
trale şi locale sau a altor persoane juridice, distrugerea 
valorilor culturale şi istorice ale statului, provocarea de 
epidemii sau epizootii etc. [54, p.95]. A.G. Bezverhov 
adaugă aici: înrăutăţirea ambianţei ecologice (de ex., 
degradarea solului, poluarea apei de suprafaţă şi a ce-
lei subterane, poluarea aerului etc.) [51, p.62-63]. Alţi 
autori sunt de părere că sintagma în discuţie cuprinde 
aceste urmări: blocarea îndelungată a transportului, 
blocarea aeroporturilor, clădirilor organelor de drept, 
perturbarea activităţii instituţiilor, întreprinderilor, cre-
area dezordinilor printre grupurile de oameni etc. [40, 
p.19]. În opinia lui S.M. Ivliev, prin „alte urmări grave” 
trebuie de înţeles: daunele în proporţii deosebit de mari, 
prejudiciul adus organizaţiilor (încălcarea regimului de 
muncă în transport, comunicaţii, în cadrul întreprinde-
rilor mari etc.), daune cu caracter demografic (exodul 
masiv al populaţiei din locurile în care au fost săvârşite 
actele teroriste) etc. [56, p.21]. După O.V. Gavrilova, 
provocarea panicii, fricii constituie una din potenţialele 
urmări prejudiciabile ce intră sub incidenţa sintagmei 
„alte urmări grave” [41, p.89]. Suntem de părere că cre-
area fricii, panicii în societate nu poate evolua pe post 
de urmare prejudiciabilă pasibilă de cauzare prin pro-
vocarea exploziei, incendiului sau prin săvârşirea altor 
fapte similare. Provocarea fricii în societate (intimida-
rea populaţiei) constituie una din finalităţile urmărite de 
făptuitor. Deci, apare în postura de scop al infracţiunii, 
ci nu de urmare prejudiciabilă.

În concluzie, semnul „alte urmări grave” este şi el 
unul estimativ. Legiuitorul nu defineşte respectivul 
semn. La fel, nu există nicio explicaţie cazuală oferită 
de Plenul Curţii Supreme de Justiţie prin intermediul 
interpretărilor efectuate. În fond, celui abilitat cu apli-
carea legii penale îi revine sarcina de a decide dacă o 

anumită urmare prejudiciabilă poate sau nu fi cataloga-
tă drept altă urmare gravă. O asemenea stare a lucruri-
lor determină apariţia dilemei dacă nu cumva sintagma 
„alte urmări grave” permite instaurarea liberului arbitru 
în persoana celui abilitat cu aplicarea legii penale şi, 
corespunzător, favorizează interpretarea extensivă de-
favorabilă a legii penale.

În vederea tranşării asupra dilemei formate, apare 
necesitatea de a identifica dacă sintagma supusă anali-
zei corespunde principiului legalităţii sub aspectul res-
pectării celor trei mari condiţii: accesibilitatea, clarita-
tea şi previzibilitatea legii penale. În special, interesea-
ză dacă expresia „alte urmări grave” este previzibilă. 
Drept consecinţă, se impune de clarificat dacă norma 
de incriminare prevăzută la alin.(1) art.278 CP RM nu 
contravine principiului legalităţii incriminării înscris la 
art.3 CP RM şi, implicit, la art.7 din Convenţia Europea-
nă pentru protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale [66], în corespundere cu care „nimeni 
nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune 
care, în momentul săvârşirii, nu constituia o infracţiune 
potrivit dreptului naţional sau internaţional”.

În ce ne priveşte, considerăm că destinatarul legii 
penale este în măsură să prevadă care urmări preju-
diciabile (altele decât, decesul, vătămarea integrităţii 
corporale sau a sănătăţii persoanei, daunele esenţiale 
proprietăţii sau mediului) pot fi cauzate în rezultatul 
provocării exploziei, incendiului sau în rezultatul să-
vârşirii altor fapte similare.

Specificarea unei liste exemplificative a potenţi-
alelor urmări prejudiciabile ca, de altfel, şi a faptelor 
prejudiciabile este dictată din raţionamente de tehni-
că-legislativă. Legiuitorul s-a rezumat la stipularea 
unora din cele mai răspândite fapte prejudiciabile şi a 
celor mai probabile urmări prejudiciabile susceptibile 
de cauzare prin provocarea exploziei, incendiului etc. 
Inserarea tuturor faptelor şi a urmărilor prejudiciabile 
în conţinutul normei de la alin.(1) art.278 CP RM con-
stituie un proces greu de realizat şi chiar ineficient. În 
primul rând, după cum am menţionat supra, un aseme-
nea procedeu legislativ încarcă nejustificat textul legii 
penale şi, implicit, îngreunează procesul de încadrare a 
faptelor infracţionale. În al doilea rând, asemenea liste 
a faptelor şi urmărilor prejudiciabile este cu neputinţă 
de realizat în condiţiile progresului tehnico-ştiinţific şi, 
mai cu seamă, în cazul infracţiunilor de act terorist.

În corespundere cu lista faptelor prejudiciabile (ne-
prevăzute expres în dispoziţia alin.(1) art.278 CP RM) 
poate fi extinsă (dar, justificat) lista urmărilor prejudici-
abile care ar putea cădea sub incidenţa sintagmei „alte 
urmări grave”. De exemplu, degradarea solului sau po-
luarea apei ar putea constitui consecinţa contaminării 
solului sau al apei cu substanţe otrăvitoare, toxice etc.

Stabilirea unei liste exprese a faptelor prejudiciabile 
ar însemna acordarea posibilităţii legale făptuitorilor de 
a săvârşi acte teroriste prin modalităţi neprevăzute de 
lege; or, de facto lista acestora poate fi extinsă la maxi-
mum. Ceea ce astăzi nu poate reprezenta modalitate de 
exprimare a faptei prejudiciabile consemnată la alin.(1) 
art.278 CP RM, poate constitui mâine.

Pentru a exclude procesul de completare veşnică a 
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textului normei incriminatoare, legiuitorul moldav, la 
descrierea laturii obiective a actului terorist a decis să 
opereze, pe bună dreptate, cu semne estimative. Acest 
lucru este dictat şi de caracterul general al normei ju-
ridico-penale. Legea, în general, şi legea penală, în 
special nu poate conţine formulări desfăşurate, chiar 
dacă previzibilitatea şi claritatea normei juridico-pena-
le constituie deziderate pentru orice legiuitor. În aceste 
condiţii, una din sarcini la adoptarea textelor de lege 
rezidă în asigurarea echilibrului necesar dintre previzi-
bilitatea legii penale şi caracterul general al normelor 
incriminatoare. În orice caz, stipularea unor texte de 
lege cu caracter general nu semnifică neapărat ignora-
rea cerinţei de previzibilitate a legii penale.

Asupra acestui aspect, în repetate rânduri a statuat 
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Astfel, în 
cauza S.W. contra Regatului Unit al Marii Britaniei şi 
al Irlandei de Nord [67], Curtea Europeană a reţinut 
următoarele: „Având în vedere principiul aplicabili-
tăţii generale a legilor, formularea acestora nu poate 
prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile stan-
dard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă 
la categorii generale decât la liste exhaustive. Astfel, 
numeroase legi folosesc, prin forţa lucrurilor, formule 
mai mult sau mai puţin vagi, a căror interpretare şi apli-
care depind de practică. Oricât de clar ar fi redactată o 
normă juridică, în orice sistem de drept, există un ele-
ment inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o 
normă de drept penal. Nevoia de elucidare a punctelor 
neclare şi de adaptare la circumstanţele schimbătoare 
va exista întotdeauna. Deşi certitudinea în redactarea 
unei legi este un lucru dorit, aceasta ar putea antrena o 
rigiditate excesivă, or, legea trebuie să fie capabilă să 
se adapteze schimbărilor de situaţie. Rolul decizional 
conferit instanţelor urmăreşte tocmai înlăturarea du-
biilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor”. De 
asemenea, în cauza Cantoni contra Franţei din 11 no-
iembrie 1996 [68], Curtea de la Strasbourg a statuat că o 
normă formulată în mod general, care permite existenţa 
unor situaţii neacoperite expres de către aceasta nu este 
incompatibilă ab initio cu Convenţia, cât timp se dove-
deşte suficient de clară în majoritatea cazurilor. La fel, 
în cauza Amihalachioaie contra Republicii Moldova 
[69], Curtea a punctat: „O «lege» este o normă formu-
lată cu destulă precizie pentru a permite unui cetăţean 
să decidă conduita sa şi să prevadă, în mod rezonabil, 
în funcţie de circumstanţele cauzei, consecinţele care ar 
putea rezulta dintr-un fapt determinat. Totodată, aceste 
norme nu trebuie să fie previzibile cu certitudine abso-
lută, chiar dacă o astfel de certitudine ar fi binevenită, 
deoarece dreptul trebuie să ştie să se adapteze la schim-
bările de situaţie”. Nu în ultimul rând, potrivit pct.95 
din Raportul asupra relaţiei dintre responsabilitatea 
ministerială politică şi cea penală, adoptat la cea de-a 
94-a şedinţă plenară (8-9 martie 2013), „articolul 7 din 
Convenţie nu impune manifestarea unei previzibilităţi 
absolute la adoptarea textului de lege, interpretarea ju-
diciară fiind uneori inevitabilă” [70]. Statuări similare 
regăsim în Hotărârea Curţii Constituţionale a Republi-
cii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate 
a articolului 125 lit.b) Cod penal, a art. 7 alin.(7), 39 

pct.5), 313 alin.(6) Cod de procedură penală şi a unor 
prevederi din art. 2 lit.d) şi 16 lit.c) din Legea cu privi-
re la Curtea Supremă de Justiţie, nr.21 din 22.07.2016 
(fapte care constituie practicare ilegală a activităţii de 
întreprinzător) [71], precum şi în Hotărârea privind ex-
cepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 
328 alin.(1) Cod penal (excesul de putere sau depăşirea 
atribuţiilor de serviciu).

În definitiv, suntem de părere că semnele estimative 
„alte fapte”, „alte urmări grave”, deşi comportă un ca-
racter general, concordă cu cerinţa de previzibilitate a 
legii penale. Natura juridică a actelor teroriste conferă 
destinatarului legii penale posibilitatea de a prevedea 
care alte fapte pot constitui modalităţi de exprimare a 
faptei prejudiciabile. Scopul urmărit de făptuitor, vic-
tima actului terorist, precum şi caracterul public de 
exteriorizare al comportamentului infracţional permite 
făptuitorului să prevadă care alte acţiuni/inacţiuni pre-
judiciabile (cu excepţia provocării exploziei, incendiu-
lui sau a altor fapte similare) pot fi înscrise în tiparul 
sintagmei „alte fapte”. În context, remarcabilă este 
constatarea efectuată de Curtea Europeană în cauza 
Groppera Radio AG şi alţii contra Elveţiei [72], în co-
respundere cu care gradul de precizie a unei norme de 
drept depinde într-o mare măsură de conţinutul textului 
în cauză, de domeniul pe care urmează să-l guverne-
ze (subl. ne aparţine), precum şi de numărul şi statutul 
destinatarilor săi. Este lesne de înţeles că atunci când 
făptuitorul urmăreşte un scop infracţional caracteristic 
actului terorist, orice faptă prejudiciabilă de natura ex-
ploziei sau a incendiului, capabilă să producă decese, 
vătămări integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei, 
daune esenţiale proprietăţii sau mediului, poate figura 
în postura de element material al actului terorist. Tot 
din aceleaşi considerente, făptuitorul este în stare să 
prevadă conţinutul expresiei „alte urmări grave”. În aşa 
fel, G.Cojanu punctează, cu drept cuvânt, că făptuitorul 
nu se poate prevala de ambiguitatea textului de lege, 
atât timp cât din circumstanţele concrete ale cauzei de-
vine clar că acţiunile comise sunt de natură să angajeze 
răspunderea penală [73, p.117].

Drept rezultat al studiului efectuat, formulăm urmă-
toarele concluzii:

1) În planul dreptului comparat, deosebim câteva 
tehnici de evidenţiere a listei faptelor prejudiciabile în 
dispoziţia normelor ce incriminează actele teroriste. În 
majoritatea statelor ex-membre ale Uniunii Sovietice, 
lista faptelor prejudiciabile este una exemplificativă, 
legiuitorul descriind latura obiectivă a actului terorist 
prin specificarea câtorva fapte prejudiciabile (de regulă, 
a celor mai răspândite). Potrivit unei alte tehnici legis-
lative, lista faptelor prejudiciabile este una exhaustivă, 
nefiind posibil lărgirea acestora de către cel abilitat cu 
aplicarea legii penale. De asemenea, se atestă prezen-
ţa unei tehnici mixte, potrivit căreia deşi lista faptelor 
prejudiciabile este redată exemplificativ, totuşi aceasta 
conţine o enumerare mult mai largă a modalităţilor nor-
mative de exprimare a faptei, comparativ cu modelele 
incriminatorii din prima categorie. Potrivit celei din 
urmă tehnici legislative (minoritare), în codurile penale 
ale unor state străine latura obiectivă a actelor teroris-



11

Nr. 10, 2017 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

te nu conţine, nici cu titlu exemplificativ, lista faptelor 
prejudiciabile, legiuitorul descriind latura obiectivă a 
actului terorist prin folosirea termenilor generici.

2) Pentru a fi în prezenţa infracţiunii prevăzute la 
alin.(1) art.278 CP RM, este ineluctabil ca explozia sau 
incendiul să nu fi fost provocate prin intermediul sub-
stanţelor explozive, ci prin utilizarea altor mijloace. În 
caz contrar, este aplicabilă norma înscrisă la lit.c) alin.
(2) art.278 CP RM.

3) În acord cu legislaţia penală a Republicii Mol-
dova, lista faptelor prejudiciabile înscrise la art.278 CP 
RM are un conţinut deschis, motiv pentru care poate 
implica şi alte acţiuni/inacţiuni socialmente periculoa-
se.

4) Pentru a fi în prezenţa actului terorist specificat 
la alin.(1) art.278 CP RM, în prima modalitate, nu e 
suficient ca făptuitorul să provoace explozii sau in-
cendii ori să săvârşească alte fapte similare. E inevita-
bil ca prin comiterea acestor fapte să se creeze perico-
lul cauzării morţii ori vătămării integrităţii corporale 
sau a sănătăţii persoanei, daunelor esenţiale proprie-
tăţii sau mediului ori altor urmări grave. Respectiva 
circumstanţă joacă rolul de semn obiectiv constitutiv 
al componenţei de infracţiune consacrată la alin.(1) 
art.278 CP RM.

5) Norma de la alin.(1) art.278 CP RM este de trimi-
tere. Pentru a afla conţinutul acestei norme în partea ce 
vizează semnul „pericolul cauzării daunelor esenţiale 
proprietăţii sau mediului”, este necesar de apelat la dis-
poziţia alin.(2) art.126 CP RM.

6) Dat fiind faptul că actul terorist consemnat la 
alin.(1) art.278 CP RM este o infracţiune care vizează 
securitatea mai multor persoane, ci nu a uneia, la deter-
minarea caracterului esenţial al daunelor cauzate pro-
prietăţii, trebuie luat în calcul importanţa bunurilor mai 
multor persoane. Celui abilitat cu aplicarea legii pena-
le îi revine sarcina, deloc facilă, de a identifica cercul 
potenţialelor victime, ale căror bunuri au fost puse în 
pericol prin provocarea exploziei, incendiului sau prin 
săvârşirea altor fapte similare. Dificultatea sporeşte în 
condiţiile în care componenţa de infracţiune analizată 
este formal-materială.

7) Expresia „alte urmări grave”, din textul alin.(1) 
art.278 CP RM, sugerează că pe post de alte urmări pot 
apărea doar acelea comparabile cu decesul, vătămarea 
sănătăţii persoanei, daunele esenţiale proprietăţii sau 
mediului.

8) Semnul „alte urmări grave” este unul estimativ, 
nefiind definit de legiuitor şi nici de Plenul Curţii Su-
preme de Justiţie prin intermediul interpretărilor cazu-
ale oferite, celui abilitat cu aplicarea legii penale reve-
nindu-i sarcina de a decide dacă o anumită urmare pre-
judiciabilă poate sau nu fi catalogată drept altă urmare 
gravă, stare a lucrurilor ce determină apariţia dilemei 
dacă nu cumva respectiva sintagmă permite instaurarea 
liberului arbitru şi, corespunzător, favorizează interpre-
tarea extensivă defavorabilă a legii penale.

9) Din natura juridică a unor asemenea fapte infrac-
ţionale, cum sunt cele consemnate la art.278 CP RM, 
deducem că destinatarul legii penale este în măsură să 
prevadă care urmări prejudiciabile (altele decât decesul, 

vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii persoa-
nei, daunele esenţiale proprietăţii sau mediului) pot fi 
cauzate ca rezultat al provocării exploziei, incendiului 
sau ca rezultat al săvârşirii altor fapte similare.

10) Semnele estimative „alte fapte”, „alte urmări 
grave”, deşi comportă un caracter general, concordă cu 
cerinţa de previzibilitate a legii penale. Natura juridi-
că a actelor teroriste conferă destinatarului legii penale 
posibilitatea de a prevedea care alte fapte pot constitui 
modalităţi de exprimare a faptei prejudiciabile. Este 
lesne de înţeles că atunci când făptuitorul urmăreşte un 
scop infracţional caracteristic actului terorist, orice fap-
tă prejudiciabilă de natura exploziei sau a incendiului, 
capabilă să producă decese, vătămări integrităţii corpo-
rale sau sănătăţii persoanei, daune esenţiale proprietăţii 
sau mediului, poate figura în postura de element ma-
terial al actului terorist. Tot din aceleaşi considerente, 
făptuitorul este în stare să prevadă conţinutul expresiei 
„alte urmări grave”.
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Думается, что это утверждение относится 
к ХХ веку, после того как прошел испуг 

медработников после дела врачей 1953 г., кото-
рое, правда, носило политический характер и 
пострадали многие невиновные. Это в большей 
мере относится к странам СНГ, где качество ме-
дицинского обслуживания отстает от богатых 
развитых демократических стран. Проблемы 
противодействия расследованию преступлений 
вообще и врачебных преступлений в частности 
весьма злободневны и актуальны, так как из-за 
активного противодействия виновных медицин-
ских работников, ведомственных медицинских 
комиссий, судебно-медицинских экспертов, под-
чиненных органам здравоохранения и оплачивае-
мых ими, по многим случаям гибели пациентов 
доследственная проверка длится годами. Необо-
снованно отказывается в возбуждении уголовных 
дел, следствие по возбужденным делам длится 
годами и в конце концов они прекращаются за 
отсутствием состава преступления, а виновные 
в совершении врачебных преступлений остаются 
безнаказанными. Ободренные безнаказанностью, 
они еще меньше заботятся о качестве своей рабо-
ты, о спасении жизни и здоровья пациентов, в ре-
зультате чего кладбище таких врачей постоянно 
пополняется.

Отсутствует специализация правоохраните-
лей по раскрытию, расследованию и судебному 
рассмотрению данной категории дел, мало кто из 
них имеет юридическое и медицинское образова-
ние, поэтому доказывание виновности медработ-
ников перекладывается на судебно-медицинских 
экспертов. Иногда офицер уголовного преследо-

вания (ОУП), следователь, сталкиваясь с необхо-
димостью расследования подобного рода дел, за-
являет: «Извините, но я в медицине ничего не по-
нимаю, как решит судмедэксперт, так и будет».

Длительная волокита по этой категории дел, 
оставление на свободе подозреваемых медработ-
ников, невыполнение неотложных первоначаль-
ных следственных действий (осмотр трупа погиб-
шего пациента следователем и судмедэкспертом, 
изъятие медицинской документации, оставшихся 
лекарств, образцов для исследования, обыски и 
др.) – в подобных обстоятельствах только лени-
вый подозреваемый не постарается уничтожить 
всевозможные доказательства, имеющие значе-
ние для дела.

В Республике Молдова ежегодно возбуждает-
ся около 40 уголовных дел по ст. 213 УК РМ – на-
рушение по халатности врачом или иным меди-
цинским работником правил и методов оказания 
медицинской помощи, повлекшее: 

а) причинение тяжкого телесного поврежде-
ния или иного тяжкого вреда здоровью;

б) смерть пациента. 
Между тем до суда доходят единицы таких 

дел, по которым назначаются меры наказания без 
лишения свободы и без лишения права практико-
вать медицину. Аналогичная ситуация и в других 
государствах СНГ, а также в Румынии [1].

Справедливо утверждение Моргуна П.А. о 
том, что в криминалистике не исследуется ме-
тодика расследования врачебных преступлений. 
Ряд научных работ по этой проблеме опубликова-
ны в материалах I-IV Всероссийских съездов по 
медицинскому праву (2003-2009 г.г.) и в журнале 

CZU 343.347

ПротивоДействие расслеДованию врачебных 
ПрестуПлений

Василий ФЛОРЯ
Академия «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова

Существуют несколько методов противодействия судебному преследованию за медицинские преступления.
Ключевые слова: преследование, противодействие, уклонение от ответственности.

COuNTERACTION TO THE INVESTIGATION OF MEDICAL CRIMES
There are sever al methods to counter the prosecution of medical crimes.
keywords: prosecution, countering, evading its responsibility.

«У каждого врача за спиной целое кладбище…» 
Алан Чумак, известный российский экстрасенс.

«Собеседник», № 26(1319), 2010
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«Медицинское право» (главный редактор про-
фессор Ю.Д. Сергеев).

За противодействие расследованию преступле-
ний Уголовные кодексы различных стран преду-
сматривают строгую ответственность. Это статья 
303 УК РМ – вмешательство в осуществление 
правосудия и уголовного преследования, ст. 294 
УК России – воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного 
расследования, ст. 376 УК Украины – вмешатель-
ство в деятельность судебных органов.

В вышеуказанных Уголовных кодексах эти 
преступления включены в главу о преступлениях 
против правосудия. Каковы же методы противо-
действия расследованию преступлений? Эту про-
блему глубоко исследовали известные ученые-
криминалисты Н.С. Карпов, профессор кафедры 
уголовного процесса Киевского национального 
университета Министерства внутренних дел 
Украины, доктор юридических наук, а также его 
коллега Е.Александренко, кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры уголовно-
процессуальной деятельности Киевского нацио-
нального университета Министерства внутрен-
них дел Украины [2].

Н.Карпов отмечает, что кроме обработки сви-
детелей и потерпевших, «криминальные автори-
теты» и некоторые бизнесмены противодейству-
ют расследованию совершенных ими преступле-
ний через своих адвокатов и своих судей. Теперь 
следователям и оперативным работникам про-
тивостоит не просто более профессиональный и 
оснащенный современными техническими воз-
можностями преступник, а армада сил и средств 
сплоченной организованной преступности, кото-
рая отваживается на борьбу с государством [3].

Об этом, но по другому поводу, пишет и укра-
инская журналистка Г.Головлева: «Трудно паци-
енту обвинять в ошибках и халатности, недобро-
совестности врачей, защитить, а точнее обелить 
которого готово целое медицинское войско в 
лице руководителей медучреждений, членов вы-
соких медкомиссий [4]. 

Н.Карпов подчеркивает, что исследование 
«картины движения» уголовных дел различных 
категорий, процент отказа в их возбуждении; объ-
ем, сроки и основания их прекращения; процент 
поступления дел в суд; характер и размер назна-
ченных мер наказания может дать представление 
о субъектах и формах противодействия [5].

Судмедэксперты сами советуют, чтобы в слу-
чае гибели пациента сообщать им об этом не-
медленно для их участия вместе со следователем 
и патологоанатомом в исследовании трупа по-

терпевшего, изъятии необходимых образцов для 
судебно-медицинского исследования. В Америке 
эта обязанность возложена законом на руководи-
телей медицинских учреждений.

Н.Карпов большое внимание уделяет противо-
действию расследованию со стороны адвокатов. 
Автор отмечает, что у адвокатов часто главным 
инструментом защиты клиентов, особенно по 
уголовным делам, является не их профессиона-
лизм, а связи в правоохранительных органах и в 
судах. Прежде всего, это относится к тем адво-
катам, которые ранее работали в органах МВД, 
в прокуратуре, в судебной системе. Взятки стали 
если не самым главным, то самым эффективным 
средством защиты интересов клиентов [6].

Мощное противодействие всестороннему, 
полному и объективному расследованию на всех 
уровнях – кардиохирурги, комиссия Минздрава, 
судмедэксперты и даже следователи и прокуроры 
– было оказано при расследовании уголовного 
дела, возбужденного 15 июля 2000 г. прокурату-
рой сектора Чентру г. Кишинева по ст. 186 г. II УК 
РМ (халатность), по факту гибели моей супруги 
– Флоря Любови Петровны, после неквалифици-
рованной кардиохирургической операции, прове-
денной 25 марта 1998 г. Вследствие занесенной 
внутригоспитальной инфекции – инфекционно-
го эндокардита, больная после нечеловеческих 
страданий, сравнимых с пытками, скончалась в 
реанимационном отделении Республиканской 
клинической больницы 29 июля 1998 г.

О трагической гибели Л.П. по вине кардиохи-
рургов мною 10 сентября 1998 г. была опублико-
вана статья в республиканской газете «Независи-
мая Молдова» под названием: «Операция приве-
ла к печальному исходу. Какую ответственность 
несет врач?» Врачи, «залечившие» до смерти 
Л.П., испытали небольшой испуг, который, одна-
ко, вскоре был забыт.

Понимая, что инфекционный эндокардит – это 
смертельно опасная инфекция, сравнимая разве 
что с гангреной или перитонитом, изобличает 
их в совершении преступления, подозреваемые 
медики попытались скрыть, что они виновны во 
внесении Л.П. смертельно опасной инфекции. В 
посмертном диагнозе они не указали на эту ин-
фекцию как на основную причину гибели Л.П.

Совсем скрыть это им, однако, не удалось, так 
как симптомы заражения стали проявляться на 
второй день после операции, а в день операции 
зав. кардиохирургией М.Г. сказал, что он очень 
опасается осложнений, которые не замедлили 
появиться. Впоследствии ни кардиохирургам, ни 
комиссии Минздрава не было возможности скры-
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вать этот диагноз, так как он неоднократно ука-
зан в истории болезни Л.П.

Комиссия Минздрава, сказав А, не сказала Б. 
В пункте 3 заключения она признала, что Л.П. 
была занесена внутригоспитальная инфекция, но, 
стремясь выгородить кардиохирургов, причиной 
гибели Л.П. указала на симптомы эндокардита и 
его последствия, но не на саму инфекцию.

На допросе М.Г. вместо признания своей вины 
в гибели Л.П. сообщил следователю ложную ин-
формацию о том, что с такими заболеваниями, как 
у Л.П., смертность составляет 56-100%. Давало 
ли это М.Г. право подвергать больную смертель-
ной опасности и к имеющемуся у нее множеству 
заболеваний добавить еще одно – инфекционный 
эндокардит, чтобы ускорить ее гибель. А следо-
ватель не спросил у М.Г. о том, какие имелись 
альтернативные методы лечения, чтобы избежать 
гибели пациентки.

М.Г. вынужден был косвенно признать, что 
Л.П. погибла от инфекционного эндокардита, ко-
торый якобы может поразить человека в любое 
время после операции, но умолчал о том, что ин-
фекция может быть занесена и во время опера-
ции.

Так что же такое инфекционный эндокардит? 
Это инфекция, которая поражает человека чаще 
всего при операциях на сердце (эндокард – вну-
тренняя оболочка сердца), вследствие широкого 
применения сосудистых катетеров. Деструктив-
ные, разрушительные изменения в эндокарде 
могут возникнуть вследствие механических воз-
действий – повреждения эндокарда сосудистыми 
катетерами при оперативных вмешательствах на 
сердце и даже во время внутривенных инъекций. 
Инфекционный эндокардит можно предупредить 
и лечить [7]. 

Зная, что Л.П. погибает, М.Г. не хотел, чтобы 
она умерла в кардиохирургическом отделении и 
портила ему тем самым дутый престиж и стати-
стику. 11 июня 1998 г. он договорился с заведую-
щей ревматологическим отделением № 4 Инсти-
тута кардиологии Ш.А. и Л.П. была госпитализи-
рована в это отделение.

С целью помочь М.Г. уйти от ответственности, 
на допросе Ш.А. сообщила, что Л.П. поступила с 
температурой 38º, с острой пневмонией, но утаи-
ла, что это симптомы инфекционного эндокарди-
та, то есть по существу дала ложные показания. 
Лечащий врач этого отделения оказалась честнее 
и сказала Л.П.: «Вас не от того лечат», – и прав-
диво указала диагноз –«инфекционный эндокар-
дит». 

Через три дня, в ночь на 15 июня 1998 г. состо-

яние Л.П. резко ухудшилось, и она срочно была 
переведена в отделение сосудистой хирургии РКБ, 
где в ту же ночь ей была сделана операция – тромб-
эмболектомия на левой ноге. 15 июня 1998 г. со-
стоялся совместный повторный осмотр больной 
заведующими кардио- и сосудистой хирургии и 
было принято решение об ампутации левой ноги. 
Больная была уложена на каталку, вывезена из па-
латы для транспортировки в операционный блок.

Понимая, что больная погибает, понимая бес-
смысленность бесчеловечного обращения с Л.П., 
бесполезность ампутации, заведующий отделе-
нием сосудистой хирургии Т. в последний мо-
мент отказался от этой авантюры М.Г. и Л.П. тут 
же сняли с каталки и вернули в палату. 

После повторной операции 9 июля 1998 г. Л.П. 
был назначен дорогостоящий антибиотик – тие-
нам. По мнению некоторых врачей, применение 
тиенама было запоздалым, а применение его до 
25 марта 1998 г., то есть до проведения первой 
операции, могло бы спасти жизнь больной. А еще 
лучше, если бы врачи вообще отказались от про-
ведения этой операции, чем не только спасли бы 
жизнь Л.П., но и продлили бы ее на долгие годы.

Между тем М.Г. предпринял еще одну попыт-
ку избавиться от Л.П., которую он обрек на вер-
ную гибель. Завел разговор о том, что ее нужно 
перевести в неврологическое отделение РКБ как 
неврологическую больную, но от этой очередной 
авантюры его удержал зам. главврача РКБ по хи-
рургии О.Р.

В постановлении о прекращении уголовного 
дела от 8 ноября 2001 г. ошибочно указывается, 
что судмедэкспертиза не установила факта за-
ражения Л.П. инфекционным эндокардитом. Это 
можно объяснить тем, что среди экспертов не 
было кардиохирургов и что следователь и экспер-
ты или вовсе не читали, или читали невниматель-
но историю болезни пациентки.

Этим и было вызвано наше ходатайство о про-
ведении повторной комиссионной экспертизы в     
г. Москве, однако нам в этом было отказано. В не-
протокольной беседе следователи сказали, что у 
Генеральной прокуратуры нет 3000 леев для про-
изводства такой экспертизы и некому перевести 
материалы дела на русский язык. И это при том, 
что в каждой прокуратуре, следственном подраз-
делении имеется штатный переводчик.

Полагаем, что в постановлении о прекраще-
нии уголовного дела от 8 ноября 2001 г. имеется 
много доказательств виновности кардиохирургов 
в гибели моей жены Флоря Л.П., которым, одна-
ко, не была дана законная оценка.

Таким образом, общими усилиями 11 прокуро-
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ров и одного судьи удалось противодействовать 
назначению повторной комиссионной независи-
мой судебно-медицинской экспертизы в г. Москве 
для всестороннего, полного и объективного рас-
следования уголовного дела и привлечения вино-
вных к ответственности.

После гибели Л.П. в 1998 г. практика прове-
дения кардиохирургических операций на авось 
– выживет/не выживет, без принятия мер по 
предотвращению смертности: отказ от операции 
с повышенным риском, выбор альтернативных 
методов лечения, предупреждение внутриболь-
ничных инфекций – продолжается и в настоящее 
время. По данным Министерства здравоохране-
ния РМ, послеоперационная смертность после 
кардиохирургических операций составляет 3%. 
Это ежегодно гибнут 15-20 пациентов, вероятно  
часть из них – от инфекционного эндокардита и 
других внутригоспитальных инфекций. «Около 
5000 пациентов умирает каждый год в британ-
ских клиниках от внутригоспитальных инфек-
ций…» [8].

А сколько в Молдове? Мы этого, вероятно, 
никогда не узнаем. Тоже в Англии Министерство 
здравоохранения решило проверить истории бо-
лезней всех пациентов, погибших в больнице, с 
целью выявления врачебных ошибок в их лече-
нии. В 2008 г. молдавские кардиохирурги сооб-
щили в средствах массовой информации о «рево-
люции» в кардиохирургии – о замене искусствен-
ных сердечных клапанов, которые иногда лома-
ются, биологическими (донорскими) клапанами.

Итак, предлагаем следующее: проверить исто-
рии болезней всех пациентов, погибших после 
кардиохирургических операций за последние 10 
лет; выяснить, сколько из них погибло от инфек-
ционного эндокардита и других врутригоспи-
тальных инфекций. На время проверки запретить 

проведение кардиохирургических операций.
Результаты проверки обсудить на Коллегии 

Министерства здравоохранения и на заседании 
Парламентской комиссии по здравоохранению.
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Doctrinal, delictul electoral este definit ca acea 
conduită, acţiune sau omisiune care aduce atin-

gere principiilor ce descriu sistemul electoral al unui 
stat democratic [1].

În vechiul Cod penal al României nu erau incrimi-
nate infracţiunile electorale, acestea fiind sancţionate 
prin legi speciale privind procesul electoral, cum ar fi: 
Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale [2], Legea nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României [3], Legea nr.33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European [4] şi Legea nr.35/2008 prin Le-
gea nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului [5].

Întrucât prin noul Cod penal al României s-a dorit 
reunirea tuturor infracţiunilor, firesc şi a celor care vi-
zează procesul electoral, caracterizate prin obiectul ju-
ridic complex care aduce atingere atât relaţiilor sociale 
privind interesul public şi autoritatea statului, precum 
şi exercitării drepturilor subiective ale persoanelor cu 
drept de vot sau cu aptitudinea juridică de a fi alese. 
Acestea au fost incluse în titlul IX – Infracţiuni electo-
rale, sancţionate prin art.385 – Împiedicarea exercitării 
drepturilor electorale; art.386 – Coruperea alegători-
lor; art.387 – Frauda la vot; art.388 – Frauda la votul 
electronic; art.389 – Violarea confidenţialităţii votului; 
art.390 – Nerespectarea regimului urnei de vot; art.391 
– Falsificarea documentelor şi evidenţelor electronice; 
şi art.392 – Fapte săvârşite în legătură cu un referen-
dum, facilitând aplicarea mijloacelor de protejare a le-
galităţii procesului electoral.

Latura obiectivă a conținutului infracțiunii indică 
suma tuturor situațiilor solicitate de norma de incri-
minare, referitoare la actul de conduită provocat de 
existența infracțiunii.

În doctrina de specialitate, prin latura obiectivă a 
unei infracţiuni se înţelege totalitatea condiţiilor cerute 
de norma de incriminare privitoare la actul de condu-
ită pentru existenţa infracţiunii [6]. Aceasta vizează: 
fapta prejudiciabilă, urmarea prejudiciabilă, legătura 
de cauzalitate dintre acţiunea (inacţiunea) ce constituie 
elementul material şi urmarea prejudiciabilă. Acestora 
li se ataşează uneori şi alte cerinţe esenţiale, cum ar fi 
locul, timpul, modul şi mijloacele de săvârşire a infrac-
ţiunii.

Sub aspectul elementului material al laturii lor obiec-
tive, infracțiunile electorale constau în fapte variate. La 
unele dintre aceste infracțiuni, fapta se poate prezuma 
fie sub forma unei acțiuni, sau a unei inacțiuni, pe când 
la altele fapta nu se poate realiza decât prin comiterea 
unei acţiuni. Urmarea imediată pentru toate infracțiunile 
cuprinse în Titlul IX constă într-o stare de pericol, cea 
referitoare la dreptul de vot, exercitarea în mod liber a 
votului, a desfășurării alegerilor în bune condiții sau a 
procesului electoral. Raportul de cauzalitate, de regu-
lă, apare ex re, rezultând din materialitatea faptei, însă 
există și infracțiuni pentru care este necesar a se dovedi 
în mod concret, exemplu: împiedicarea exercitării drep-
turilor electorale și coruperea alegătorilor.

În cazul infracţiunii de împiedicare a exercitării 
drepturilor electorale, prevăzută de legiuitor în art.385 
C. pen. al României, obiectul juridic este reprezentat 
de relaţiile sociale în legătură cu exercitarea drepturi-
lor politice fundamentale ale persoanelor, iar în vari-
antă agravată vizează şi organizarea, și desfășurarea în 
condiții normale a procesului electoral.

În varianta tip (art.385 alin.(1) C. pen. al Români-
ei) lipseşte obiectul material, însă în varianta agravantă 
obiectul material este format din imobilul unde se orga-
nizează procesul de votare.

CZU 343.522

ELEMENTELE DE DIFERENŢIERE ALE INFRACŢIuNILOR 
ELECTORALE 

Aurel Octavian PASAt
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Cahul
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În calitate de subiect activ al infracţiunii prevăzută 
la art.385 C. pen. al României, în varianta tip ori va-
rianta agravantă, se poate califica orice persoană care 
poate răspunde penal, chiar şi persoane membri ai Bi-
roului electoral judeţean sau ai unei secţii de votare. 
Participaţia penală se poate realiza sub toate formele: 
instigare, complicitate ori coautorat.

Elementul material al faptei prevăzute în varianta tip 
constă în acțiunea de împiedicare, prin orice mijloace, a 
liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales. 
Sintagma „prin orice mijloace”, desemnează multitudi-
nea de posibilități prin care se poate realiza acțiunea de 
împiedicare, de exemplu prin refuzul de a permite in-
trarea în secția de votare; de a înmâna buletinul de vot 
alegătorului înscris în lista electorală sau de a trimite 
urna mobilă la cerere, în cazuri justificate; deteriora-
rea listelor electorale, a programelor sau platformelor 
afișate etc. Astfel, activitatea infracțională poate să se 
realizeze printr-o acțiune constând în împiedicarea vic-
timei de a-și exercita liber dreptul de a vota sau printr-o 
inacțiune, care presupune împiedicarea unui candidat de 
a obține votul [7]. Atunci când pentru comiterea faptei 
se folosesc acte false, se reține în concurs și uzul de fals. 
Fapta se poate comite numai în timpul perioadei electo-
rale, și anume, intervalul cuprins între ziua comunicată 
ca dată a alegerilor și ziua în care sunt confirmate rezul-
tatele alegerilor, de instituțiile abilitate. 

Urmarea imediată a infracțiunii constă în produce-
rea unui rezultat imediat, în acest caz imposibilitatea 
subiectului activ să-și exercite dreptul de a vota, drept 
consfințit prin Constituție, precum și a unei stări de pe-
ricol privind buna desfășurare a alegerilor. 

Între acțiunea sau inacțiunea infracțiunii și rezul-
tatul periculos al faptei trebuie să existe un raport 
cauzal. Trebuie dovedit că împiedicarea exercitării 
drepturilor electorale a avut loc din cauza activității 
subiectului activ.

În varianta agravantă, art.385 alin.(2) C. pen. al 
României, elementul material constă în atacul, prin 
orice mijloace, asupra localului secției de votare. Prin 
atacarea secției de votare se înțelege acțiunea agresi-
vă, însoțită de violență sau amenințare, legiuitorul ne-
limitând modalitățile prin care se poate realiza aceas-
tă infracțiune. Urmarea imediată a infracțiunii constă 
în crearea unei stări de pericol privind dreptul de vot 
și buna desfășurare a alegerilor. Între acțiunea sau 
inacțiunea infracțiunii și rezultatul periculos al faptei 
trebuie să existe un raport cauzal.

În art.386 alin.(1) C. pen. al României este prevă-
zută răspunderea penală, atunci când infracţiunea se 
realizează prin coruperea alegătorilor prin oferirea sau 
darea de bani, de bunuri ori alte foloase în scopul de-
terminării alegătorului să voteze o anumită listă de can-
didaţi ori un anumit candidat. Potrivit art.386 alin.(2) 
C. pen. al României, în categoria bunurilor prevăzute 
la alin.1 nu sunt incluse bunurile cu valoare simbolică, 
inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice. 

Obiectul juridic al infracţiunii este format din rela-
ţiile sociale privind libertatea persoanei de a-şi exercita 

liber dreptul de vot, fără ca aceasta să fie constrânsă 
fizic ori psihic, sau să se dorească influenţarea acestuia 
în privinţa opţiunii sale politice. Obiectul material lip-
seşte.

Asemeni ca şi la împiedicarea exercitării drepturi-
lor electorale, subiect activ al infracţiunii poate fi orice 
persoană, întrucât legiuitorul prin norma de incrimina-
re nu a stabilit o calitate specială pentru acesta, deci 
poate fi şi un prepus al unei persoane care urmăreşte 
să obţină votul unui alegător. Nu sunt pedepsite acte-
le preparatorii şi tentativa la infracţiunea de corupere 
a alegătorilor chiar dacă sunt posibile, acţiunea consu-
mându-se atunci când se oferă sau se dă bani, bunuri 
sau alte foloase.

Elementul material al acestei fapte constă în oferi-
rea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în 
scopul de a convinge alegătorul să voteze, sau să nu 
voteze un cadidat sau o anumită listă de candidați, de 
către orice persoană.

Urmarea imediată consistă în generarea unei stări 
de pericol privind alegerile în funcțiile publice. Legă-
tura de cauzalitate nu trebuie dovedită.

Frauda la vot se pedepsește conform art.387               
C. pen. al României. Obiectul juridic al infracţiunii 
consistă din relaţiile sociale privind desfăşurarea în 
bune condiţii a procesului electoral, care implică faptul 
că şansele candidaţilor sunt egale.

Infracţiunea deţine obiect material numai în cazul 
art.387 alin.(2) şi constă în actul de identitate, buletinul 
de vot ori cartea de alegător false.

Subiectul activ al infracţiunii prevăzută la art.387 
alin.(1) C. pen. al României poate fi doar o persoană 
care nu are dreptul să voteze, iar pentru art.387 alin.
(2) C. pen. al României o persoană care are dreptul de 
a vota şi care utilizează o carte de alegător, un act de 
identitate nul ori fals, ori a unui buletin de vot fals. Par-
ticipaţia penală se poate realiza sub forma instigării şi 
a complicităţii.

Pentru art.387 alin.(1) latura obiectivă constă în 
fapta prejudiciabilă, exprimată printr-o acțiune. 

Elementul material în varianta prevăzută la art.387 
alin.(1) C. pen. al României constă în acțiunea ce se 
poate realiza prin următoarele modalități: de a vota fără 
a avea acest drept; de a vota de două sau mai multe ori; 
ori de a vota prin introducerea în urnă a mai multor 
buletine decât are dreptul un alegător. 

Elementul material al art.387 alin.(2) Cod. pen. al 
României este realizat prin utilizarea unei cărți de ale-
gător sau a unui act de identitate nul ori fals, sau a unui 
buletin de vot fals, astfel subiectul activ va răspunde 
și pentru fals material în înscrisuri, dacă și-a falsificat 
singur cartea de alegător sau buletinul de vot. 

Urmarea imediată a infracțiunii constă împiedicarea 
bunei desfășurări a alegerilor și influențarea rezultatu-
lui scrutinului. Legătura de cauzalitate dintre elementul 
material și urmarea imediată pentru această infracțiune, 
nu trebuie demonstrată, rezultând din materialitatea 
faptei, ex re. 

Urmarea imediată și legătura de cauzalitate nu tre-
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buie stabilită și dovedită de către organele de cercetare, 
fiind prezumată de lege.

Prin art.388 C. pen. al României este pedepsită 
infracțiunea prin frauda la votul electronic. 

Obiectul juridic este alcătuit din relaţiile sociale care 
privesc corectitudinea desfăşurării procesului electoral 
prin folosirea mijloacelor electronice. Această infracţi-
une nu deţine obiect material.

Subiectul activ al infracţiunii, sancţionată prin 
art.388 C. pen. al României, nu trebuie să deţină o cali-
tate specială, astfel că poate fi orice persoană care poate 
răspunde penal.

Elementul material al faptei presupune una dintre 
următoarele acțiuni: tipărirea și utilizarea de date de 
acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot 
electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buleti-
nelor de vot în format electronic. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de 
pericol pentru buna desfășurare a procesului electo-
ral. Legătura de cauzalitate rezultă ex re, ca și în cazul 
infracțiunii incriminate în art.387 C. pen.

Subiectul activ al infracţiunii sancţionată prin 
art.388 C. pen. al României nu trebuie să deţină o cali-
tate specială, astfel că poate fi orice persoană care poate 
răspunde penal.

Potrivit art.389 C. pen. al României este pedepsi-
tă infracțiunea de violare a confidențialității votului 
prin orice mijloace, într-o variantă tip (art.389 alin.(1)         
C. pen. al României) și una agravantă (art.389 alin.(2) 
C. pen. al României ), atunci când violarea secretului 
votului a fost săvârşită de către un membru al Biroului 
electoral al secţiei de votare.

Obiectul juridic este format din relaţiile sociale 
privitoare la confidenţialitatea votului. Şi la această in-
fracţiune lipseşte obiectul material.

Dacă ne raportăm la varianta tip a infracţiunii ca 
subiect activ poate fi orice persoană, însă în varianta 
agravantă subiectul activ este calificat, acesta poate fi 
numai un membru al Biroului electoral al secţiei de vo-
tare.

Elementul material se realizează printr-o acţiune ori 
o inacţiune, aceea de violare prin orice mijloace a secre-
tului votului. Legiuitorul nu limitează nici în acest caz 
posibilitățile prin care se poate realiza fapta. Urmarea 
imediată consistă în crearea unei stări de pericol, aceea 
că votul nu se realizează în condiţii de confidenţialitate. 
Raportul cauzal rezultă din materialitatea faptei.

Infracțiunea de nerespectare a regimului urnei de 
vot este incriminată prin art.390 C. pen. al României. 

Obiectul juridic este alcătuit din relaţiile sociale pri-
vitoare la buna desfăşurare a procesului electoral, asi-
gurându-se confidenţialitatea votului.

Obiectul material îl reprezintă urna de vot.
Ca subiect activ al infracţiunii, prevăzută în varianta 

tip, poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile 
pe care legea le impune pentru a răspunde penal, iar în 
varianta atenuată acesta trebuie să deţină o calitate spe-
cială, aceea de membru al Biroului electoral al secţiei 
de votare. 

Elementul material al faptei, în varianta tip (art.390 
alin.(1) C. pen. al României), se realizează prin 
acțiunea de deschidere a urnelor înainte de ora stabi-
lită pentru închiderea votării, iar în varianta atenuată 
(art.390 alin.(2) C. pen. al României) se comite prin 
acțiunea de încredințare urnei speciale altor persoane 
decât membrilor biroului electoral al secției de votare; 
ori transportarea acesteia de către alte persoane; sau în 
alte condiții decât cele prevăzute de lege. 

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol refe-
ritoare la confidențialitatea votului și de a se conforma 
procesului electoral. Legătura de cauzalitate, de aseme-
nea, rezultă ex re, din materialitatea faptei.

Falsificarea documentelor și evidențelor electorale 
este sancţionată în conformitate cu art.391 C. pen. al 
României. 

Obiectul juridic consistă în relaţiile sociale privi-
toare la încrederea în procesul electoral, precum şi în 
documentele pe care le realizează autorităţile.

Obiectul material constă în înscrisurile falsificate 
ori modificate.

Ca subiect activ al infracţiunii, atât în varianta tip, 
precum şi în varianta asimilată, ori cea agravantă, poate 
fi orice persoană ce îndeplineşte condiţiile impuse de 
lege pentru a răspunde penal.

Elementul material al acestei infracțiuni se realizea-
ză pentru varianta tip și varianta asimilată prin acţiuni-
le de falsificare prin orice mijloace ale înscrisurilor de 
la birourile electorale și înscrierea în copia de pe lista 
electorală permanentă ori de pe lista electorală com-
plementară a unor persoane care nu figurează în acea 
listă. Pentru variantele agravante, elementul material se 
realizează prin acţiunile de introducere în uz sau fo-
losirea unui program informatic cu vicii care alterea-
ză înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în 
secțiile de votare sau determină repartizarea mandate-
lor în afara prevederilor legii, sau introducerea de date, 
informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului 
informațional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. 

Urmarea imediată constă în starea de pericol cauza-
tă procesului electoral, iar raportul de cauzalitate rezul-
tă din materialitatea faptei.
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CZU 343.35:340.131.5

SuBIECTuL INFRACȚIuNILOR DE NEGLIjENȚĂ ÎN SERVICIu 
(art.329 Codul penal)

Partea II
Igor SERBINOV

Universitatea de Stat din Moldova

În prezentul studiu se argumentează că persoana, care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă or-
ganizaţie nestatală, nu poate fi subiect al infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM. Se demonstrează că o organizație 
comercială (în sensul art.124 CP RM), în care cota statului este de 100%, nu poate fi echivalată cu o întreprindere de stat 
(în sensul alin.(2) art.123 CP RM). Se stabilește că este oportună completarea capitolului XVI al părții speciale a Codului 
penal cu un articol în care ar fi incriminate faptele de neglijență în serviciu, al căror subiect ar fi persoana care gestionează 
o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală, ori care lucrează pentru o astfel de organizaţie. Se 
ajunge la concluzia că membrul unui organ colegial poate fi subiect al infracțiunilor prevăzute la art.329 CP RM.

Cuvinte-cheie: neglijență în serviciu; subiectul infracțiunii; persoana care gestionează o organizaţie comercială, 
obştească sau o altă organizaţie nestatală; participație; coautorat; organ colegial.

THE SuBjECT OF THE OFFENCES RELATED TO NEGLIGENCE IN THE WORKPLACE 
(art.329 of the Penal Code)
Part II
In this study it is argued that the person managing a commercial, public or other non-governmental organization can-

not be the subject of the offences provided by art.329 PC RM. It is established that a commercial organization (within 
the meaning of art.124 PC RM), in which the state share is 100 %, cannot be equated with a state enterprise (within the 
meaning of par. (2) art.123 PC RM). It is determined as appropriate to supplement Chapter XVI of the special part of 
the Penal Code with an article that would incriminate the offences related to negligence in the workplace, whose subject 
would be the person managing a commercial, public or other non-governmental organization, or the employee of such an 
organization. It is concluded that the member of a collegiate body may be considered as a subject of the offences stipulated 
in art.329 PC RM.

keywords: negligence in the workplace; the subject of the offence; the person managing a commercial, public or other 
non-governmental organization; stake; coauthor; collegiate body.

Subiectul infracțiunilor prevăzute la art.329 CP 
RM poate fi doar persoana căreia i se incum-

bă anumite obligații de serviciu. Se au în vedere doar 
obligațiile de serviciu public, nu și obligațiile de servi-
ciu privat. Cu alte cuvinte, persoanele publice trebuie 
deosebite de persoanele care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. În 
conformitate cu art.124 CP RM, „prin „persoană care 
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau 
altă organizaţie nestatală” se înţelege persoana căreia, 
în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a aces-
teia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin nu-
mire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite 
drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau 
acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatori-
co-economice”.

În context, nu putem fi de acord cu soluția de ca-
lificare din următoarea speță, C. V. a fost condamnat 
în baza lit. b) alin.(2) art.329 CP RM. Aceasta deși la 
data comiterii faptei – 09.02.2005 – dânsul deținea 
funcţia de maistru al serviciului de exploatare a reţe-
lelor interioare ale întreprinderii „U.-G.” SRL, filiala 
C. [1] Cu alte cuvinte, C. V. avea calitatea de persoană 
care gestionează o organizaţie comercială, nu calitatea 

de persoană cu funcție de răspundere. Așadar, în lipsa 
subiectului infracțiunii, lipsea temeiul aplicării lit. b) 
alin.(2) art.329 CP RM.

Într-o altă speță, instanţa de apel a concluzionat 
că întreprinderea „R. N.-V.” SA este o întreprindere 
de stat, întrucât cota statului în respectiva întreprin-
dere este de 100%. În consecință, H.N., şef al servi-
ciului tehnic, director tehnic adjunct al întreprinderii                                
„R. N.-V.” SA, a fost condamnat conform alin.(1) 
art.329 CP RM [2]. Considerăm că această soluție de 
calificare contravine legii. După R. Popov, „reprezen-
tantul statului în societăţile comerciale cu cotă de par-
ticipare a statului este o persoană publică, făcând parte 
din categoria de persoane autorizate sau învestite de 
stat să îndeplinească activităţi de interes public” [3]. 
Această opinie își are suportul în pct. 3 din Anexa nr. 1 
la Hotărârea Guvernului nr. 1053 din 11.11.2010 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea 
statului în societăţile comerciale [4]. Nicio altă per-
soană din cadrul unei organizații comerciale nu poate 
fi considerată persoană publică. Această afirmație se 
referă inclusiv la organizațiile comerciale în care cota 
statului este de 100%. În această privință, în art.124 CP 
RM nu se face nicio diferențiere. O organizație comer-
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cială, în care cota statului este de 100%, nu poate fi 
echivalată cu o întreprindere de stat. Aceasta ar con-
traveni mai multor prevederi legale: art.106-179 Cod 
civil; art.13, 17 și 20 ale Legii nr. 845 din 03.01.1992 
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi [5]; Legii nr. 
146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat 
[6]; Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe 
acţiuni [7]; Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind socie-
tăţile cu răspundere limitată [8].

Nu întotdeauna „a fi în proprietatea statului” în-
seamnă „a fi de stat”. Transformarea unei organizații 
comerciale (de ex., a unei societăţi pe acțiuni) într-o 
întreprindere de stat nu poate fi realizată printr-o deci-
zie judecătorească de condamnare. Deținerea de către 
stat a pachetului integral de acțiuni ale unei societăți 
pe acțiuni nu poate transforma acea societate pe acțiuni 
într-o întreprindere de stat. Legislația prevede o cu totul 
altă cale. De exemplu, art.85 din Codul civil stabilește: 
„Transformarea persoanei juridice are ca efect schim-
barea formei sale juridice de organizare prin modifica-
rea actelor de constituire în condiţiile legii” (alin.(1); 
„Transformarea persoanei juridice trebuie să întruneas-
că şi condiţiile prevăzute de lege pentru forma juridică 
de organizare în care se transformă” (alin.(2). 

În consecință, considerăm că în cele două spețe ana-
lizate supra, legea penală a fost aplicată prin analogie. 
Situația poate fi comparată cu cea care a reprezentat 
obiectul Hotărârii Curții Constituționale a Republicii 
Moldova nr. 21 din 22.07.2016 privind excepţia de ne-
constituţionalitate a art.125 lit. b) Cod penal, a art.7 alin.
(7), 39 pct. 5), 313 alin.(6) Cod de procedură penală și a 
unor prevederi din art.2 lit. d) și 16 lit. c) din Legea cu 
privire la Curtea Supremă de Justiție (faptele care con-
stituie practicarea ilegală a activității de întreprinzător) 
(sesizarea nr. 37g/2016) [9]. În situația care a constituit 
obiectul acestei hotărâri, Curtea Constituțională a stabi-
lit că desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără 
licenţă (care intră sub incidența alin.(4) art.263 Cod 
contravențional) a fost calificată ilegal în baza art.241 
CP RM. În situația celor două spețe analizate supra, a 
fost aplicat art.329 CP RM, deși trebuia să se aplice răs-
punderea disciplinară și răspunderea civilă delictuală.

Este interesant că, într-o altă decizie a Colegiului 
penal al Curții Supreme de Justiție, se atestă temeinicia 
achitării lui I.A. de învinuirea de săvârşire a infrac-
ţiunii prevăzute la alin.(1) art.329 CP RM. Acesta a 
fost achitat, deoarece nu avea calitatea de persoană 
cu funcție de răspundere. Or, I. A. ocupa funcţia de in-
giner-reglator în cadrul întreprinderii „I.” SRL [10]. 
În acest mod, putem constata interpretarea neuniformă 
de către Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție a 
noțiunilor „persoană publică” (în sensul alin.(2) art.123 
CP RM) și „persoană care gestionează o organizaţie co-
mercială, obştească sau altă organizaţie nestatală” (în 
sensul art.124 CP RM).

Referitor la activitatea subiecților infracțiunilor pre-
văzute de cap.XV din partea specială a Codului penal, 
S. Brînza și V. Stati menționează: „În niciun caz nu este 
vorba despre activitatea desfăşurată de persoanele care 

gestionează o organizaţie comercială, obştească sau 
altă organizaţie nestatală. O asemenea activitate repre-
zintă valoarea socială fundamentală apărată împotriva 
infracţiunilor specificate în Capitolul XVI «Infracţiuni 
de corupţie în sectorul privat» al părţii speciale a Codu-
lui penal al Republicii Moldova” [11]. 

Articolul 329 face parte din cap.XV din partea spe-
cială a Codului penal. În cap.XVI din partea specia-
lă a Codului penal lipsește un articol corespondent cu 
art.329 CP RM. O asemenea corespondență o atestăm 
în cazul infracțiunilor prevăzute la: art.324 și 333 CP 
RM; art.325 și 334 CP RM; art.327 și 335 CP RM.

Această stare de lucruri diferă de cea care a fost re-
flectată în Codul penal din 1961. În acest act legislativ 
nu se făcea o diferențiere dintre infracțiunile comise în 
sfera publică și cele săvârșite în sectorul privat. Capi-
tolul al optulea „Infracțiuni săvârșite de persoane cu 
funcție de răspundere” din partea specială a Codului 
penal din 1961 conținea, printre altele, articolul 186 
„Neglijența”. Subiectul celor două infracțiuni prevăzu-
te de articolul în cauză era persoana cu funcție de răs-
pundere. În Codul penal din 1961, noțiunea „persoană 
cu funcție de răspundere” era definită în art.183: „per-
soana căreia, în autorităţile publice, într-o întreprinde-
re, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de propri-
etate (subl. ne aparține) şi forma juridică de organiza-
re, i se acordă permanent sau provizoriu – în virtutea 
legii, prin numire, alegere sau prin încredinţarea unei 
însărcinări – anumite drepturi şi obligaţii în vederea 
exercitării funcţiilor autorităţii publice sau întreprin-
derii de acţiuni administrative de dispoziţie ori orga-
nizatorico-economice”. Pentru comparație, în alin.(1) 
art.123 CP RM, definiția noțiunii „persoană cu funcție 
de răspundere” este formulată altfel: „persoana căreia, 
într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a 
administraţiei publice locale (subl. ne aparține) ori în-
tr-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau pro-
vizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau 
în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii 
în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a 
acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatori-
co-economice”.

Interpretarea oficială a noțiunii „persoană cu funcție 
de răspundere” în sensul art.183 Cod penal din 1961 
o găsim în Hotărârea Curţii Constituţionale privind 
controlul constituţionalităţii dispoziţiilor art.183 din 
Codul penal nr. 1 din 11.01.2001 [12]. Referindu-se la 
această interpretare, R. Popov menționează, cu drept 
cuvânt: „Ea se referă la perioada în care, atât în legea 
penală, cât şi în legislaţia extrapenală, nu se făcea nicio 
deosebire între ceea ce astăzi înţelegem prin noţiunile 
«persoană cu funcţie de răspundere» şi «persoană care 
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau 
altă organizaţie nestatală»” [13].

Din cele consemnate mai sus reiese că, începând cu 
apariția la sfârșitul anilor ’80 ai secolului trecut a pri-
melor organizații nestatale până la intrarea în vigoare a 
actualei legi penale (adică pe parcursul a aproximativ 
15 ani), răspunderii pentru neglijența în serviciu erau 
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supuși inclusiv cei pe care astăzi îi desemnăm prin 
noțiunea „persoane care gestionează o organizaţie co-
mercială, obştească sau altă organizaţie nestatală”.

O concepție asemănătoare cu cea promovată în Co-
dul penal RM din 1961 o atestăm în legile penale ale 
altor state. Aceste legi nu conțin un capitol care ar fi 
similar cu cap.XVI din partea specială a CP RM. Cu 
toate acestea, norma cu privire la neglijența în serviciu 
din cadrul acestor legi penale se referă, în egală măsu-
ră, atât la persoanele care reprezintă sfera publică, cât 
și la cele care reprezintă sectorul privat. De exemplu, 
în Codul penal al României din 2009 [14] (în continu-
are – CPR din 2009), cap.II „Infracțiuni de serviciu” 
al titlului V „Infracțiuni de corupție și de serviciu” din 
partea specială conține art.298. În cadrul acestuia este 
incriminată fapta de neglijență în serviciu, adică de în-
călcare din culpă de către un funcționar public a unei 
îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau 
prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se 
cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau in-
tereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei 
persoane juridice. Conform alin.(1) art.308 CPR din 
2009, dispozițiile art.289-292, 297-301 privitoare la 
funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și 
faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele 
care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o 
remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul 
unei persoane fizice dintre cele prevăzute în alin.(2) 
art.175 CPR din 2009 sau în cadrul oricărei persoane 
juridice. 

În Codul penal al Republicii Bulgaria [15] (în con-
tinuare – CP RB), din Secțiunea a II-a „Infracțiuni de 
serviciu” a cap. opt al părții speciale face parte art.282. 
Acesta prevede răspunderea, printre altele, pentru fapta 
persoanei cu funcție de răspundere, exprimată în încăl-
carea sau neîndeplinirea obligațiilor de serviciu, dacă 
prin aceasta se creează pericolul producerii unor dau-
ne substanțiale. Potrivit alin.(1) art.93 CP RB, persoa-
nă cu funcție de răspundere este persoana care, cu sau 
fără o remunerație, cu titlu permanent sau provizoriu, 
îndeplinește: a) obligațiile de serviciu într-o instituție 
de stat, cu excepția activității legate de exercitarea 
funcțiilor tehnice; b) activitatea de conducere, legată 
de asigurarea integrității sau administrarea patrimoniu-
lui străin într-o întreprindere de stat sau cooperatistă, 
organizație obștească, altă persoană juridică sau între-
prindere individuală, ori activitatea de notar privat sau 
cea a asistentului acestuia. 

În Codul penal al Ucrainei [16] (în continuare – 
CPU), din titlul XVII „Infracțiuni în sfera activității 
de serviciu și a activității profesionale, legate de pre-
starea serviciilor publice” al părții speciale face parte 
art.367. Acesta stabilește răspunderea pentru neglijența 
în serviciu, adică pentru: neîndeplinirea sau îndeplini-
rea necorespunzătoare de către o persoană cu funcție 
de răspundere a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al 
unei atitudini neconştiincioase faţă de ele, dacă aceasta 
a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor, 
libertăților sau intereselor ocrotite de lege ale unor per-

soane fizice, intereselor ocrotite de lege ale unor per-
soane juridice ori intereselor statului sau ale societății 
(alin.(1)); aceeași faptă care a provocat urmări grave 
(alin.(2)). Noțiunea de persoană cu funcție de răspun-
dere este definită la alin.(3) art.18 CPU: persoane cu 
funcție de răspundere sunt persoanele care, cu titlu per-
manent sau provizoriu, ori în virtutea unei însărcinări 
speciale, fie exercită funcțiile autorității publice sau ale 
autoadministrării locale, fie dețin, în autoritățile pu-
blice, în organele de autoadministrare locală, în între-
prinderi, în instituții sau în organizații, funcții legate de 
exercitarea acţiunilor administrative de dispoziţie ori 
organizatorico-economice, astfel de funcții fiindu-le 
acordate de autoritatea publică competentă, de organul 
de autoadministrare locală competent, de autoritatea 
publică centrală cu statut special competentă, de orga-
nul competent sau de persoana cu funcție de răspundere 
competentă a întreprinderii, instituției sau organizației. 

În Codul penal al Republicii Lituania [17] (în con-
tinuare – CP RLi), Capitolul XXXIII „Infracțiuni și 
delicte penale contra serviciului public și intereselor 
publice” al părții speciale conține art.229. Acesta pre-
vede răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor de 
serviciu, adică pentru fapta funcționarului public sau 
a persoanei asimilate acestuia, care din imprudență nu 
îndeplinește sau îndeplinește defectuos obligațiile sale 
de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții 
mari statului sau unei persoane juridice ori fizice. Con-
form alin.(3) art.230 CP RLi, funcționarului public i se 
asimilează persoana care fie ocupă o funcție în cadrul 
unei instituții, întreprinderi sau organizații de stat, ne-
statale sau private, fie practică activitatea de întreprin-
zător și are atribuții de administrare publică, fie prestea-
ză servicii publice, cu excepția persoanei care exercită 
funcții tehnice. 

În Codul penal al Republicii Estonia [18] (în conti-
nuare – CP RE), din cap.8 „Infracțiuni de serviciu” al 
părții speciale face parte art.162. Acesta prevede răs-
punderea pentru neglijență, adică pentru neîndeplinirea 
sau îndeplinirea necorespunzătoare de către persoana 
cu funcție de răspundere a obligațiilor sale de serviciu 
ca rezultat al atitudinii neconștiincioase sau neglijente 
față de ele, dacă aceasta a cauzat daune materiale în 
proporții mari sau alte urmări grave pentru drepturile și 
interesele ocrotite de lege ale persoanelor, întreprinde-
rilor, instituțiilor sau organizațiilor, ori pentru interese-
le statului. Potrivit alin.(1) art.160 CP RE, persoane cu 
funcție de răspundere sunt persoanele care dețin funcții 
în instituții, întreprinderi sau organizații, indiferent de 
tipul de proprietate, dacă statul sau proprietarul le acor-
dă acestor persoane fie obligații de dirijare, de supra-
veghere, operaționale, organizaționale, de gestionare a 
valorilor materiale, fie funcții ale autorității publice.

În Codul penal al Republicii Azerbaidjan [19] (în 
continuare – CP RAz), cap. 33 „Infracțiuni de corupție 
sau alte infracțiuni contra intereselor de serviciu” 
al părții speciale conține art.314. Articolul în cauză 
stabilește răspunderea pentru: neglijență, adică neîn-
deplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către 
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persoana cu funcție de răspundere a obligațiilor sale ca 
rezultat al atitudinii neconștiincioase sau neglijente față 
de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții 
considerabile drepturilor și intereselor cetățenilor sau 
organizațiilor ori intereselor ocrotite de lege ale statului 
sau societății (alin.)1)); aceeași faptă care a provocat 
din imprudență decesul victimei sau alte urmări grave 
(alin.(2)). În corespundere cu nota la art.308 CP RAz, 
în articolele cap. 33 al părții speciale a acestui cod, 
prin „persoană cu funcție de răspundere” se înțelege, 
printre altele: conducătorii și angajații întreprinderilor, 
instituțiilor sau organizațiilor de stat ori municipale, 
ai altor organizații comerciale sau necomerciale (alin.
(3)); persoanele care, în virtutea unei însărcinări spe-
ciale, exercită funcții administrative de dispoziţie ori 
organizatorico-economice în cadrul întreprinderilor, 
instituțiilor sau organizațiilor de stat ori municipale, al 
altor organizații comerciale sau necomerciale (alin.(4)); 
persoanele care desfășoară activitatea de întreprinzător 
fără constituirea persoanei juridice (alin.(5)).

Cât privește art.329 CP RM, acesta nu este aplicabil 
în raport cu persoanele care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. 
Doar unele norme concurente cu art.329 CP RM (de 
ex., art.183 CP RM) pot fi aplicate în raport cu astfel 
de persoane. 

În contextul examinat, prezintă interes experiența 
unor state în care abordarea este alta. De exemplu, în 
partea specială a Codului penal al Republicii Georgia 
[20] (în continuare – CP RG), cap.XXIX „Infracțiuni 
contra intereselor de serviciu în organizațiile comerci-
ale sau de alt gen” conține art.2201 „Neglijența”. Acest 
articol prevede răspunderea pentru: neglijență, adică 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de 
către persoana, care are atribuții de conducere, de re-
prezentare sau alte atribuții speciale într-o întreprindere 
sau într-o altă organizație, a obligațiilor sale de servi-
ciu ca rezultat al atitudinii neglijente față de ele, dacă 
aceasta a cauzat daune în proporții considerabile statu-
lui (alin.(1)); aceeași faptă care a cauzat decesul per-
soanei sau alte urmări grave (alin.(2)). În același timp, 
art.342 CP RG prevede răspunderea pentru neglijența 
în serviciu. Acest articol este inclus în cap. XXXIX 
„Infracțiuni de serviciu” din partea specială a Codului 
penal al Georgiei. 

În partea specială a Codului penal al Republicii Ka-
zahstan [21] (în continuare – CP RKz), cap. XVI din 
partea specială a Codului penal al Republicii Moldo-
va îi corespunde cap. 9 „Delictele penale împotriva 
intereselor de serviciu în organizațiile comerciale sau 
în alte asemenea organizații”. Din acest capitol face 
parte art.254 „Atitudinea neglijentă față de obligații”. 
Dispoziția acestui articol este: „Neîndeplinirea sau în-
deplinirea necorespunzătoare de către o persoană, care 
gestionează o organizație comercială sau o altă aseme-
nea organizație, a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al 
unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de 
ele, dacă aceasta a provocat decesul unei persoane sau 
alte urmări grave”. 

În partea specială a Codului penal al Republicii 
Letonia [22] (în continuare – CP RLe), cap. XVI din 
partea specială a Codului penal al Republicii Moldova 
îi corespunde cap. XIX „Infracțiuni de natură economi-
că”. Din acest capitol face parte art.197 „Neglijența”. 
Dispoziția acestui articol este: „Îndeplinirea neglijentă a 
obligațiilor de serviciu, săvârșită de un factor de decizie 
din cadul unei întreprinderi (societăți comerciale) sau 
organizații, care a cauzat daune în proporții considera-
bile întreprinderii (societății comerciale), organizației 
sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale altor 
persoane”. Pot apărea îndoieli cu privire la înțelesul ter-
menului „organizație”, utilizat în art.197 CP Rle: se re-
feră oare acest termen la oricare organizație sau doar la 
o organizație din sectorul privat? Analiza art.319 „Omi-
siunea săvârșită de funcționarul statului” din același 
act legislativ contribuie la soluționarea acestei dileme: 
subiectul infracțiunilor prevăzute de acest din urmă ar-
ticol are caracteristici similare cu cele ale subiectului 
infracțiunilor prevăzute la art.329 CP RM [23]. 

Nu în ultimul rând, în partea specială a Codului pe-
nal al Republicii Polone [24] (în continuare – CP RP), 
cap.XXXVI „Infracțiuni contra circuitului economic” 
conține art.296. Potrivit § 4 al acestui articol, este pasi-
bilă de răspundere acea persoană care, fiind obligată în 
temeiul legii, al deciziei unui organ sau al contractului 
să gestioneze patrimoniul sau activitatea economică, 
cauzează din imprudență daune materiale în proporții 
considerabile unei persoane fizice, unei persoane ju-
ridice sau unei entități organizate care nu are statut 
de persoană juridică. Totodată, în § 3 art.231 CP RP 
este incriminată fapta persoanei publice cu funcție de 
răspundere, care cauzează din imprudență daune în 
proporții considerabile intereselor publice sau intere-
selor private. Această din urmă normă face parte din 
cap.XXIX „Infracțiuni contra activității instituțiilor de 
stat și organelor autoadministrării teritoriale” al CP RP. 
Capitolul în cauză comportă similarități cu cap.XV din 
partea specială a CP RM. 

Analiza experienței legiuitorilor român, bulgar, 
ucrainean, lituanian, eston, azer, georgian, kazah, leton 
și polonez, pe care am efectuat-o mai sus, denotă opor-
tunitatea incriminării unor fapte similare cu cele prevă-
zute la art.329 CP RM în cap.XVI din partea specială 
a CP RM.

În afară de argumentele desprinse din analiza de 
drept comparat, există alte argumente în susținerea     
ideii că cap. XVI al părții speciale a Codului penal tre-
buie completat cu un articol în care ar fi incriminate 
faptele de neglijență în serviciu.

În acest scop, vom compara sancțiunile de la art.149 
și 157 CP RM, pe de o parte, cu sancțiunea de la alin.
(2) art.329 CP RM, pe de altă parte. 

Astfel, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespun-
zătoare de către o persoană, care gestionează o orga-
nizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală ori care lucrează pentru o astfel de organiza-
ţie, a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei atitu-
dini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, dacă 
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aceasta a cauzat decesul unei persoane, se pedepseş-
te cu închisoare de până la 3 ani. Săvârșirea aceleiași 
fapte cu aceleași urmări de către o persoană publică se 
pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. 

La rândul său, neîndeplinirea sau îndeplinirea neco-
respunzătoare de către o persoană, care gestionează o 
organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală ori care lucrează pentru o astfel de organiza-
ţie, a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini 
neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, dacă aceasta 
a cauzat decesul a două sau mai multor persoane, se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani. Săvârșirea 
aceleiași fapte cu aceleași urmări de către o persoană 
publică se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani cu 
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 
a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 
10 ani.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare 
de către o persoană, care gestionează o organizaţie co-
mercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală ori 
care lucrează pentru o astfel de organizaţie, a obligaţii-
lor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau 
neconştiincioase faţă de ele, dacă aceasta a cauzat vă-
tămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, se 
pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 unităţi 
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare 
de până la 2 ani. Săvârșirea aceleiași fapte cu aceleași 
urmări de către o persoană publică se pedepsește cu în-
chisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocu-
pa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 5 la 10 ani. 

Apelând la analogie, prezentăm următorul exem-
plu: folosirea intenţionată de către o persoană publică 
a situaţiei de serviciu, dacă aceasta s-a soldat cu urmări 
grave (inclusiv decesul persoanei sau vătămarea gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii), se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 u.c. sau cu 
închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exerci-
ta o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. 
Folosirea intenţionată de către o persoană care gestio-
nează o organizaţie comercială, obştească sau o altă 
organizaţie nestatală ori care lucrează pentru o astfel 
de organizaţie a situaţiei de serviciu, dacă aceasta s-a 
soldat cu urmări grave (inclusiv decesul persoanei sau 
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii), se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 
2350 u.c. sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele 
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite func-
ţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 
de la 2 la 5 ani. În acest caz, diferența tratamentului 
sancționator nu mai este atât de vădită, deoarece se re-
feră doar la cuantumul pedepsei exprimate în privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 
o anumită activitate.

După ce am făcut această comparație, se profilează 

concluzia: nu se justifică aplicarea art.149 sau 157 CP 
RM în ipoteza în care producerea din imprudență a de-
cesului victimei ori a vătămării grave a integrității cor-
porale sau a sănătății se află în legătură cauzală nu cu 
o faptă oarecare, dar cu neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu ca rezultat 
al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de 
ele.

Prezentăm un alt argument în sprijinul ideii de a 
completa capitolul XVI al părții speciale a Codului 
penal cu un articol în care ar fi incriminate faptele 
de neglijență în serviciu. În conformitate cu art.226 
CP RM, fapta prejudiciabilă constă în eschivarea sau 
îndeplinirea necorespunzătoare, inclusiv de către o 
persoană, care gestionează o organizaţie comercială, 
obştească sau altă organizaţie nestatală, a obligaţiilor 
de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice. În 
cazul în care aceeași faptă este comisă de către o per-
soană cu funcție de răspundere, art.226 CP RM repre-
zintă o normă specială față de art.329 CP RM. Cu alte 
cuvinte, în art.226 CP RM este prevăzută răspunderea 
pentru o varietate specială a neglijenței în serviciu. În 
cazul acestei varietăți, nu are importanță dacă subiectul 
infracțiunii reprezintă sfera publică sau sectorul privat. 
Atunci de ce acest aspect ar trebui să aibă importanță 
în cazul normei generale? O situație asemănătoare o 
atestăm în alin.(10) art.305 din Codul contravențional. 
Această normă prevede răspunderea pentru neaplicarea 
sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu 
funcţie de răspundere ale asigurătorului (reasigurătoru-
lui) a măsurilor de remediere financiară a activităţii, sta-
bilite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Deși nu 
presupune producerea urmărilor prejudiciabile de talia 
celor stabilite la art.329 CP RM, fapta în cauză (atunci 
când este comisă din imprudență) poate fi considerată 
o varietate specială a neglijenței în serviciu. Remarcăm 
că subiectul acestei fapte este un factor de decizie care 
reprezintă sectorul privat.

În continuare vom prezenta un alt argument în spri-
jinul ideii că capitolul XVI al părții speciale a Codu-
lui penal trebuie completat cu un articol în care ar fi 
incriminate faptele de neglijență în serviciu. Astfel, 
C.Timofei a propus completarea acestui capitol cu 
art.3341 „Traficul de influenţă şi cumpărarea de influ-
enţă în sectorul privat” [25]. Totuși, în pofida acestei 
recomandări de a lărgi sfera de incidență a cap. XVI al 
părții speciale a Codului penal, legiuitorul a redus sfera 
în cauză. Ne referim la excluderea art.336 „Depășirea 
atribuțiilor de serviciu” din Codul penal prin Legea nr. 
277 din 18.12.2008 pentru modificarea şi completarea 
Codului penal al Republicii Moldova [26]. În pct. 181 
din Nota informativă la proiectul acestei legi se explică: 
„Articolul 336 CP RM se exclude, deoarece depăşirea 
atribuţiilor de serviciu trebuie sancţionată disciplinar, 
inclusiv cu concediere, nu şi penal. De asemenea, ac-
ţiunile descrise la alineatul (2) al acestui articol sunt 
sancţionate în baza altor prevederi ale Codului penal 
(de exemplu, din cap. II). Faptul că infractorul este lu-
crător al serviciilor/organizaţiilor indicate trebuie să re-
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prezinte o circumstanţă agravantă în cadrul prevederi-
lor respective. Mai mult decât atât, faptul comiterii unei 
asemenea infracţiuni trebuie sa aibă consecinţe pentru 
eventuala menţinere a postului ocupat. Ţările europene 
nu prevăd o astfel de componenţă de infracţiune” [27]. 

Pune în gardă faptul că art.335 CP RM a fost păs-
trat, iar art.336 CP RM a fost abrogat. Aceasta deși în 
art.336 CP RM erau incriminate fapte mai periculoase 
socialmente decât cele care sunt prevăzute la art.335 
CP RM. Sub acest aspect, punem la îndoială argumen-
tele invocate în Nota informativă precitată. Or, dacă de-
păşirea atribuţiilor de serviciu în sectorul privat trebuie 
sancţionată disciplinar (inclusiv cu concediere), atunci 
există mai multe temeiuri de a sancționa disciplinar abu-
zul de serviciu în sectorul privat. Dacă faptele care au 
fost descrise la alin.(2) art.336 CP RM erau sancţiona-
bile în baza altor prevederi ale Codului penal (de ex., în 
baza unor prevederi din cap. II al părții speciale), atunci 
există mai multe temeiuri de a aplica, în locul art.335 
CP RM, acele prevederi din partea specială a Codului 
penal care privesc ipoteza comiterii infracțiunii cu fo-
losirea situației de serviciu (lit. b) alin.(2) art.177, lit. a) 
alin.(2) art.178, lit. a) alin.(3) art.179, alin.(2) art.1801, 
lit. d) alin.(2) art.190, lit. d) alin.(2) art.191, lit. d) alin.
(3) art.217 sau alte asemenea norme din Codul penal). 
În fine, în legile penale doar ale unor state europene 
se incriminează în capitole aparte abuzul de putere și 
abuzul de serviciu în sfera publică și abuzul de serviciu 
în sectorul privat. 

În consecință, ne întrebăm retoric: Reiese oare din 
toate acestea că art.335 CP RM ar trebui abrogat?

Actualmente, cap. XVI al părții speciale a Codului 
penal al RM constituie o copie trunchiată a cap.XV al 
părții speciale a Codului penal al RM. Lipsește clarita-
tea în ceea ce privește criteriile de includere în cap.XVI 
al părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova 
doar a unor „copii” ale articolelor din cap. XV al părții 
speciale a Codului penal al RM. Probabil, în opinia le-
giuitorului moldovean, aceasta ar fi calea autohtonă „de 
compromis” între concepția legislativă ale acelor state 
(de ex., a Republicii Georgia, a Republicii Kazahstan, 
a Republicii Letonia, a Republicii Polone etc.), care 
promovează existența în legea penală a unor capitole 
distincte, dedicate infracțiunilor comise de către facto-
rii de decizie în sfera publică și, respectiv, infracțiunilor 
săvârșite de către factorii de decizie în sectorul privat, 
și concepțiile legislative ale altor state (de ex., a Repu-
blicii Bulgaria, a Republicii Lituania, Republicii Azer-
baidjan etc.), care promovează existența unui singur 
capitol al legii penale, consacrat infracțiunilor comise 
de către factorii de decizie atât în sfera publică, cât și în 
sectorul privat.

Dacă se intenționează păstrarea în continuare a cap. 
XVI al părții speciale a Codului penal al RM, conside-
răm oportună suplinirea lacunelor din cadrul acestuia. 
În această ordine de idei, întrucât nu putem depăși limi-
ta condiționată de scopul tezei de față, propunem com-
pletarea cap. XVI al părții speciale a Codului penal al 
RM cu un nou articol, care ar avea următorul conținut:

„Articolul 3352. Neglijența în serviciu
(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunză-

toare de către o persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală 
ori care lucrează pentru o astfel de organizaţie a obliga-
ţiilor de serviciu ca rezultat al neglijenței sau al încre-
derii exagerate faţă de ele, dacă aceasta a cauzat daune 
în proporţii mari, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 850 
de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 
ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de până la 5 ani.

(2) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunză-
toare de către o persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală 
ori care lucrează pentru o astfel de organizaţie a obliga-
ţiilor de serviciu ca rezultat al neglijenței sau al încre-
derii exagerate faţă de ele, dacă aceasta a cauzat daune 
în proporţii deosebit de mari,

se pedepsește cu închisoare de până la 4 ani cu pri-
varea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 
ani.

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunză-
toare de către o persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală 
ori care lucrează pentru o astfel de organizaţie a obliga-
ţiilor de serviciu ca rezultat al neglijenței sau al încre-
derii exagerate faţă de ele, dacă aceasta a provocat:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii;

b) decesul persoanei;
c) săvârșirea de către o altă persoană a unei infracțiuni 

grave, deosebit de grave sau excepțional de grave,
se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani cu pri-

varea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 
ani”.

În opinia noastră, n-ar trebui să existe un decalaj 
prea mare între gravitatea pedepselor stabilite pen-
tru neglijența în serviciu în sectorul privat și gravi-
tatea pedepselor stabilite pentru infracțiunile prevă-
zute la art.329 CP RM. În pct. 82 al Hotărârii Curții 
Constituționale a Republicii Moldova nr.10 din 
10.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a 
unor prevederi ale art.345 alin.(2) Cod contravențional 
(individualizarea sancțiunii) (Sesizările nr. 26g/2016 și 
nr.34g/2016), se menționează: „Stabilirea sancţiunilor 
în legea penală [...] trebuie să fie ghidată de existenţa 
proporţiei între interesele și drepturile individuale, pe 
de o parte, și cele ale societății, pe de altă parte” [28]. 
În această privință, suntem de acord cu A.V. Markarian. 
Acesta consideră că, în cazul comiterii infracțiunilor de 
către persoanele care gestionează o organizaţie nesta-
tală, sunt afectate nu atât relațiile sociale economice, 
cât mai ales relațiile sociale din domeniul administrării: 
„Activitatea de administrare are drept scop organizarea 
funcționării organizației nestatale în ansamblu. Această 
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activitate este legată de realizarea nu doar a intereselor 
economice ale organizației în cauză, dar și a intereselor 
privind: conducerea colectivului de muncă; păstrarea 
locurilor de muncă și sporirea numărului acestora; cre-
area unui climat favorabil în cadrul organizației; stabi-
lirea de relații cu autoritățile publice, precum și cu per-
soanele juridice sau fizice; creșterea volumului de ac-
tivitate; menținerea stabilității relațiilor desfășurate. Pe 
lângă aceasta, activitatea de serviciu în organizațiile ne-
statale este legată de respectarea drepturilor angajaților 
organizației și ale altor persoane, a intereselor nepatri-
miniale ale societății și statului, a securității ecologice 
și informaționale” [29]. Nu sunt neglijabile nici argu-
mentele prezentate de V.N. Borkov. În viziunea aces-
tui autor, calitatea de subiect al neglijenței în serviciu 
ar trebui s-o aibă „conducătorii organizațiilor comer-
ciale al căror proprietar este statul. Este vorba despre 
organizațiile comerciale mari care dețin monopolul 
în anumite domenii ale economiei și care îndeplinesc 
funcții sociale importante. Avariile și alte dereglări ale 
activității unor astfel de organizații pot avea repercusi-
uni nefaste pentru un mare număr de persoane. De ace-
ea, acordarea calității de subiect al neglijenței în servi-
ciu conducătorilor respectivelor organizații comerciale 
ar fi justificată din punct de vedere social” [30].

Nu putem încheia analiza subiectului infracțiunilor 
prevăzute la art.329 CP RM fără a supune examinării 
problema pluralității de făptuitori, toți având calitatea 
specială de persoane publice.

Este oare posibil coautoratul în cazul infracțiunilor 
prevăzute la art.329 CP RM? În doctrina penală română, 
opiniile privind acest aspect sunt împărțite. De exem-
plu, unii autori [31-34] admit posibilitatea existenței 
coautoratului la infracțiunile comise din imprudență. 
Susținem poziția celui de-al doilea grup de autori ro-
mâni [35-40] care exclud o astfel de posibilitate. În 
unison cu autorii din cel de-al doilea grup, V. Cușnir 
susține: „Neglijenţa în serviciu, fiind o infracţiune de 
imprudenţă, exclude participaţia” [41]. 

Într-adevăr, din art.42 CP RM reise: coautorul este 
participant la infracțiune. Potrivit art.41 CP RM, „se 
consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două 
sau mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni 
intenţionate”. Așadar, nu este posibilă cooperarea cu 
intenție a doi sau mai multor autori la săvârşirea une-
ia dintre infracţiunile prevăzute la art.329 CP RM. În 
aceste condiții, pune în gardă faptul că, într-o speță, în 
ordonanţa de punere sub învinuire, s-a indicat că în 
privinţa lui R. S., C. A. şi P. Şt. există probe că aceștia 
au săvârşit o infracţiune prevăzută la art.42 și lit. 
b) alin.(2) art.329 CP RM [42]. Referitor la aceeași 
infracțiune, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău 
a obiectat just: la etapa examinării cauzei în instanţa 
de fond, acuzarea a considerat că infracţiunea a fost 
săvârşită în participaţie. Această opinie este absolut 
eronată, deoarece neglijența în serviciu nu poate fi 
săvârşită în participaţie. Or, nu există participaţie la 
infracţiunile comise din imprudenţă [43]. 

Totuși, este posibil ca, în aceleași împrejurări, două 

sau mai multe persoane publice să nu îndeplinească sau 
să îndeplinească necorespunzător obligaţiile de servi-
ciu ca rezultat al atitudinii neglijente sau neconştiin-
cioase faţă de ele. În acest caz, vom fi oare în prezența 
unei singure infracțiuni prevăzute la art.329 CP RM 
sau a unui concurs de infracțiuni prevăzute la art.329 
CP RM?

D.A. Bezborodov menționează: „În cazul coprici-
nuirii imprudente, atestăm o acceptare mutuală a făptu-
itorilor. Mai mult, în unele cazuri, poate fi vorba chiar 
despre contarea pe conduita celeilalte persoane care co-
mite aceeași infracțiune. Persoanele, care cauzează re-
zultatul infracțional din imprudență, pot fi informate cu 
privire la caracterul comun al funcțiilor pe care le dețin. 
De asemenea, conștientizarea caracterului comun al 
unei anumite activități poate decurge din instrucțiunile 
și regulamentele de serviciu corespunzătoare. În anu-
mite situații, unul dintre făptuitori poate purta răspun-
dere pentru aceea că nu a controlat și nu a asigurat (deși 
putea și trebuia s-o facă) săvârșirea faptei de către ce-
lălalt făptuitor, creând pe această cale premise pentru 
producerea unui rezultat infracțional comun” [44].

Ce înseamnă „copricinuire imprudentă” («неосто-
рожное сопричинение»)? Găsim răspunsul la această 
întrebare în doctrina penală rusă. Astfel, D.A. Meleșko 
înțelege prin aceasta săvârșirea comună de către două 
sau mai multor persoane a faptei care cauzează din 
imprudență aceleași urmări prejudiciabile [45]. La rân-
dul său, I.I. Ianina menționează: copricinuire impru-
dentă constituie comiterea de către două sau mai mul-
te persoane (copricinuitorii imprudenți), ca rezultat al 
unor eforturi interdependente și intercondiționate (care 
exclud participația), a unei fapte care cauzează produ-
cerea din imprudență a unor urmări prejudiciabile [46]. 
N.M. Efremova exprimă următoarea părere: coprici-
nuire imprudentă este participarea interdependentă și 
intercondiționată a două sau mai multor persoane la 
săvârșirea aceleiași fapte (acțiuni sau inacțiuni) care 
cauzează din imprudență aceleași urmări prejudicia-
bile indicate într-o normă concretă din partea specia-
lă a legii penale [47]. V. Nersesian și T.V. Kuhtina își 
exprimă punctul de vedere într-o formă mai coerentă: 
copricinuirea imprudentă are următoarele trăsături 
esențiale: 1) reprezintă o infracțiune unică; 2) presu-
pune că la săvârșirea infracțiunii în cauză iau parte 
doi sau mai mulți făptuitori; 3) se caracterizează prin 
interdependență și intercondiționare ca premisă a pro-
ducerii rezultatului infracțional; 4) implică producerea 
unei urmări prejudiciabile comune pentru toți făptui-
torii, urmări prevăzute de o normă concretă a părții 
speciale a legii penale; 5) presupune prezența legătu-
rii cauzale dintre comportamentul dinaintea comiterii 
infracțiunii și rezultatul infracțional [48, 49].

P. Iani accesibilizează perceperea naturii juridice 
a copricinuirii imprudente prin schițarea următorului 
exemplu: persoana, care efectuează urmărirea penală, 
și, ulterior, judecătorul interpretează incorect preve-
derile legii penale și/sau procesual penale. Drept ur-
mare, o persoană este condamnată sau arestată ilegal. 
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După constatarea ilegalității condamnării sau arestării, 
persoanei reabilitate i se repară, din contul bugetului, 
prejudiciul cauzat prin fapta ilegală comisă de persoa-
na, care efectuează urmărirea penală, și de judecător. 
Într-un asemenea caz, dacă urmările prejudiciabile 
produse au relevanță juridico-penală, acestea vor tre-
bui imputate atât persoanei, care efectuează urmărirea 
penală, cât și judecătorului [50].

Din cele menționate supra, deducem că este posi-
bil ca, în aceleași împrejurări, două sau mai multe per-
soane publice să nu îndeplinească sau să îndeplinească 
necorespunzător obligaţiile de serviciu ca rezultat al 
atitudinii neglijente sau neconştiincioase faţă de ele. 
Într-un asemenea caz, dacă se produce una dintre ur-
mările prejudiciabile prevăzute la art.329 CP RM, per-
soanele în cauză vor fi autori (nu coautori) ai aceleiași 
infracțiuni. Producerea unei urmări prejudiciabile 
comune, ca rezultat al eforturilor interdependente și 
intercondiționate ale autorilor, condiționează lipsa con-
cursului de infracțiuni.

O altă problemă, legată de pluralitatea de făptuitori, 
este cea privind posibilitatea comiterii infracțiunilor 
prevăzute la art.329 CP RM de către membrii unui or-
gan colegial. 

Astfel, într-o speță, D.V. a fost achitat de învinuirea 
de comitere a infracțiunii prevăzute la lit. b) alin.(2) 
art.329 CP RM. S-a stabilit că daunele în mărime de 
385.755,2 lei se aflau în legătură cauzală cu unele de-
cizii ilegale adoptate de grupul de lucru pentru achiziţii 
de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Inter-
natului Psihoneurologic din comuna B., raionul Soro-
ca. Din acest grup de lucru făceau parte cinci mem-
bri, inclusiv D.V. Acesta ocupa funcția de Preşedinte 
al respectivului grup de lucru. Deciziile privitoare la 
achiziţii au fost adoptate prin votul majorităţii membri-
lor grupului de lucru. Din această cauză, s-a ajuns la 
concluzia că D.V. nu putea să poarte răspundere pen-
tru deciziile întregului grup de lucru [51]. Dacă votul 
lui D.V. a contribuit la adoptarea unor decizii ilegale, 
înseamnă că acesta trebuia să poarte răspundere pentru 
propria faptă. În afară de D. V., ar fi trebuit să răspundă 
și acei membri ai grupului de lucru cu al căror vot au 
fost adoptate deciziile ilegale. În orice caz, faptul, că 
ceilalți membri ai grupului de lucru nu au fost trași la 
răspundere penală, nu ar fi trebuit să reprezinte un mo-
tiv de achitare a lui D. V.

Dintr-o altă speță, reiese că art.329 CP RM nu poate 
fi aplicat, deoarece Consiliul municipal Chişinău, care 
a adoptat decizia considerată ilegală, este un organ 
colegial reprezentativ al municipiului [52]. În legătură 
cu o opinie similară a Colegiului penal lărgit al Curții 
Supreme de Justiție, I.Selevestru susține: „Probabil, 
într-o asemenea manieră, a fost interpretat principiul 
caracterului personal al răspunderii penale, statuat de 
art.6 CP RM. O astfel de interpretare provoacă rezerve. 
Chiar dacă admitem că decizia respectivă a fost adop-
tată colegial, aceasta nu poate constitui un motiv de a 
nu aplica răspunderea penală” [53]. În același context, 
este util să reproducem părerea exprimată de R. Popov: 

„Faptul că cele două sau mai multe persoane care să-
vârşesc infracţiuni fac parte dintr-un organism colegial 
(aşa cum este şi consiliul local) nu înseamnă deloc că 
tragerea la răspundere penală a acestora ar echivala cu 
aplicarea unei răspunderi colective în raport cu mem-
brii acelui organism colegial. Aşa cum votul consilieru-
lui local este unul personal, este imposibil ca acesta să 
poarte răspundere pentru altcineva. Consilierul local, 
care nu a votat pentru decizii ce contravin legii penale, 
nu are cum să răspundă penal. Aşa cum nu este posibil 
ca răspunderea penală a consilierului local, care a votat 
pentru decizii ce contravin legii penale, să „ricoşeze” 
asupra unui consilier local care nu a votat pentru ase-
menea decizii. Indiferent care este numărul de consilieri 
locali dintr-un consiliu, aceştia sunt pasibili de răspun-
dere pentru fapte infracţionale” [54]. Suntem de acord 
cu aceste argumente: răspunderea personală a membru-
lui unui organ colegial nu echivalează cu răspunderea 
pentru fapta altcuiva. Membrul unui organ colegial ur-
mează să poarte răspundere nu pentru decizia colectivă 
ilegală a organului din care face parte, dar numai pentru 
propria contribuție ilegală la această decizie.

În context, nu poate fi trecută cu vederea existența 
Proiectului de Lege privind completarea unor acte le-
gislative, nr. 3657/2016 [55]. Potrivit acestuia, Codul 
penal ar urma să fie completat cu art.421 „Răspunde-
rea membrilor organelor colegiale”. În alineatul (1) al 
acestui articol se prevede: „Pentru adoptarea sau nea-
doptarea unui act de către un organ colegial răspunde 
fiecare dintre membrii organului colegial”. În legătură 
cu acest proiect, S. Brînza afirmă: „Inițiativa de stabi-
lire a răspunderii membrilor organelor colegiale reiese 
din faptul că autoritățile publice nu pot fi subiecți ai 
răspunderii penale. Deci, pasibili de răspundere penală 
sunt membrii organelor colegiale ale autorităților pu-
blice, care săvârșesc infracțiuni” [56]. Sperăm că, oda-
tă cu adoptarea proiectului sus-menționat, vor dispărea 
reticențele celor abilitați cu aplicarea legii penale, re-
feritoare la posibilitatea săvârșirii infracțiunilor pre-
văzute la art.329 CP RM de către membrii unui organ 
colegial.

Drept rezultat al analizei pe care am efectuat-o în ca-
drul acestui articol, formulăm următoarele concluzii:

1) persoana, care gestionează o organizaţie comer-
cială, obştească sau altă organizaţie nestatală, nu poate 
fi subiect al infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM;

2) o organizație comercială (în sensul art.124 CP 
RM), în care cota statului este de 100%, nu poate fi 
echivalată cu o întreprindere de stat (în sensul alin.(2) 
art.123 CP RM);

3) este oportună completarea capitolului XVI al 
părții speciale a Codului penal cu un articol în care ar 
fi incriminate faptele de neglijență în serviciu, al căror 
subiect ar fi persoana care gestionează o organizaţie co-
mercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală ori 
care lucrează pentru o astfel de organizaţie;

4) este posibil ca, în aceleași împrejurări, două sau 
mai multe persoane publice să nu îndeplinească sau să 
îndeplinească necorespunzător obligaţiile de serviciu 
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ca rezultat al atitudinii neglijente sau neconştiincioase 
faţă de ele. Într-un asemenea caz, dacă se produce una 
dintre urmările prejudiciabile prevăzute la art.329 CP 
RM, persoanele în cauză vor fi autori (nu coautori) ai 
aceleiași infracțiuni. Producerea unei urmări prejudici-
abile comune, ca rezultat al eforturilor interdependente 
și intercondiționate ale autorilor, condiționează lipsa 
concursului de infracțiuni;

5) membrul unui organ colegial poate fi subiect al 
infracțiunilor prevăzute la art.329 CP RM.
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Odată cu apariția unei noi ramuri în sistemul de 
drept național, s-a profilat și sistemul de ca-

tegorii științifice inerente acestei ramuri. Pe baza ca-
racteristicilor identificate, putem stabili locul științei 
dreptului informațional în sistemul științelor juridice, 
pentru a determina legitățile și tendințele dezvoltării 
fenomenului vizat.

În pofida relevanței acestor aspecte, ele deocam-
dată nu au devenit obiect al unui studiu consacrat cu 
implicarea savanților-juriști. Actualmente sunt prea 
puține lucrări de cercetări științifice în materie de drept 
informațional. În virtutea complexității și amplorii do-
meniilor abordate, prezentul articol este o încercare 
optimistă de a scoate în relief doar unele laturi ale pro-
blematicii menționate, și anume: conceptul și metodo-
logia dreptului informațional.

Știința dreptului informațional este raportată la ca-
tegoria științelor juridice ramurale. În general, știința 
juridică este definită ca ansamblu (sau sistem) de 
cunoștințe sau sistem de viziuni și principii, legități, 
sau ca o totalitate de concepte, cunoștințe și dispoziții 
teoretico-științifice. Există și abordări care operează cu 
formule mai generalizatoare, cum ar fi: știința juridică 
reprezintă un sistem unitar de noțiuni și categorii care 
exprimă și rezumă rezultatele activității congnitive în 
domeniul reglementării normativ-juridice a relațiilor 
sociale.

Cât privește dreptul informațional, savantul rus    
V.A. Kopâlov [1] susține că această știință „investighea-
ză normele juridice informaționale, structura și seman-
tica acestora (sensul și conținutul), analizează relațiile 
ce însoțesc aplicarea normelor juridice informaționale, 

estimează eficiența acțiunii exercitate de ele, clasifică, 
sistematizează și codifică aceste norme, le încadrează 
în instituții juridice, formează și optimizează siste-
mul dreptului informațional, examinează problemele 
științifice de constituire și dezvoltare a sistemului de 
drept informațional.

În lucrarea cercetătorului V. N. Lopatin Aspecte 
actuale ale constituirii și dezvoltării teoriei dreptului 
informațional, știința dreptului informațional este defi-
nită ca fiind „ramură a științei juridice care cercetează 
relațiile sociale în domeniul informațional, legitățile 
acestora și nivelul de reflectare în drept, soluționarea 
acestor aspecte la nivel legislativ și jusprudențial”[2].

Astfel, în viziunea mai multor savanți afirmați în 
domeniul de referință, noțiunea dreptului informațional 
reprezintă o abordare mai degrabă gnoseologică, pe 
când știința respectivă este tratată ca un sistem de 
cunoștințe. Cu toate acestea, metodologia filosofiei 
științelor permite o abordare mai universală a acestui 
fenomen.

Dacă e să ne referim la știință ca un simplu an-
samblu de cunoștințe, atunci trebuie să recunoaștem 
că această abordare fixează doar rezultatul activității 
științifice, lăsând fără examinare celelalte părți com-
ponente ale acesteia. Însă natura științei juridice nu se 
reduce la o simplă pătrundere în esența unor realități 
obiective, dar este îndreptată și spre căutarea acestora, 
spre cunoașterea și aplicarea în practică a legilor dez-
voltării sociale în diferite domenii ale realității juridice. 
„Cunoașterea științifică încă nu este o știință... Știința 
este prezentă, acolo unde are loc procesul de creare a 
unor noi cunoștințe“ [3].
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În literatura de specialitate, în prezența unor simi-
litudini de poziții inițiale asupra obiectului studiului 
nostru, conceptul de „știință” este tratat nici pe departe 
uniform. Datele statistice demonstrează că, pentru ter-
menul „știință“, există mai mult de 100 de definiții. O 
asemenea diversitate este cu adevărat legică în virtutea 
complexității obiectului cercetat, conținutului bogat 
al acestuia, deoarece știința poate fi tratată, atât prin 
prisma unor aspecte aparte, cât și pe planul dezvoltării 
acesteia în calitate de sistem unitar bine definit. Astfel 
devine explicabil faptul că știința este privită și ca un 
sistem de cunoștințe, și ca formă a conștiinței sociale, 
și, nemijlocit, ca o forță de producție, și ca un fenomen 
al psihologiei sociale. Spre exemplu, ne putem referi la 
următoarele aspecte ale conceptului de știință. Primul, 
rezultatul activității savanților; al doilea, potențialul 
intelectual al producției; al treilea, produsul spiritual 
universal al progresului social; al patrulea, element 
al culturii spirituale; al cincilea, o varietate specifică 
a cunoașterii; al șaselea, un sistem de autoacumulare 
continuă a cunoștințelor despre natură și societate; al 
șaptelea, formă de cogniție socială, reflectând lumea 
prin legi, principii, teorii, concepte și ipoteze; al op-
tulea, unitatea dialectică a metodelor de cunoaștere și 
a sistemelor noționale, categoriale și legice; al nouă-
lea, mijloc, factor de transformare a naturii; al zecilea, 
experiența concentrată și generalizată a omenirii; al 
unsprezecilea, un factor de intensificare și dezvoltare 
a producției etc.

Astfel, știința este multidimensională și obiect de 
cercetare pot fi multipli factori și caracteristici care o 
influențează. Cu toate acestea, în procesul conceperii 
definiției științei dreptului informațional, se impune re-
levarea proprietăților esențiale care o vor caracteriza ca 
un fenomen distinct.

În primul rând, din punct de vedere logico-gnoseo-
logic, știința dreptului poate fi tratată ca un ansamblu 
de cunoștințe sistematizate. Întrucât, în paralel cu sis-
temul de cunoștințe științifice, pot exista și alte sisteme 
de cunoaștere, cum ar fi, mitologia, pseudoștiințele, 
deoarece semnul distinctiv al științei sunt cunoștințele 
obiectiv adevărate (în acest caz, spunem noi, știința 
este o unitate dialectică dintre teorie și metodă, rezul-
tat al unei metodologii aparte, în timp ce mitologia nu 
face o distincție clară între subiect și obiect, obiect și 
semn, lucru și cuvânt, ființă și nume, relație spațială și 
temporală, origine și esență etc.). Altfel fie spus, prin-
cipiul explicării științifice în mitologie este înlocuit cu 
o geneză și etimologie totală. Acest sistem este în per-
manentă evoluție, când schimbările sunt inerente de-
plasărilor produse, dar nu în spațiu, ci în timp. Astfel, 
știința dreptului informațional reprezintă un sistem de 
cunoștințe în proces de dezvoltare dinamică.

În al doilea rând, de pe poziții sociologice, știința 
se prezintă ca o formă specifică a activității sociale, un 
anumit tip de repartizare a muncii. Deschizând paran-
teza, vom menționa că Engels, vorbind despre apariția 

științei juridice în calitate de tip distinct al activității 
umane, scria: „Pe măsura extinderii legislației și trans-
formării ei într-un sistem unitar complex, apare necesi-
tatea unei noi diviziuni sociale a muncii: se constituie o 
pătură socială profesională nouă de juriști, și odată cu 
aceasta, apar și științele juridice” [4]. Această activitate 
de producere a noilor cunoștințe (activitate de cerce-
tări științifice) ține de un întreg sistem de relații dintre 
cercetători și instituții științifice – purtători, creatori și 
subiecți ai științei. Sistemul de relații dintre ei (formal 
sau informal) determină natura și caracterul relațiilor de 
asociere (instituții științifice, universități, catedre, școli 
doctorale etc.) care în procesul comunicării sunt preo-
cupate de acumularea și procesarea de noi cunoștințe 
și de materializarea acestora în idei științifice. Astfel, 
știința dreptului informațional poate fi prezentată ca un 
sistem de procesare a informației.

În al treilea rând, sub aspectul semnificației so-
ciale, știința juridică se prezintă ca o aplicare practi-
că a concluziilor științifice. Acele idei științifice care 
sunt o consecință, o formă de procesare a fluxului 
informațional-științific își găsește expresie în opere 
scrise și în transformări sociopolitice ulterioare.

Domeniul realității obiective, studiat de știință, re-
prezintă obiectul acesteia, dar care nu apare în formă 
ideală, ci ca un sistem de semne ce servesc pentru ex-
primarea și fixarea cunoștințelor acumulate pe parcur-
sul evoluției istorice a societății și care reflectă reali-
tatea. Dacă în calitate de obiecte ale științelor naturale 
apar lucrurile, atunci în științele umanitare obiectul de 
studiu este reprezentat de semnul, prin care obiectul 
este transpus în text. Una dintre caracteristicile specifi-
ce ale științei umaniste este că ea operează cu texte care 
urmează a fi citite și conștientizate.

Deoarece dinamica cunoașterii realității juridice se 
produce de la nivelul empiric spre cel teoretic, apare o 
astfel de descriere a acestui domeniu care nu cuprinde 
toate proprietățile și relațiile sale în ansamblul acestora 
(cunoștințe empirice). Statutul gnoseologic al obiectu-
lui unei astfel de științe își găsește exprimare în cate-
goria obiectului care este contrapus noțiunii de obiect 
de cercetare. Iar deoarece realitatea juridică poate face 
obiectul diferitelor științe juridice, obiectul științei 
dreptului informațional este realitatea informațional-
juridică, normele și raporturile juridice ce țin de pro-
ducerea, colectarea, procesrea, acumularea, stocarea, 
căutarea și diseminarea informației de către subiecții 
relațiilor informaționale, circuitul informațional pro-
priu-zis, rețelele informaționale și noile tehnologii ale 
societății informaționale. 

Obiectul științei dreptului informațional include 
ramura dreptului informațional autohton care cuprin-
de ansamblul normelor juridice și relațiile sociale, re-
glementate de acestea, relațiile sociale nereglementa-
te normativ-juridic; evoluția istorică a unor instituții 
juridice aparte și a întregii ramuri de drept, aspectele 
teoretico-științifice ale dreptului informațional (con-
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ceptul de știință, structura obiectului de studiu și obiec-
tului de cercetare, sistemul izvoarelor de drept, meto-
dologia etc.).

Procesul conștientizării acestor aspecte este însoțit 
de obținerea unor noi cunoștințe, relevarea legităților 
interne și tendințelor obiective de dezvoltare a procese-
lor informațional-juridice, drept în care știința dreptului 
informațional poate deveni un instrument de definire 
corectă a consecințelor activității sociale care vor co-
respunde intereselor dezvoltării progresive a societății.

Din această perspectivă, putem vorbi despre dez-
voltarea științei dreptului informațional ca forță social-
politică. Acest rol devine inerent științei din momentul 
valorificării acesteia din urmă în cadrul sistemului de 
norme și raporturi juridice propuse și dezvoltate de 
ea în procesul edificării statale, constituirii conștiinței 
civice, prin aprecierea și conștientizarea proceselor 
informațional-juridice.

Astfel, în procesul definirii științei dreptului 
informațional, autorul a identificat trei momente-cheie: 
În primul rând, știința este un ansamblu de cunoștințe 
sistematizate; în rândul al doilea, știința este o activita-
te; în cel din urmă rând, știința este o formă material-
practică, cu structură organizatorică distinctă. Aceste 
trei circumstanțe formează o unitate organică integră 
ce fundamentează conceptul de „știință a dreptului 
informațional” la etapa contemporană.

Ea are și o structură distinctă – o totalitate de ele-
mente cu legături reciproce stabile, asigurând unitatea 
și uniformitatea internă, deci capacitatea de a conserva 
principalele proprietăți, identificate anterior în procesul 
diferitelor schimbări interne și externe.

La definirea structurii științei este posibilă o abordare 
neunivocă. Structura științei este numită și componență, 
și anatomie, și sistem, și chiar „piesă a științei ca instru-
ment de producere a unor noi cunoștințe”. Nu există 
necesitatea de a expune întreaga listă a opiniilor pe 
marginea acestui aspect, deoarece esența nu este doar 
de a compila lista completă a acestora, dar și a stabili 
pe cât de adecvată este fiecare. În orice caz, acești ter-
meni semnifică structura internă a sistemul studiat de 
cunoștințe ca mijloc de organizare a acestuia. Spre 
deosebire de structură, sistemul de știință va fi înțeles 
ca o combinație de părți constitutive, sfere care arată 
direcțiile cercetării. Dacă structura științei nu depinde 
de transformarea obiectului său, sistemul, dimpotrivă, 
este strâns legat de apariția, schimbarea sau dispariția 
unor anumite obiecte informativ-juridice ale realității 
exterioare.

Unii autori includ în aceasta obiectul (totalitatea 
problemelor și sarcinilor rezolvate de știință), teoria 
și ipoteza, metoda, faptul (descrierea materialului em-
piric); altele – legile științifice care corespund legilor 
lumii obiective; faptele, observațiile și experimentele; 
teoriile proceselor, concluziile teoretice generale din 
datele experimentale și legile deschise; categoriile spe-
cifice și conceptele de grade diferite de generalizare, 

reflectând aspectele esențiale ale obiectului științelor 
individuale; principiile, postulatele; metodele private 
de cercetare; ipotezele [5].

Pe baza noțiunii formulate mai înainte, a științei 
dreptului informațional, precum și rolului său în sis-
temul de cunoștințe juridice, în plus față de scopurile 
deja menționate, obiectului și subiectului, în structura 
dreptului informațional este necesară includerea mij-
loacelor științei, metodele și rezultatele acesteia.

La mijloacele activității științifice se referă elemen-
tele care caracterizează știința dreptului informațional 
ca un sistem de cunoștințe teoretice. Acestea sunt fap-
tele realității informativ-juridice; categoriile specifice 
ale științei dreptului informațional (informații, siste-
mul informațional, procesele de informare, resursele 
informaționale etc.); ipotezele, presupuneri fundamen-
tate științific; principiile și postulatele, ca formă inițială 
de organizare a cunoașterii; legile științifice, cores-
punzătoare legilor dezvoltării suprastructurii juridice, 
a întregii societăți, fiind reflectarea mai mult sau mai 
puțin exactă a acestora, doctrinele și teoriile politico-
juridice care definesc întreaga arhitectură a dreptului 
informațional, relațiilor informativ-juridice.

Procesul cunoașterii fenomenelor informativ-juridi-
ce finalizează cu un anumit rezultat – noile cunoștințe. 
Pentru a satisface criteriul noutății, rezultatul activității 
științifice trebuie: 1) să conțină cunoștințe care lip-
sesc în compoziția științifică disponibilă; 2) să conțină 
termeni, specificați în dicționarul științei dreptului 
informațional; 3) se corelează cu obiectul științei; 4) să 
fie verificabile și confirmabile empiric.

Această din urmă condiție nu este întotdeauna in-
clusă în criteriul esenței științifice, dar nu și noutății: 
„chestiunea dacă această cunoaștere este adevărată sau 
falsă, dacă primește ea o confirmare empirică și în ce 
măsură, nu este identică cu problema esenței științifice”. 
Criterii ale esenței științifice a cunoașterii, rezultate din 
activitățile de cercetare, pot fi următoarele:

- dacă rezultatul științific surprinde unele proprietăți, 
relații, interacțiuni, legături necesare și stabile într-un 
anumit domeniu, formând sistemul ontologic al acestei 
teorii, și este evaluat ca adevăr obiectiv, obținut în urma 
unor transformări formale sau argumentări substanțiale 
sau aderării necontroversate la teorie cu drept de pos-
tulat nou;

- dacă rezultatul științific este obținut din teoria în 
structura concluziei formale sau de conținut și poate fi 
examinată după interpretarea specială a semnificațiilor 
variabile sau numerice din componența acesteia în ca-
litate de propunere empirică ce formulează un posibil 
rezultat al observației sau experimentului;

- dacă faptul empiric sau generalizarea special con-
struită a unei serii de observații, obținute indiferent de 
teoria respectivă, dar referitoare la domeniul obiectului 
acesteia: 1) este inclusă conform unor norme relevan-
te în clasa consecințelor teoriei (schema explicației) și    
2) este atașată de teorie într-un mod necontradictoriu cu 
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drept de postulat nou, 3) sunt folosite pentru argumen-
tarea sau confirmarea teoriei propuse.

Rezultatul științific, deci noua cunoaștere, este fixat 
pe anumiți purtători – sursele științei. Mijloc universal 
de fixare a cunoștințelor pentru transmiterea și depozi-
tarea acestora este documentul științific – obiectul ma-
terial, care conține informația științifică fixată, destina-
tă transmiterii ei în timp și spațiu și utilizată în practica 
publică. Există o altă formă a sursei – verbală. Acestea 
sunt discursurile, rapoartele, discuțiile la conferințe, 
sesiuni științifice, mese rotunde, întâlniri, schimburi 
de opinii, întrevederi personale. Însă această formă de 
surse științifice este adeseori transformată într-o formă 
scrisă (teze, articole etc.).

Forma scrisă a surselor științei, mai cu seamă 
publicațiile, sunt cele mai răspândite datorită funcției 
sale cu caracter dublu: în primul rând, fixarea clară a re-
zultatului cercetărilor științifice, într-o formă materială 
(purtătorii materiali ai cunoașterii sunt construcții sem-
nificative, texte, care fiind forme de fixare, exponenți 
ai cunoașterii, în același timp nu coincid cu aceasta 
din urmă, în virtutea atitudinii social-cognitive com-
plexe, generate în procesul activității de cunoaștere și 
doar în cadrul acesteia având viață, sens și semnificație 
[6]. Cunoștințele sunt invariate în raport cu procedeele 
înregistrării lor, astfel încât este esențială perceperea 
textelor ca fenomene cu adevărat materiale, incluse în 
activitatea cognitivă) și astfel transmiterea acestora; în 
al doilea rând, indicațiile asupra autorului rezultatelor 
științifice și fixarea contribuției acestuia în dezvoltarea 
științifică.

În afară de calitatea de autor al documentelor 
științifice, criterii ale surselor pot fi formele acestora. 
Pornind de la această ipoteză, ele sunt împărțite în: 
publicații – manuale, monografii, articole, teze etc.; 
manuscrise – disertații, rezumate, manuscrise depu-
se, texte de rapoarte, comunicate; materiale oficiale 
și semioficiale – brevete, rapoarte, referințe, recenzii; 
publicații electronice periodice: programe de calculator 
și baze de date, precum și documente electronice redac-
tate și îngrijite pentru tipar, publicate și difuzate pe pur-
tători mecanolizibili (forma fixării rezultatului științific, 
destinat comunicării rezultatelor cercetării părților inte-
resate este tipărit aparte și trimis anumitor destinatari, 
reprezentând procedeul neformal de comunicare între 
subiecții științei (cooperare personală). Totalitatea indi-
vizilor, acoperiți de raza în care sunt difuzate materiale-
le pretipărite, reprezintă un grup specific de comunica-
re, potrivit expresiei lui D. Price – „colegiul invizibil” 
[7]. Gradarea dintre aceste surse ale științei dreptului 
informațional este vagă, neclară, deoarece unele dintre 
ele pot evolua în altele.

Sursele dreptului informațional pot fi clasificate și 
după titlul documentului științific: monografiei, artico-
lului, disertației etc. Funcția titlului este de a determina 
locul documentului în sistemul existent de cunoștințe 
științifice. Titlul trebuie să fie un indicator pentru în-

treaga publicație, iar perfectarea titlului este efectuată 
în corespundere cu toate legile organizării, stocării și 
obținerii informației care permit cercetătorului să se 
orienteze imediat în conținutul acestei publicații, locu-
lui acesteia în sistemul științei. În plus, această grupă 
de clasificare poate identifica sistemul științei, poate 
arăta direcțiile elaborărilor științifice, rolul acestora, 
prioritățile științifice ale cercetătorilor, problemele 
existente în practică, spectrul de necesități.

Pentru a primi astfel de concluzii, este necesa-
ră evidența practic a tuturor surselor științei, deoare-
ce apropierea lor de nivelul acoperirii depline poate 
reproduce schema obiectivă a sistemului dreptului 
informațional (în acest sens, devin extrem de actua-
le elaborarea limbajului și sistemului de reprezentare 
a rezultatelor cercetărilor, structurii științei dreptului 
informațional, și procedeelor fixării stărilor acesteia, 
etaloanelor de denumiri și indexării de testare, crearea 
dicționarului terminologic al științei, care ar fi unul ex-
plicativ nu doar pentru profesioniști, dar și pentru siste-
mul automatizat).

Sursa cunoașterii științifice ca proces de înțelegere 
este întreaga lume din jurul nostru sub formă de lucruri 
și relații, inclusiv texte și alte fenomene. Aceasta presu-
pune existența unui subiect care cunoaște această lume 
și obiectul cercetării, acea sferă a realității legale pe care 
acest subiect o învață, adică, sfera în care sunt exprima-
te informațiile și fenomenele juridice, de exemplu, în 
textele actelor normative. În atare sens, sunt purtători 
de informații, surse de cunoștințe despre informație și 
realitatea juridică.

Sursa științei ca sistem de cunoaștere este purtăto-
rul material al cunoștințelor noi obținute de subiect în 
procesul cunoașterii și fixat în sistemul de concepte, 
judecăți, inferențe, teorii, ipoteze precise, în mod adec-
vat în realitatea legală. Cu alte cuvinte, realitatea ime-
diată a cunoștințelor este limba – o formă de exprimare 
și fixarea cunoștințelor și astfel sursa științifică – purtă-
torul noului cercetător, cunoștințele dobândite și expri-
mate într-o formă simbolică – monografii, articole etc. 
(În prezentarea formelor pentru a face distincția între 
astfel de surse, ca text (carte, revistă, manuscris etc.), 
grafică (grafic, desen, plan, hartă etc.), audiovizual (în-
registrare de sunet, film, diapozitiv) etc. În consecință, 
diferența dintre sursa cunoașterii și sursa științei constă 
în natura diferită a informațiilor transmise [8]. În pri-
mul caz, se transferă informații despre principiile juri-
dice și regulile de conduită general-obligatorii referi-
toare la dreptul de informare, în al doilea – informațiile 
logice stabilite în sistemul de cunoaștere. Din punctul 
de vedere al abordării epistemologice, cunoașterea 
științifică, conținută în sursele științei, acționează ca o 
reflectare a realității informațional-juridice conținute în 
normele legale. Iar în sursele științei există o fixare a 
rezultatelor lucrării științifice într-o formă documenta-
ră, care permite descrierea atât a rezultatelor cercetării, 
cât și a metodologiei utilizate.
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Astfel, după părerea noastră, abordările principale 
ale acestor probleme sunt:

Fiecare știință este evaluată, după cum se știe, de 
pe poziția nu numai a subiectului său, ci și pe bazele 
metodologice ale cunoașterii obiectelor sale imediate. 
Prin urmare, analiza esenței legii informației, a sarcini-
lor și a funcțiilor sale sociale, pe lângă definirea subiec-
tului și a obiectelor acestei științe, necesită luarea în 
considerare a fundamentelor sale metodologice. Acest 
lucru înseamnă învățare, instrumente și tehnici care 
formează arsenalul științific al legii informației, sau, 
cu alte cuvinte, metodologia de implementare a aces-
teia (și dezvoltare) în rezolvarea problemelor juridice. 
Aceasta, în special, presupune o înțelegere a esenței și 
a conținutului metodologiei dreptului informațional; 
corelarea metodelor utilizate de ea și locul ei în siste-
mul general de metode științifice; cele mai importante 
principii și abordări ale cunoașterii obiectelor directe 
ale informatizării legale, esența și trăsăturile specifice 
ale metodelor de rezolvare a problemelor de circulație 
a informației și de drept, precum și alte probleme.

O caracteristică a dezvoltării metodologiei cercetării 
științifico-juridice la etapa actuală este complicarea ex-
cesivă atât a obiectului cunoașterii, cât și a mijloacelor 
cognitive utilizate. În prezent, arsenalul cercetărilor ju-
ridice este suplinit din ce în ce mai mult de noi metode 
științifice. Acest proces este, în mod firesc, asociat cu 
concretizarea cunoștințelor juridice, iar noile metode 
îndeplinesc cea mai importantă funcție metodologică 
– reflectarea mai precisă și mai adecvată a diverselor 
realități în domeniul juridic. La acestea se referă, în pri-
mul rând, metodele matematice. Atunci când sunt utili-
zate, este importantă stabilirea echilibrului corect între 
metodele calitative și cantitative, procedeele empirice 
și teoretice de cercetare, este neapărat necesară studie-
rea influenței asupra elaborării categoriilor și noțiunilor 
de bază în dreptul informațional.

Astfel, în dreptul informațional, un rol important îl 
joacă procesele de integrare a celor mai diferite ramuri 
ale cunoașterii și, în primul rând, a științelor juridice, 
matematicii, informaticii și ciberneticii. De aceea, este 
firesc că în structura aparatului noțional al dreptului 
informațional, alături de noțiunile juridice, sunt utiliza-
te frecvent concepte din domeniul informaticii, ciber-
neticii și științelor conexe.

În domeniul științei, conceptele de „informație”, 
„procese informaționale”, „informatizare” sunt studia-
te suficient de amplu. Însă, pentru ca acestea să intre 
în circuitul juridic, în limbajul juridic, este necesar ca 
ele să fie consolidate la nivel oficial. Acest proces a în-
ceput odată cu dezvoltarea legislației informaționale, 
dar se desfășoară haotic, unii termeni legali se află în 
raporturi contradictorii (De exemplu, în multe acte le-
gislative în vigoare sunt utilizați termeni diferiți, care 
definesc noțiuni identice: 1. rețeaua informațională de 
telecomunicații (găsite în 25 de legi), rețeaua de cal-
culatoare (31), rețeaua de MEC (2); Internetul, uneori 

cu adăugarea calificativului „internațională de cal-
culatoare” (66), rețeaua de comunicații publice – cât 
privește transmiterea documentelor electronice (22); 
2. documentul electronic (50), documentul în formă 
electronico-digitală (7), documentul mecanolizibil (4), 
documentul de calculator (1), fișiere informaționale de 
calculator (3), publicații electronice (5), mesaje electro-
nice (7), documentele obținute prin mijloace de comu-
nicare electronică (3); 3. mașină electronică de calcul 
(26), calculator (I), mijloace ale tehnicii de calcul (6), 
computer (84) etc.).

O astfel de lipsă de termeni uniformi se poate solda 
cu o stare de haos în reglementarea relațiilor publice, 
încălcarea compatibilității juridice a legilor și cu difi-
cultatea aplicării lor efective. Aceasta nu este doar o 
chestiune tehnico-juridică. Unitatea sistemului de drept 
al Republicii Moldova nu este, în ultimă instanță, asigu-
rată de unitatea terminologiei, limbajului, standardelor 
unificate de elaborare a legilor. În acest domeniu s-au 
acumulat multe probleme. Deci una dintre sarcinile 
dreptului informațional este determinarea conținutului 
exact al termenilor din actele legislative, care capătă 
pentru întreaga știință juridică importanța categoriilor 
de bază, diferențierea și delimitarea diferitelor noțiuni 
informaționale, care capătă un caracter juridic general.

Astfel, aparatul conceptual al dreptului infor-
mațional este supus unei ambiguități permanente. În 
ultima vreme, și-a întărit pozițiile noua semantică 
a informatizării – rețelele informaționale globale, 
supermagistrala (Superhighway), Internetul, econo-
mia informațională, securitatea informațională etc., 
fapt determinat de apariția noilor realități ale societății 
informaționale și influența acestora asupra multor 
instituții informațional-juridice.
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În mod general, subiecţii care luptă cu criminali-
tatea, inclusiv a minorilor, în literatura de specia-

litate se împart în patru categorii:
statali;1. 
nestatali;2. 
personal specializat;3. 
personal nespecializat [1, p. 444].4. 

În cele ce urmează, vom analiza rolul, atribuţiile 
şi rezultatele prevenirii delincvenţei juvenile de către 
organele de drept şi de către alte autorităţi şi instituţii 
publice, precum şi organizaţii neguvernamentale.

Sub aspect organizaţional, o trăsătură deosebită a 
sistemului de prevenire a infracţiunilor minorilor o con-
stituie specializarea organelor care o realizează. În acest 
sens, ne referim la funcţionarea organelor respective, a 
serviciilor, persoanelor oficiale ş.a., care în activitatea 
lor se ocupă de organizarea combaterii vagabondaju-
lui, combaterii infracţiunilor etc. Cel mai des aceştia 
sunt învestiţi cu anumite împuterniciri şi folosesc în 
acţiunile lor metode specifice bazate pe particularităţile 
psihologiei, pe situaţia juridică, posedând un complex 
de măsuri de influenţă nu doar asupra minorilor, ci şi 
asupra persoanelor care se ocupă de educaţia acestora.

În sistemul organelor de interne evidenţiem două 
grupe mari de subiecţi de prevenire, şi anume:

subiecţi de drept care efectuează profilaxia mino-1. 
rilor concomitent cu activitatea lor de bază;

subiecţi profilactici, care desfăşoară expres ac-2. 
tivitatea de prevenire a criminalităţii minorilor [2,                
p. 362-363].

Din prima categorie vom enumera, în primul rând, 
Ministerul afacerilor Interne în toată complexitatea 

acestuia. El îndeplineşte în general atribuţii în dome-
niul protecţiei minorilor şi prevenirii comiterii infrac-
ţiunilor prin diverse servicii specifice ale ministerului, 
colaborând cu autorităţile publice locale. Nu ne vom 
opri la descrierea misiunilor MAI, ci vom analiza fie-
care ramură structurală în parte.

Aşadar, în cadrul primei grupe, se includ subdivi-
ziunile organelor de urmărire penală, care asigură 
prevenirea crimelor minorilor, concomitent cu funcţi-
ile lor principale de descoperire şi curmare a acestora. 
Conform art.55 alin.(3) CPP RM, organul de urmărire 
penală are, de asemenea, obligaţia de a lua toate măsu-
rile necesare pentru prevenirea şi curmarea infracţiu-
nii. Atribuţii speciale are şi conducătorul organului de 
urmărire penală, care potrivit art.56 alin.(2) CPP RM, 
exercită controlul asupra efectuării la timp a acţiunilor 
de descoperire şi prevenire a infracţiunilor, ia măsuri 
pentru a asigura efectuarea sub toate aspectele, complet 
şi obiectiv, a urmăririi penale şi asigură înregistrarea, în 
modul stabilit, a sesizărilor despre săvârşirea infracţiu-
nilor [3].

Poliţia are principala datorie de a crea un mediu de 
siguranţă şi protejat pentru toţi, prin reducerea infrac-
ţiunilor, prevenirea acţiunilor care ar putea ameninţa 
siguranţa indivizilor şi comunitatea în ansamblu, prin 
investigarea delictelor şi trimiterea în judecată a făpta-
şilor [4, p. 13], chiar dacă sunt persoane minore.

Poliţia acţionează prin diverse mijloace specifice 
acestei instituţii întru cunoaşterea, prevenirea şi com-
baterea activităţilor ilicite ale persoanelor despre care 
există date sau indici că se pregăteşte săvârşirea unei 
anumite fapte antisociale. Chiar dacă măsurile poliţi-
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ei pot fi multiple şi în funcție de la caz la caz, acestea 
oricum au menirea să determine indivizii să renunţe la 
săvârşirea ilegalităţilor sau să creeze astfel de premise 
ca realizarea acestora să fie imposibilă.

În acest sens, menţionăm rolul controalelor organe-
lor de poliţie, în cadrul cărora sunt implicaţi specialişti 
din diferite ramuri ale industriei, agriculturii, transpor-
turilor, construcţiilor, comerţului, de învăţământ, cultu-
ră. De asemenea, sunt implicaţi reprezentanţi şi ai altor 
organe de drept, cum sunt inspectoratele fiscale, garda 
financiară, poliţia sanitară, inspectoratele de sănătate 
publică, metrologie, controlul mediului ş.a.m.d.

Principalul scop al acestor controale este de a pre-
veni şi descoperi infracţiunile şi alte fapte ilegale, a au-
torilor şi complicilor acestora, prinderea în flagrant a 
infractorilor şi contravenienţilor, asigurarea ordinii pu-
blice etc. [5, p. 444]. Nu de puţine ori aceste controale 
scot la lumină diverse încălcări care le comit anumite 
autorităţi sau instituţii, care se ocupă cu reeducarea mi-
norilor, supravegherea minorului sau pedepsirea cores-
punzătoare a acestora.

Poliţistul de sector la fel are atribuţii în prevenirea 
delincvenţei juvenile, care prin lucrul „în teren” acti-
vează întru supravegherea comportamentelor celor cu 
antecedente penale la locul de trai şi de muncă, în spe-
cial a persoanelor condamnate şi recidiviste [6, p. 362-
363], precum şi a minorilor care au un comportament 
antisocial.

În opinia autorului Mihai Bîrgău, o slabă supra-
veghere din partea poliţistului de sector, precum şi 
a statului faţă de problemele tinerei generaţii, duce 
la creşterea consumului de alcool şi alte substanţe 
în rândul minorilor, prostituţie, toxicomanie etc. [7,                       
p. 362-363]. În cadrul diferitelor interviuri, s-au in-
vocat mai multe dificultăţi în prevenirea delincvenţei 
juvenile din partea acestora, mai ales din cauza fluc-
tuaţiilor mari de cadre, funcţia de poliţist de sector 
fiind percepută mai mult ca o modalitate de a avansa 
în carieră, iar din numărul celor care rămân în aceas-
tă funcţie, mulţi demisionează, din cauză că fie sunt 
prea solicitaţi la locul de muncă, fie salariul nu este 
într-atât de motivant [8, p. 132].

Revenind la activitatea poliţiei în general, se consi-
deră totuşi că măsurile luate de către poliţie sunt prea 
dure. Se recomandă în literatura de specialitate ca spe-
cialiştii din domeniul prevenirii criminalităţii să adop-
te o trecere de la metodele poliţieneşti tradiţionale la 
o abordare a criminalităţii într-o manieră preventivă. 
Ofiţerii desemnaţi să lucreze în acele compartimente 
de prevenire şi elaborare a unor strategii realiste tre-
buie să cunoască, în primul rând, formele de manifes-
tare a criminalităţii, dinamica şi cauzele concrete care 
le generează. Printre principalele puncte-cheie ale unor 
asemenea strategii sunt atenţionarea publică asupra 
problemelor criminalităţii şi a serviciilor disponibile 
pentru siguranţa cetăţenilor, proiecte de grup, prin care 
anumite organe să fie ajutate să aplice politicile lor de 
prevenire, încurajarea cetăţenilor să depisteze şi să ra-
porteze faptele ilegale etc. [9, p. 171].

Printre activităţile poliţiei şi a Inspectoratului Ge-
neral de Poliţie, care au dat rezultate, putem enumera 
mai întâi, activităţile de informare prin formularea de 
recomandări pentru diferite categorii de persoane (pă-
rinţi, profesori) sau minori (elevi, copii orfani, delin-
cvenţi minori). În general, aceste recomandări ţin de 
prevenirea victimizării, accidentelor rutiere cu impli-
carea copiilor, evitarea pericolului neglijării şi lăsării 
copiilor fără supraveghere, prevenirea abandonului de 
domiciliu al copiilor etc.

Alte activităţi sunt orientate special spre prevenirea 
comportamentului delincvent. Printre principalele acţi-
uni se enumeră, întruniri părinteşti şi cu corpul didactic 
din instituţiile de învăţământ, întrunirile cu copiii, pro-
gramul „Comportament nobil în instituţie şi societate”, 
activităţi de sensibilizare şi informare în taberele de 
odihnă ş.a.

De asemenea, alte categorii de acţiuni reprezintă 
operaţiuni speciale de prevenire a delincvenţei juveni-
le. În acest sens, remarcăm, spre exemplu. operaţiunea 
specializată „Grija”, desfăşurat de IGP, având ca scop 
realizarea măsurilor eficiente de prevenrie şi combatere 
a criminalităţii minorilor, prevenirea traumatismului în 
rândul copiilor, cât şi asigurarea ordinii publice şi secu-
rităţii societăţii [10, p. 89-90].

Rolul poate cel mai important în prevenirea şi pro-
filaxia criminalităţii minorilor din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova îl are Inspec-
toratul pentru minori.

Printre principalele atribuţii ale acestui organ intră 
relevarea şi lichidarea factorilor criminogeni, educaţia 
juridică a minorilor, evidenţa profilactică a persoanelor 
eliberate din locurile de detenţie şi a celor condamna-
te cu amânarea executării sentinţei, condamnate con-
diţionat sau la muncă corecţională, evidenţa minorilor 
acuzaţi de comiterea infracţiunilor, a celor nereţinuţi, 
a celor care au comis infracţiunea, dar au fost elibe-
raţi de răspundere penală din diferite motive, inclusiv 
amnistia, evidenţa copiilor până la 14 ani, care încă nu 
sunt pasibili de pedeapsă penală, dar au comis anumite 
fapte ilegale, evidenţa persoanelor eliberate din insti-
tuţiile educaţionale, mai ales ale acelor specializate în 
narcomanie etc.

Un rol extrem de important în activitatea acestei 
instituţii este identificarea acelor persoane mature care 
atrag minorii în activităţi infracţionale, cum sunt pros-
tituţia, cerşetoria, beţia ş.a., şi care au o influenţă nega-
tivă asupra acelor minori, care au fost eliberaţi din cen-
trele de triere şi alte instituţii educaţionale şi de corecţie 
a minorului [11, p. 370-371].

În acest sens, putem remarca influenţa părinţilor şi 
a apropiaţilor familiei minorului, care pot exercita anu-
mite influenţe negative asupra acestuia. Din studiile re-
alizate, observăm că 65,8% din recidivişti sunt persoa-
ne a căror orientare antisocială s-a manifestat încă din 
adolescenţă şi în cadrul familiei. Din câte cunoaştem, 
depistarea la timp a familiilor criminogene şi a tinerilor 
care au nimerit în medii de trai nefavorabile este ex-
trem de necesară pentru prevenirea devianţei minorilor 
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şi comiterea actelor contrare legii. Din păcate, cerinţele 
evidente ale educaţiei în familiile respective constituie, 
în majoritatea cazurilor, cauzele iniţiale ale orientării 
antisociale a personalităţii minorilor, iar o bună profila-
xie timpurie poate reprezenta un element necesar întru 
înlăturarea acestor cauze.

Această profilaxie timpurie este şi trebuie realizată 
de Inspectoratul pentru Minori şi alte organe de drept 
cu atribuţii în acest sens, care au menirea de a scoate 
de sub influenţa negativă a factorilor nocivi acei minori 
faţă de care exercitarea factorilor negativi pot duce la 
comiterea infracţiunilor. Printre principalele măsuri în 
cadrul prevenirii influenţei nefavorabile, putem enume-
ra, măsurile de constrângere, de convingere şi de asis-
tenţă. În acest sens, evidenţiem printre primele metode 
care trebuie aplicate – chemarea la timp a părinţilor mi-
norilor la poliţie, în cazurile când se cunoaşte că aceştia 
au relaţii cu persoane mature, care au comportamente 
antisociale, aducerea la cunoştinţă a faptelor ilegale la 
care a participat minorul în cauză, cât şi utilizarea me-
todei de întrevederi cu minorii cu participarea pedago-
gilor şi psihologilor [12, p. 123].

În cadrul subdiviziunilor MAI, ţinem să menţionăm 
rolul important al centrelor de triere a minorilor în do-
meniul prevenirii comiterii noilor infracţiuni de către 
minorii certaţi cu legea.

În Republica Moldova, activitatea acestor centre 
este reglementată de Statutul Centrului de Triere a mi-
norilor. Printre principalele drepturi ale funcţionarilor 
acestora se enumeră:

dreptul funcţionarilor de a cere informaţii nece-−	
sare pentru plasarea în câmpul muncii a minorilor de la 
oricare întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma 
de proprietate;

evaluarea cauzelor vagabondajului şi a cauzelor −	
comiterii infracţiunilor;

identificarea personalităţii minorilor;−	
în cazul părăsirii neautorizate a şcolii generale −	

sau profesionale, se invită părinţii sau tutorii pentru a 
aduce minorii în familie sau în instituţia respectivă;

efectuarea, în anumite condiţii, a percheziţiei per-−	
sonale a minorilor şi a bunurilor acestora.

De asemenea, măsurile profilactice întreprinse de 
centrele respective de triere pentru minori pot lua for-
me diverse, care se consideră necesare în anumite inter-
vale de timp şi în favoarea minorului:

informarea părinţilor, organelor poliţiei şi altora −	
despre personalitatea minorilor infractori sau vaga-
bonzi;

informarea organelor interesate privind cazurile −	
de evadare a minorilor din casele de copii, internate, 
şcoli speciale, plecarea neautorizată de la locul de mun-
că, faptele de influenţă negativă a maturilor asupra mi-
norilor;

înaintarea propunerilor privind numirea anumitor −	
educatori şi alte persoane responsabile de activitatea 
educativă a minorilor eliberaţi din aceste centre;

supravegherea minorilor eliberaţi în familii şi alte −	
instituţii;

elaborarea propunerilor de a priva anumiţi părinţi −	
de drepturile lor părinteşti;

studierea personalităţii infractorilor minori;−	
analiza cauzelor comiterii infracţiunilor de către −	

aceştia;
elaborarea măsurilor necesare pentru prevenirea −	

acestui fenomen.
Un mare aport îl constituie încercările centrelor de 

triere pentru minori de a asigura mai departe condiţii 
bune pentru viaţă, deoarece, după cum ne arată statis-
ticile, 62% din cazurile recidivei în cazul minorilor se 
întâmplă din cauza nimeririi minorilor după centrele de 
triere, în aceleaşi condiţii care au favorizat comiterea 
infracţiunii pentru prima dată, iar 70% din minori ni-
meresc în acelaşi mediu social negativ în care a trăit şi 
influenţat comiterea infracţiunii [13, p. 363-366].

trupele de carabinieri, conform art.12 al Legii nr. 
806 din 12.12.1991 cu privire la trupele de carabini-
eri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, 
efectuează servicii de patrulare şi santinelă şi de menţi-
nere a ordinii publice în raza teritorială de competenţă 
şi desfăşoară împreună cu organele de poliţie o activi-
tate de prevenire a faptelor antisociale, conform ordine-
lor Ministerului Afacerilor Interne.

Totodată, trupele de carabinieri au atribuţii speciale 
de prevenire a comiterii infracţiunilor atât de către mi-
nori, cât şi maturi, participând împreună cu alte forţe 
ale Ministerului Afacerilor Interne, la prevenirea, neu-
tralizarea şi la curmarea acţiunilor elementelor teroriste 
şi de diversiune, iar la declararea stării de asediu sau 
de război, în cooperare cu armata naţională şi trupele 
de grăniceri, participă, sub conducerea Statului Major 
General al Forţelor Armate, la operaţii (acţiuni) de apă-
rare a ţării, în special la prevenirea acţiunilor îndreptate 
împotriva independenţei şi integrităţii Republicii Mol-
dova, la paza căilor de comunicaţie, la evacuarea po-
pulaţiei din zonele supuse atacurilor, la lupta împotriva 
grupurilor de cercetare-diversiune etc. [14].

În legislaţia naţională cât şi în actele interne ale 
MAI sau a Forţelor Armate, nu găsim prevederi expre-
se privind rolul trupelor de carabinieri în prevenirea de-
lincvenţei juvenile. Însă din practică, acestea prin ser-
viciile lor de patrulare, depistează mult mai des decât 
poliţiştii de sector şi alte structuri, a diferitelor acţiuni 
sau factori care pot favoriza comiterea infracţiunilor, 
precum consumul de băuturi alcoolice şi droguri de 
către minori, prostituţia, actele de huliganism şi vanda-
lism, cât şi prin prezenţa lor, pot preveni săvârşirea de 
infracţiuni contra bunurilor imobile, cum sunt locuinţe-
le cu ferestrele lăsate deschise în sezonul cald, asupra 
bunurilor mobile, cum sunt automobilele, cât şi asupra 
persoanelor a căror trasee deseori coincid cu segmente 
şi porţiuni de drum întunecate şi periculoase, care pot 
favoriza comiterea anumitor infracţiuni.

În cadrul activităţii teoretice, trupele de carabinieri 
împreună cu organele de poliţie realizează următoarele 
sarcini:

studiază în comun şi apreciază situaţia operativă;−	
elaborează şi coordonează planurile de lucru;−	
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indică misiunilie generale şi concrete pentru fie-−	
care subunitate şi echipă;

determină legătura ordinii şi sistemului de infor-−	
mare comun;

realizează activităţi comune coordonate, inclusiv −	
executarea serviciului în componenţa echipelor mixte;

realizează ajutorul reciproc subunităţilor în tim-−	
pul executării misiunilor şi situaţiilor excepţionale;

desfăşoară bilanţuri comune.−	
În general, acţiunile trupelor de carabinieri se pot 

delimita în trei sfere;
Acţiuni cu caracter poliţienesc;1. 
Acţiuni profilactice;2. 
Acţiuni militare.3. 

În afară de acestea, trupele de carabinieri conlucrea-
ză cu organele procuraturii, Serviciul de Informare şi 
Securitate, cu administraţia publică locală şi cu agenţii 
economici [15, p. 62-63].

Profilaxia criminalităţii minorilor întreprinsă de că-
tre trupele de carabinieri şi funcţionarii Ministerului 
Afacerilor de Interne este în principal orientată în di-
recţia depistării cauzelor ce determină implicarea mi-
norilor în activităţi infracţionale de la caz la caz, stabi-
lirea cercului de persoane din care minorul face parte, 
a influenţei familiei, şcolii, prietenilor asupra acestuia. 
MAI întreprinde inclusiv acţiuni operative şi de an-
chetă, orientate în principal spre diminuarea riscurilor 
implicării minorilor în acţiuni ilicite, cât şi tragerea la 
răspundere a persoanelor vinovate de comiterea aces-
tora, implicându-se şi în lucrul cu părinţii iresponsabili, 
copiii vagabonzi. 

În activitatea sa, funcţionarii de poliţie conlucrează 
cu specialiştii de la Centrul Naţional de Prevenire a 
Abuzului faţă de Copii; Direcţia municipală pentru 
protecţia drepturilor copilului; Centrul de Informare 
şi Documentare privind Drepturile Copiilor din Mol-
dova; Centrele pentru minori, cum ar fi acel din mun. 
Chişinău, cât şi cu alte organe publice şi ONG-uri, cum 
sunt fondurile, fundaţiile etc. [16, p. 197].

În activitatea de prevenire a infracţiunilor trebuie 
atraşi şi diverşi reprezentanţi ai societăţii, colaboratori 
externi, mass-media, comisariatele militare, instituţiile 
de învăţământ, instanţele de judecată, procuraturile, co-
loniile pentru minori şi chiar organizaţiile comerciale şi 
necomerciale.

Din păcate, în ultimii ani, chiar dacă toate subdivi-
ziunile MAI al RM are printre priorităţi diferite obiecti-
ve care implică şi activitatea cu minorii sau prevenirea 
comiterii anumitor infracţiuni de către aceştia, lipsesc 
legăturile necesare cu populaţia şi societatea, lucru care 
duce la diminuarea rezultatelor scontate [17, p. 371].

Procuratura, în principiu, se ocupă cu coordonarea 
activităţii tuturor organelor de drept, care se ocupă cu 
profilaxia şi combaterea criminalităţii [18, p. 444]. În-
tr-un studiu totuşi se arată că populaţia nu percepe pro-
curatura ca un adevărat organ în prevenirea delincvenţei 
juvenile, deoarece cei mai mulţi dintre corespondenţi 
au specificat faptul că activitatea procuraturilor nu este 
cunoscută din motiv că aceştia se implică doar atunci 

când minorii au săvârşit infracţiuni [19, p. 140].
Instanţele judecătoreşti sunt acele instituţii care 

în final asigură prevenirea specială prin condamna-
rea persoanelor care au comis o crimă, fie vorbim 
despre persoane mature, fie de minori. Principalele 
acţiuni care le poate lua instanţa de judecată în cazul 
minorilor sunt prevăzute în Titlul V, cap. II – Măsuri 
preventive, din Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova.

Potrivit, art.175 CPP RM, măsurile preventive sunt 
orientate spre a asigura buna desfăşurare a procesului 
penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să 
se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre 
aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului, ori 
spre asigurarea de către instanţă a executării sentinţei. 
Aceste măsuri preventive sunt [20]:

obligarea de a nu părăsi localitatea;1) 
obligarea de a nu părăsi ţara;2) 
garanţia personală;3) 
garanţia unei organizaţii;4) 
ridicarea provizorie a permisului de conducere a 5) 

mijloacelor de transport;
transmiterea sub supraveghere a militarului;6) 
transmiterea sub supraveghere a minorului;7) 
liberarea provizorie sub control judiciar;8) 
liberarea provizorie pe cauţiune;9) 

arestarea la domiciliu;10) 
arestarea preventivă.11) 

Printre cele mai utilizate metode pentru minori, re-
prezintă acea prevăzută la art.184, CPP RM, şi anume, 
transmiterea sub supraveghere a minorului. Conform 
acestui articol, transmiterea sub supraveghere a mino-
rului constă în asumarea în scris a obligaţiei de către 
unul din părinţii acestuia, a tutorelui, curatorului sau 
de către o altă persoană demnă de încredere, precum şi 
de către conducătorul instituţiei de învăţământ speciale 
unde învaţă minorul, de a asigura prezentarea acestuia, 
când va fi citat, la organul de urmărire penală sau la 
instanţă, precum şi de a contracara acţiunile prevăzu-
te la art.176 alin.(1) CPP RM, care prevăd ascunderea 
minorului de instanţă sau de Organul de urmărire pe-
nală, împiedică stabilirea adevărului sau săvârşeşte alte 
infracţiuni.

Până la transmiterea sub supraveghere a minorului, 
procurorul sau instanţa va solicita de la autoritatea tu-
telară informaţiile necesare despre persoanele cărora 
urmează să le fie transmis minorul sub supraveghere 
pentru a se convinge că acestea sunt capabile să asigure 
supravegherea lui. Constatând că această măsură pre-
ventivă poate fi luată în privinţa minorului, procurorul 
adoptă o ordonanţă, iar instanţa – o încheiere, de apli-
care a acesteia.

Transmiterea sub supraveghere a minorului se face 
numai la cererea scrisă a persoanelor menţionate în 
alin.(1), care iau cunoştinţă de fondul cauzei şi de obli-
gaţiile lor, fapt ce se consemnează în procesul-verbal.

Articolul respectiv mai include şi sancţiunile care 
pot fi luate de către instanţă, dacă persoanele respec-
tive nu îşi onorează obligaţiile. Astfel, dacă persoana 
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căreia i-a fost transmis sub supraveghere minorul şi-a 
încălcat obligaţiile, ea poate fi supusă de către judecă-
torul de instrucţie sau, după caz, de către instanţă unei 
amenzi judiciare în mărime de la 10 la 25 de unităţi 
convenţionale. Hotărârea de aplicare a amenzii judici-
are în condiţiile prezentului aliniat poate fi atacată cu 
recurs [21].

Dorim să atragem atenţia că, tot mai des, minorii 
sunt implicaţi sau doresc să facă parte din anumite gru-
pări criminale sau structuri infracţionale, unde conside-
ră că vor fi trataţi mai bine, vor obţine foloase patrimo-
niale mai uşor şi vor duce o viaţă mai bună.

Astfel, o importanţă prioritară în sarcinile de cola-
borare şi cooperare a organelor competente de drept în 
lupta cu criminalitatea în general, şi cu delincvenţa ju-
venilă în special, le revine eforturilor comune în com-
baterea şi prevenirea criminalităţii organizate şi trans-
naţionale. Aceasta reprezintă un pericol iminent care 
aduce atingere tuturor sferelor vieţii, şi anume:

în sfera socială: prin atragerea în activitatea cri-1. 
minală a unui număr tot mai mare de tineri, prin crearea 
stării de nesiguranţă în societate, prin sporirea daunei 
cauzate infracţiunilor ecologice, prin falsificarea pro-
ducţiei, a băuturilor alcoolice;

în sfera economică prin criminalizarea globală a 2. 
relaţiilor economice, prin creşterea economiei tenebre 
la care participă şi minorii;

în sfera politică: prin pătrunderea structurilor cri-3. 
minale cu capitaluri mari în politică şi influenţa asupra 
acestuia, prin adoptarea de acte legislative favorabile 
activităţii lor, care indirect pot favoriza şi comiterea de 
infracţiuni de către minori, prin mituirea funcţionarilor 
publici etc. [22, p. 73].

În politicile sociale din Republica Moldova putem 
întâlni şi diverse măsuri, cerinţe şi instituţii care se 
ocupă cu grija faţă de persoane şi familie, în vederea 
prevenirii comportamentelor delincvente, excluziunii 
sociale sau marginalizării. Cheia unei bune reforme, în 
acest sens, stă în crearea unui sistem integru şi divers al 
serviciilor sociale la nivel de comunitate, care s-ar baza 
pe descentralizare, dezvoltarea mecanismelor locale de 
control, crearea unei bunăstări tuturor membrilor soci-
etăţii etc. [23, p. 71].

În Republica Moldova, serviciile sociale sunt re-
glementate de Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu pri-
vire la serviciile sociale. Conform art.6 respectiva 
lege clasifică serviciile sociale în următoarele tipuri: 
servicii sociale primare; servicii sociale specializa-
te şi servicii sociale cu specializare înaltă. Legea ne 
oferă următoarele explicaţii şi lămuriri cu privire la 
aceste tipuri:

Serviciile sociale primare sunt serviciile care se 1. 
acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi 
au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziu-
nea socială. 

Serviciile sociale specializate sunt serviciile care 2. 
implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop menţi-
nerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individu-

ale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în care 
se află beneficiarul sau familia acestuia. 

Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt ser-3. 
viciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o 
instituţie specializată de plasament temporar, care im-
pun un şir de intervenţii, complexe ce pot include ori-
ce combinaţie de servicii sociale specializate, acordate 
beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită su-
praveghere continuă (24/24 ore) [24].

Profilaxia delictelor şi asistenţa socială în principal 
este în componenţa serviciilor special create pentru 
minori, a şcolii de cultură generală şi profesionale, a 
centrelor de reabilitare medico-socială a copiilor, a in-
stituţiilor de protecţia sănătăţii, a azilurilor pentru mi-
nori etc. 

În general, administraţia locală ia măsuri pentru 
protejarea reţelei de instituţii şcolare împotriva aten-
tatelor din partea structurilor comerciale, iar în acest 
sens ne referim la înstrăinarea încăperilor, lichidarea 
sau reorganizarea acestora neîntemeiat etc. Aceasta 
depune eforturile necesare pentru sprijinul nu doar a 
instituţiilor de învăţământ, ci şi a celor culturale, spor-
tive, turism, de organizare a timpului liber al tinerilor, 
asigurarea condiţiilor de autorealizare creatoare a aces-
tora [25, p. 370].

Un alt organ cu funcţii de promovare, coordonare şi 
monitorizare a politicilor şi programelor privind pro-
tecţia copilului este Consiliul Naţional pentru Protec-
ţia Drepturilor Copilului. Acest organ a fost instituit 
în anul 1998, fiind condus de viceministrul care gesti-
onează şi conduce problemele sociale. Din acesta mai 
face parte reprezentanţii autorităţilor publice locale şi 
centrale, funcţionari publici şi specialişti care activează 
în domeniul privind anumite probleme a copiilor ş.a. 
[26, p.72]. Acest organ conlucrează direct cu mai multe 
ministere şi instituţii de stat. 

În acest sens, vom enumera în primul rând Ministe-
rul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care printre 
atribuţiile sale se includ desigur şi bunăstarea famili-
ei şi a copilului, indirect contribuind şi la diminuarea 
delincvenţei juvenile. Printre principalele domenii de 
gestiune din categoria Familiei menţionăm, prevenirea 
traficului de fiinţe umane, prevenirea violenţei în fami-
lie şi în bază de gen, protecţia familiei şi a drepturi-
lor copilului şi egalitatea de şanse. Printre domeniile 
gestionate din cadrul protecţiei sociale, putem remarca 
asistenţa şi asigurarea socială şi protecţia socială a per-
soanelor cu dizabilităţi [27].

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 
contribuie prin serviciile specializate de urgenţă în ser-
viciul sanitar, acţionând în colaborare cu alte ministere 
şi autorităţile administrative locale pentru îngrijirea co-
piilor abuzaţi sau a căror integritate fizică sau psihică a 
fost periclitată. De asemenea, acest Minister participă 
la diverse servicii pentru îngrijirea, tratamentul, reabi-
litarea şi protecţia minorilor cu handicap [28, p.216]. 
Printre principalul proiect care indirect aduce efecte în 
cadrul delincvenţei juvenile prin diminuarea factorilor 
este Proiectul „Servicii de sănătate şi asistenţă socia-
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lă” [29], care odată implementat corect, considerăm că 
are puterea de a influenţa rata delincvenţei juvenile. În 
prezent încă nu sunt date oficiale privind randamentul 
acestui proiect în ultimii ani.

Ministerul Justiţiei al rM, considerăm că la fel este 
un subiect care contribuie la prevenirea delincvenţei ju-
venile. În principal, acesta este responsabil de aspectul 
legislativ, de armonizarea legislaţiei la cea europeană, 
perfecţionarea acesteia, corectarea etc. La fel Ministe-
rul Justiţiei al Republicii Moldova este responsabil de 
întreţinerea în detenţie a minorilor condamnaţi prin de-
cizie judecătorească.

Totodată, judecătorul V. Puică este autorul Manua-
lului privind Justiţia Juvenilă ca Îndrumar pentru ju-
decători şi procurori [30] – sursă care contribuie la o 
mai bună specializare şi perfecţionare a cadrelor din ju-
decătorii şi procuraturi privind cunoaşterea mai multor 
aspecte a domeniului juvenil din perspectiva normelor 
de drept.

De asemenea, Ministerul Justiţiei dispune de un 
grup de lucru privind justiţia juvenilă [156], institu-
it prin Ordinul cu privire la actualizarea componenţei 
Grupului de Lucru interinstituţional pentru realizarea 
acţiunii 6.3.2. pct.2 din Planul de Acţiuni pentru imple-
mentarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei 
pentru anii 2011-2016 [31], grup de lucru care are în 
prim-plan anume problemele cu care se confruntă mi-
norii din sistemul de drept şi penitenciar din Republica 
Moldova.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, are un 
rol foarte important anume în implementarea corectă a 
diverselor politici privind sistemul de învăţământ din 
Republica Moldova, inclusiv a celor care au drept scop 
ajutorarea, consilierea minorilor cu comportamente 
deviante, prevenirea săvârşirii infracţiunilor de către 
aceştia, cât şi elaborarea programelor de studii în aşa 
fel, ca să elimine orice factor care poate contribui la 
săvârşirea anumitor contravenţii sau infracţiuni, să le 
ocupe timpul liber cu activităţi necesare, profesorii să 
fie bine instruiţi, la fel ca psihologii şi alţi specialişti, 
practicarea lecţiilor deschise împreună cu organele 
poliţiei pentru informarea elevilor şi părinţilor privind 
prevenirea infracţiunilor, consecinţele acesteia, evita-
rea şi reacţia corectă faţă de cazurile când se depistează 
sau observă anumite ilegalităţi.

În elaborarea programelor şi strategiilor, Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării se conduce de o serie 
de acte internaţionale, cum sunt: Concluziile Consi-
liului din 12 mai 2009 privind cadrul strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formă-
rii profesionale („ET 2020”), (2009/C 119/02); Carta 
Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie 
democratică şi educaţia pentru drepturile omului. CM/
Rec(2010) 7; Recomandarea Comitetului de Miniştri 
privind educaţia pentru cetăţenie democratică. CM/
Rec(2002) 12; Recomandarea Comitetului de Miniştri 
privind educaţia pentru drepturile omului în şcoli. CM/
Rec(85) 7; Recomandarea Comitetului de Miniştri pri-
vind asigurarea educaţiei de calitate. CM/Rec (2012) 

13; Recomandarea Parlamentului European şi a Con-
siliului privind stabilirea unui cadru european de refe-
rinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare 
profesională (2009/C 155/01); Recomandarea Comite-
tului de Miniştri privind educaţia copiilor romi/ţigani 
în Europa. CM/Rec (2000) 4 etc.

Chiar şi asa, se înregistrează mari lacune în siste-
mul de învăţământ din Republica Moldova, unde cel 
mai des activitatea de prevenire a delincvenţei juvenile 
este realizată de către dirigintele de clasă, care de multe 
ori nu sunt pregătiţi pentru această misiune. Un ajutor 
ar putea veni din partea psihologilor şcolari, care însă 
sunt insuficienţi pentru toate instituţiile de învăţământ 
primar, gimnazial şi liceal din republică. Însă, chiar şi 
existenţa acestor psihologi nu înseamnă automat un 
lucru bine definit privind prevenirea fenomenului de 
delincvenţa juvenilă, deoarece nici în Regulamentul 
Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică nu sunt re-
glementate clar atribuţiile psihologilor în domeniul 
prevenirii delincvenţei juvenile, fapt pentru care cel 
mai adesea aceştia se ocupă de asistenţă, care este to-
tuşi insuficientă [32, p. 154-155].

Paralel cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cerce-
tării, activează şi alte instituţii de lucru cu tineretul, 
stabilite prin Legea nr. 279 din 11.02.1999 cu privire 
la tineret. Chiar dacă această lege este axată primordial 
pe tineret, adică după cum am observat în paragrafele 
anterioare pe persoane cu vârsta cuprinsă între 16-30 
de ani, aceasta exercită influenţe şi asupra minorilor, 
care sunt totuşi persoanele sub 18 ani.

În cadrul serviciilor sociale activează structuri cen-
trale şi locale de tineret, centre informaţionale şi de 
consultanţă pentru tineri, finanţate de către bugetul de 
stat, care oferă informaţii gratuite acestora, îndrumări, 
asistenţă juridică, psihologică, medicală şi de altă na-
tură, îi ajută să îşi dezvolte aptitudinele şi să-şi rezolve 
problemele, îi impulsionează să participe la viaţa soci-
ală etc.

De asemenea, activează Centrul naţional de cer-
cetări în domeniul tineretului, care în general moni-
torizează situaţia minorilor din Republica Moldova şi 
elaborează diverse studii ştiinţifice privind toate aspec-
tele vieţii tineretului, a problemelor acestuia şi desigur 
propune diverse recomandări.

Centrele de tineret din republică sunt instituţii pu-
blice care oferă, în special tinerilor, oportunităţi pentru 
recreare activă conform diferitelor programe speciale. 
Acestea sunt înfiinţate de autorităţile publice locale şi 
centrale, cooperând cu organizaţiile nonguvernamenta-
le de tineret [33].

Centrele de Justiţie Comunitare, reprezintă un alt 
tip de servicii sociale destinate minorilor. Acestea în 
prezent sunt deschise la Chişinău, Bălţi, Cahul, Edineţ, 
Ungheni, Soroca, Rezina şi Făleşti. Printre principalele 
obiective ale acestor centre se enumeră: acordarea asis-
tenţei postpenale, educarea însuşirilor normelor şi valo-
rilor sociale, adaptarea foştilor deţinuţi la mediul social 
şi familiar, ajutorul la continuarea studiilor şi muncii, 
asigurarea respectării drepturilor persoanelor eliberate 
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din detenţie, oferirea minorilor sprijinului în condiţiile 
de libertate, precum asistenţa medicală, consiliere psi-
hologică, rezolvarea problemelor sociale şi familiale, 
angajarea în câmpul muncii etc. [34, p. 77].

În continuare nu ne vom axa pe un subiect anume, ci 
pe o categorie de subiecţi, şi anume, pe reprezentantul 
legal al minorului, care indirect considerăm că con-
tribuie la prevenirea comiterii infracţiunilor, şi anume, 
prin faptul că o bună şi corectă derulare a procesului 
penal, poate face ca minorul să îşi schimbe părerea cu 
privire la sistemul şi normele de drept, considerând şi 
crezând deja că legea totuşi lucrează, judecătorii sunt 
corecţi, iar drepturile sale sunt respectate. Suntem con-
ştienţi că în Republica Moldova există corupţie, jude-
cată selectivă şi deseori nu se respectă drepturile, însă 
real vorbind, dacă buchia legii se respectă şi nu se în-
calcă, atunci procesul penal poate fi o lecţie bună de 
viaţă pentru minor, care va evita ulterior să mai încalce 
legea.

Conform legii, ca reprezentanţi ai martorului minor 
pot fi următoarele categorii de persoane: părinţii, tuto-
rii, curatorii, înfietorii, avocatul, cât şi reprezentanţii 
instituţiilor sub supravegherea cărora se află minorul. 
Reprezentanţii legali ai martorului minor sunt recunos-
cuţi prin ordonanţa motivată a Organului de Urmărire 
Penală sau încheierea judecăţii şi pot fi audiaţi în cali-
tate de martori [35, p. 82].

Potrivit art.91 alin.(1) CPP RM, reprezentantul le-
gal al martorului minor are dreptul să ştie despre citarea 
de către organul de urmărire penală sau de instanţă a 
persoanei interesele căreia le reprezintă, să o însoţească 
şi să asiste la acţiunile procesuale cu participarea aces-
tuia. Luând parte la efectuarea acţiunilor procesuale, 
acesta are dreptul cu permisiunea organului de urmă-
rire penală sau a instanţei, să se adreseze persoanei in-
teresele căreia le reprezintă cu întrebări, observaţii, să 
facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire 
penală şi să ceară includerea obiecţiilor sale în proce-
sul-verbal respectiv; să facă obiecţii împotriva acţiuni-
lor preşedintelui şedinţei de judecată; să ia cunoştinţă 
de procesul-verbal al acţiunilor procesuale la care el, 
împreună cu persoana interesele căreia le reprezintă au 
participat în cauza dată şi să ceară completarea lui sau 
includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv; 
să invite pentru persoana interesele căreia le reprezintă 
un avocat în calitate de reprezentant.

Printre obligaţiile acestuia putem enumera obliga-
rea de a se supune dispoziţiilor legale ale reprezentan-
tului organului de urmărire penală şi respectarea ordinii 
stabilită în şedinţa de judecată [36].

În cadrul organizaţiilor neguvernamentale, dorim 
să menţionăm, în primul rând, asociaţiile obşteşti care 
activează în cadrul serviciilor sociale, fundaţiile, în-
treprinderile cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ, 
ONG-urile etc. Aceşti subiecţi au dreptul să presteze 
diverse servicii sociale şi să participe la realizarea pro-
gramelor de stat, proiectelor şi altor politici din dome-
niul serviciilor sociale. Acestea pot să ceară şi să pri-
mească de la organele abilitate diverse informaţii din 

sfera socială, să efectueze investigaţii, cercetări, iar 
pe baza acestora să înainteze autorităţilor centrale sau 
locale diverse propuneri, inclusiv cele de modificare a 
legislaţiei, a politicilor sociale etc. La fel, acestea au 
într-o oarecare măsură, rolul de a controla respectarea 
drepturilor copiilor, deoarece conform art.11 din Legea 
cu privire la serviciile sociale, pot informa populaţia 
prin diferite metode privind politicile sociale existente, 
despre nerespectarea drepturilor şi intereselor legitime 
ale beneficiarilor serviciilor sociale, pot să sesizeze or-
ganele abilitate de prestarea serviciilor sociale, a orga-
nelor de drept, cât şi să înainteze acţiuni în instanţele de 
judecată privind protecţia drepturilor beneficiarilor de 
servicii sociale [37], inclusiv dacă aceştia sunt minori.

În general, cooperarea dintre autorităţile statului, 
organizaţiile private şi cele nonguvernamentale con-
tribuie la reacţia faţă de delincvenţa juvenilă, prin ofe-
rirea diverselor servicii, care sunt în competenţa aces-
tor organe, servicii, care sunt şi trebuie să fie (dacă nu 
sunt) bine organizate, coerente. Pentru o bună politică 
şi prevenire a delincvenţei juvenile se cere implicarea 
întregii societăţi, cu o multitudine de eforturi. 

În primul rând, faţă de minori trebuie să se asigure 
oportunităţile educaţionale, pentru a satisface nevoile 
persoanelor tinere pentru o bună dezvoltare, mai ales 
faţă de minorii ce prezintă un anumit risc social, având 
nevoie şi mai mare de ajutor şi protecţie. În al doilea 
rând, politicile în domeniul prevenirii criminalităţii mi-
norilor trebuie să fie bine gândite şi să aibă la bază legi, 
instituţii, facilităţi, servicii şi altele, pentru a reduce 
şansele şi nevoia de a se comite infracţiuni. În al treilea 
rând, trebuie să se respecte toate drepturile şi interesele 
tuturor tinerilor fără discriminare, să se asigure bunăs-
tarea acestora, şi să se omită pe cât de mult posibil de a 
denumi un minor ca fiind delincvent sau recidivist, de-
oarece aceste catalogări de multe ori duc la dezvoltarea 
anume a acestor comportamente în asociaţie, cum este 
denumită persoana respectivă.

Şi nu în ultimul rând, trebuie să se înţeleagă faptul 
că comportamentul neconform cu normele şi valori-
le sociale ale unui minor sunt o parte a procesului de 
maturizare a acestuia, iar aceste manifestări tind să se 
diminuieze în timp ce minorul ajunge la maturitate [38, 
p. 81-82].

Însăși Recomandarea Rec (2003) 21 privind parte-
neriatul în prevenirea infracţiunii [39] recunoaşte faptul 
că utilizarea doar a măsurilor justiţiei penale şi a legii 
în prevenirea comiterii infracţiunilor nu se dovedesc 
eficiente, fapt pentru care se recomandă implementa-
rea strategiilor cu implicarea societăţii, a comunităţii şi 
a autorităţilor statului. Aceste implicări trebuie să aibă 
loc la toate nivelele – naţionale, regionale şi locale, atât 
cu politici pe termen scurt, cât şi lung. Anume, parte-
neriatele respective sunt în stare de a da un randament 
înalt în lupta cu criminalitatea şi prevenirea acesteia, 
inclusiv a minorilor.

Aproximativ aceleaşi dispoziţii se includ şi în Prin-
cipiile de la Riyadh, care menţionează că întreaga soci-
etate trebuie să depună eforturi pentru a asigura o bună 
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dezvoltare a tinerilor, să li se respecte şi promoveze 
personalitatea acestora [40].

Chiar dacă de iure şi de facto, în Republica Mol-
dova, principalele responsabilităţi de administrare a 
justiţiei şi elaborarea programelor de prevenire o au 
autorităţile, rolul societăţii şi comunităţii este la fel 
de important. Principiile de la Riyadh recomandă, pe 
lângă cele menţionate anterior, şi participarea societăţii 
civile şi a ONG-urilor la procesul de realizare şi evalu-
are a programelor de prevenire a delincvenţei juvenile, 
nu doar de implementare. În acest sens, respectivele 
programe ar trebui să nu utilizeze măsurile punitive, 
care pot chiar provoca un comportament delincvent la 
minori, iar conform Comitetului pentru Drepturile Co-
pilului, acestea trebuie să creeze un mediu pozitiv pen-
tru a se înţelege cauzele delincvenţei juvenile, şi să se 
bazeze pe respectarea tuturor drepturilor copilului [41, 
p. 48-49].

În concluzie, putem menţiona faptul că atât orga-
nele de stat, autorităţile publice centrale şi cele loca-
le, instituţiile publice şi organizaţiile private, inclusiv 
chiar şi cele cu capital străin, organizaţiile de stat şi 
nonguvernamentale sunt, în primul rând, responsabile 
să respecte legislaţia Republicii Moldova şi în limita 
posibilităţilor să contribuie la prevenirea criminalităţii, 
inclusiv a minorilor, fie prin anunţarea organelor abili-
tate despre săvârşirea anumitor infracţiuni, fie prin ela-
borarea şi implementarea diferitelor strategii şi politici 
privind contracararea, prevenirea şi profilaxia crimina-
lităţii minorilor, inclusiv prin implicarea cât mai mult 
în diverse acţiuni sociale şi comunitare.
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O instituţie de drept nu poate fi înţeleasă în toa-
tă complexitatea să și nici nu i se pot bănui 

tendinţele evolutive dacă nu se cunoaște în curgerea 
istoriei șirul ideilor juridice din care ea s-a făurit, con-
diţiile în care s-a dezvoltat și transformat, dacă nu se 
cunosc, în ordinea apariţiilor lor, elementele ei viabile 
peste vremuri.

Retrospectiv privind, existenţa contractelor de 
achiziţie publică, în special pentru întreţinerea curţi-
lor regale și a armatei, este consemnată începând cu 
perioada Evului Mediu, în statele feudale europene 
[1, p.409]. Odată cu delimitarea vistieriei ţării de 
averea personală a domnitorilor, începând cu seco-
lul al XVI-lea, a crescut responsabilitatea acestora 
cu privire la modul de cheltuire a banilor publici [11, 
p.10]. În Principatele Române, primul act normativ în 
care a fost tratată sistemic și unitar materia achiziţi-
ilor publice este Regulamentul relativ la comptabili-
tatea publică, adoptat de domnitorul Alexandru Ioan 
prin Decretul nr.29 din 29 noiembrie 1860 (publicat 
în Monitorul Oficial, nr.284 din 29 noiembrie 1860, 
reprodus și de cercetătorul E. Grădișteanu, în preve-
derile Codului financiar român) și intrat în vigoare la 
1 ianuarie 1861 [8, p. 13-33]. 

Totuși observăm că, anterior acestui Regulament, 
erau aplicabile Regulamentele Organice: pentru cel 
din Ţara Românească (1831) relevant era cap. III, 
secţiunea a 6-a: „Chipul contabilităţii casei visteriei, 
a ţinerii și dării socotelilor în bună orânduială”, iar 
pentru cel din Moldova (1832) relevantă era secţiunea 
a 7-a: „Pentru contabilitate” [18, p. 11].

Acest Regulament, întocmit de ministrul de finan-
ţe Manolache Costachi, care a folosit ca sursă de in-
spiraţie Decretul francez asupra contabilităţii din 31 
mai 1838 [4, p.100 și 110], dispunea la art. 35 că „tóte 
tocmelele în numele Statului se vor face prin concu-
renţă și publicitate”. La art. 36 erau instituite o serie 
de situaţii de excepţie, în care se puteau face „tocmeli 
prin bună învoire” (negocieri fără licitaţie), prima din-
tre ele fiind aceea în care achiziţia nu depășea suma 
de 10.000 de lei, respectiv de 3.000 de lei/an, dacă 
tocmeala era făcută pentru mai mulţi ani. 

Noţiunile de achiziţie publică sau de contract de 
achiziţie publică nu apăreau în cuprinsul Regulamen-
tului, iar singurele tipuri de proceduri de atribuire pe 
care le reglementa erau „licitaţia” și „tocmeala prin 
bună învoire”. Deși sumare, normele sale privind or-
ganizarea licitaţiilor și tocmelilor înglobau majorita-

CZU 351.712:342.98

ACHIZIȚIILE PuBLICE – DE LA ORIGINI PÂNĂ LA 
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tea preceptelor definitorii ale procedurilor moderne de 
achiziţie publică:

a) accesul liber la procedură al comercianţilor;
b) acordarea unei perioade de timp comercianţilor 

pentru întocmirea ofertelor și constituirea garanţiilor 
de participare;

c) transparenţa:
- procedurile erau anunţate prin mijloace de publi-

citate naţionale sau, chiar, internaționale (licitaţiile cu 
cel puţin 15 zile înainte de ţinere);

- datele din anunţuri asigurau o informare rezona-
bilă asupra obiectului și termenelor procedurii;

- se elaborau caiete de sarcini, care erau puse la 
dispoziţia celor interesaţi pentru a fi consultate;

- deschiderea ofertelor avea loc în ședinţă publi-
că;

- adjudecarea avea loc la finalul ședinţei de des-
chidere, ocazie cu care se redacta un proces-verbal în 
care se consemnau datele pe care s-a bazat adjudeca-
rea;

d) deși nu figurează expressis verbis în regulament, 
tratamentul egal era asigurat participanţilor (dat fiind 
că nu există instituite discriminări între aceștia);

e) câștigătorul era determinat pe baza unui criteriu 
obiectiv care, în speţă, se pare că era doar preţul cel 
mai scăzut al ofertei (nu există referiri la alte criterii 
în cuprinsul regulamentului);

f) se urmărea cheltuirea cât mai eficientă a banilor 
publici;

g) participanţilor la procedură le era recunoscută 
posibilitatea de a formula contestaţii.

Acest regulament a fost însoţit de Regulamentul 
special sub denumirea de „Jurnalul consiliului”, prin 
care se descrie contabilitatea lucrărilor publice, pre-
cum și de Regulamentul pentru adjudecări, în care 
erau expuse condiţiile de participare la licitaţiile de 
lucrări, regulile de organizare a licitaţiilor, o serie de 
reguli legate de executarea, recepţia și garantarea lu-
crărilor etc.

Regulamentul relativ la contabilitatea publică a 
reprezentat precursorul Legii asupra contabilităţii ge-
nerale a statului (promulgată prin Decretul nr. 395 din 
31 martie 1864 și publicată în Monitorul Oficial din 5 
decembrie 1864), care la art. 45, ca și textul incipient 
precitat, dispunea că „toate tocmelile în numele Sta-
tului se vor face prin concurenţă și publicitate” [18, 
p.12]. Legea organică în referinţă, pusă în aplicare la 
1 ianuarie 1865, a preluat majoritatea dispoziţiilor pe 
linie de ţinere a licitaţiilor din regulament, pe care le-a 
întregit cu unele surprinzător de avansate pentru acea 
perioadă, cum ar fi: „nici un comptabil sau cassieru 
nu va putea lua parte directă sau indirectă la adjude-
caţiunile de furnituri sau de lucrări publice” (art.15), 
prin care se urmărea evitarea apariţiei unui conflict 
de interese în rândul acestor funcţionari [18, p.12]. 
Unele norme în această materie pot fi identificate și 

anterior, însă ele au caracter izolat sau punctual. Cu 
titlu de exemplu indicăm Legiuirea dată de Barbu Di-
mitrie Știrbeiu la 22 noiembrie 1851 pentru lucrarea 
„șoselelorŭ și a podurilorŭ din principatŭ”, care la art. 
11 dispunea că „veri ce lucrare de podŭ séŭ de șosea, 
se va da prin licitaţie, care licitaţie se va publica mai 
ânteiŭ după tóte formele legiuite” [18, p.10].

În accepțiunile moderne, prin instituția de 
„achiziție publică” se înțelege „procedura pe care o 
autoritate contractantă trebuie să o efectueze conform 
legii, pentru încheierea, cu unul sau mai mulți opera-
tori economici, a unui contract de furnizare de produ-
se, de prestare de servicii sau de executare de lucrări, 
cu titlu oneros [16, p.1]. Într-un sens mai restrâns, prin 
„achiziție publică” se înțelege „obiectul unui contract 
pe care îl încheie o autoritate contractantă potrivit le-
gii, care constă în furnizarea unui produs, prestarea 
unui serviciu sau execuția unei lucrări”.

Conceptul de „achiziție publică” desemnează 
conținutul unor raporturi juridice asemănătoare cu 
cele specifice contractului de vânzare-cumpărare, 
apreciat într-un sens foarte larg. Pentru a fi în prezența 
unui contract de achiziție publică, este obligatoriu ca 
persoana care cumpără să fie autoritate contractan-
tă, iar persoana care vinde trebuie să fie un operator 
economic [15, p. 5]. Însă nu orice contract de vân-
zare-cumpărare, în care cumpărător este o autoritate 
contractantă, iar vânzător este un operator economic, 
reprezintă stricto sensu o achiziție publică.

În același context, reiterăm că achiziţiile publice 
nu înseamnă numai licitaţii (deschise sau restrânse), 
acestea fiind doar unul dintre tipurile de proceduri de 
atribuire prevăzute de legislație [14, p. 260-263]. În 
doctrina raporturilor dintre comercianţi, licitaţia pu-
blică este privită ca fiind o vânzare-cumpărare de bu-
nuri cu forme de publicitate și procedură prevăzute de 
lege sau de organizatorii de licitaţii. 

Vânzarea-cumpărarea prin licitaţie, o altă instituție 
juridică, reprezintă un instrument procedural de vânza-
re către cel care oferă preţul cel mai mare sau, invers, 
o cumpărare de la cel care își oferă marfa la preţul cel 
mai mic. Așadar, există licitaţii întemeiate pe preţuri 
crescătoare și licitaţii întemeiate pe preţuri descrescă-
toare. În comerţul internaţional, licitaţiile sunt deschi-
se (publice) sau închise (la care sunt admise să partici-
pe numai anumite firme sau persoane). Însă confuzia 
s-a perpetuat chiar și în actele normative. Probabil, ea 
își are originea în accepţiunea comună a termenului 
de „licitaţie” (din lat. licitatio, licitationis), de oferire 
a unui preţ pentru un anumit bun. În Italia se utilizea-
ză termenul licitazione, în Franţa licitation, în Spania 
licitación, în Brazilia licitação.

Totodată, mai observăm că, în domeniul contrac-
telor administrative, există conturată o constrângere 
legală exorbitantă a administraţiei, care se manifestă 
în privinţa libertăţii acesteia de a-și alege partenerii 
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contractuali. Cu alte cuvinte, administraţiei îi este li-
mitată libertatea de alegere a contractantului. Dacă, 
în dreptul privat, principiul libertăţii actelor juridice 
conferă particularilor libertatea de a alege cu cine să 
încheie un anumit contract, atunci, în dreptul adminis-
trativ, realităţile sunt altele.

Astfel cum o demonstrează cazul principalelor 
contracte administrative – în rândul cărora le clasifi-
căm pe cele de achiziţie publică și pe cele de concesi-
une, în vederea desemnării viitorilor contractanţi, ad-
ministraţiei îi este impusă parcurgerea procedurilor de 
atribuire enumerate, care au menirea de a oferi tuturor 
celor interesaţi condiţii de concurenţă egală. În final, 
administraţia se vede obligată să accepte un contrac-
tant pe care nu l-a ales după propria voinţă, ci care 
îi este impus de un criteriu prestabilit de desemnare 
obiectivă și imparţială a unui câștigător în competiţia 
aspiranţilor la relaţia contractuală cu administraţia [3, 
p.29-30].

Într-o opinie [7, p.220-221], contractului de achi-
ziţie publică, o altă instituție din domeniul achizițiilor 
publice, îi este recunoscută natura de contract admi-
nistrativ, cel puţin din următoarele motive:

- reprezintă un acord de voinţă între o autoritate 
publică și un alt subiect de drept, public sau privat;

- are caracter oneros, presupunând efectuarea con-
tra cost de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 
de servicii;

- unele dintre clauzele contractuale au caracter      
exorbitant, de drept public, respectiv sunt stabilite 
prin ordonanţa de urgenţă și nu pot fi negociate cu 
persoana contractantă. Ele dau autorităţii contractante 
dreptul de reziliere unilaterală a contractului, în con-
siderarea interesului public*;

- alte clauze contractuale, stabilite de autoritatea 
contractantă, prin caietul de sarcini și prin anunţuri-
le referitoare la achiziţia publică, au același caracter      
exorbitant faţă de dreptul comun. Sunt astfel de clau-
ze cele incluse în contractele de lucrări care se referă 
la prescripţii de proiectare și de calcul, la verificarea, 
inspecţia și condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a teh-
nicilor, procedeelor și metodelor de construcţie, pre-
cum și la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care 
autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în 
funcţie și de diverse acte normative și reglementări, în 
legătură cu lucrarea finală [6, p.220];

- contractul se încheie în urma utilizării unei proce-
duri speciale, expres prevăzută de ordonanţa privind 
achiziţiile publice;

- competenţa de a judeca litigiile născute pe baza 
lui aparţine instanţelor judecătorești de contencios ad-
ministrativ.

Cercetătorul Georges Vedel, în opera sa [17, 
p.189], evocă două criterii de recunoaștere a contrac-
telor administrative:

a) un contract executat pentru o persoană juridică 

de drept public are caracter administrativ, dacă obiec-
tul său ţine de îndeplinirea unui serviciu public pentru 
cealaltă parte contractantă, indiferent dacă nu cuprin-
de nicio clauză exorbitantă;

 b) un contract semnat cu o persoană juridică de 
drept public are caracter administrativ, independent 
de relaţia sa cu serviciul public, dacă cuprinde clauze 
exorbitante.

Competenţa instanţelor de contencios adminis-
trativ este o caracteristică esenţială a calificării unui 
contract administrativ ca atare [2, p.219]. Această 
competenţă este instituită în Legea contenciosului ad-
ministrativ nr. 793/2000, care dispune că instanţa de 
contencios administrativ este competentă să soluţio-
neze litigiile care apar în fazele de încheiere, modifi-
care, interpretare, executare și încetare a contractului 
administrativ. Toate aceste litigii au în vedere regula 
după care principiul libertăţii contractuale este subor-
donat principiului priorităţii interesului public.

Promotorul teoriei contractelor administrative, cer-
cetătorul Gaston Jèze, apreciază că, pentru existenţa 
unui contract administrativ este necesară îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 

un acord de voinţă între administraţie și parti-•	
culari; 

acordul de voinţă să aibă ca scop crearea unei •	
obligaţii juridice de prestare a unor lucrări materiale 
sau servicii în schimbul unei remuneraţii; 

prestaţia să fie destinată a asigura funcţionarea •	
unui serviciu public; 

părţile să conștientizeze supunerea acordului unui •	
regim de drept public;

 inegalitatea părţilor contractante; •	
interpretarea extensivă a contractului, particula-•	

rul trebuind să sacrifice interesul său privat interesului 
public al administraţiei contractante, cu rezerva drep-
tului la despăgubiri; 

dreptul administraţiei de a lua măsuri unilaterale •	
executorii, fără intervenţia justiţiei cum ar fi: modifica-
rea unilaterală, rezilierea unilaterală ori altă sancţiune 
unilaterală, atunci când interesul public o cere; 

aplicarea teoriei impreviziunii, potrivit căreia •	
atunci când împrejurări excepţionale fac executarea 
prea oneroasă pentru particular, administraţia publică îi 
acordă o revizuire a condiţiilor economice ale contrac-
tului, prin adaptarea lor la noua conjunctură (principiul 
echilibrului contractual);

 litigiile sunt supuse judecătorului administrativ •	
[13, p.16].

Astfel trebuie atins un just echilibru între interese-
le concurente ale reclamantului și ale colectivităţii sau 
societăţii în ansamblul ei. Filozofia contractelor admi-
nistrative presupune ca acordul de voinţă al părţilor să 
fie subordonat interesului public. 

Contractul administrativ nu este un scop în sine, 
precum contractul civil sau comercial; contractul ad-
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ministrativ, la fel ca și actul administrativ unilateral, 
reprezintă un mijloc juridic prin care se realizează ad-
ministraţia publică, fie sub forma aplicării la cazuri 
concrete a legii, fie sub forma prestării de servicii pu-
blice, în sensul larg al termenului, în limitele legii [12, 
p.184].

Analizând doctrina autohtonă, menționăm rolul 
cercetătorilor în domeniu, Ion Guceac şi Victor Bal-
muş, care realizează o clasificare a contractelor admi-
nistrative [9, p.7], în funcţie de:

(a) atitudinea faţă de puterea publică (contracte in-
terne sau externe, după cum părţile sunt organe ale 
administraţiei sau una din părţi este un privat); 

(b) obiectul contractului: contracte privind com-
petenţa, administrarea proprietăţii publice, achiziţiile 
publice, contracte cu militarii, studenţii, agenţii servi-
ciilor speciale, acorduri financiare şi fiscale, de inter-
acţiune, colaborare, concesii şi acorduri investiţionale 
etc.;

 (c) criterii unanim recunoscute: contracte bi- sau 
multilaterale, contracte-tip, consensuale, prealabile, 
principale; 

(d) conţinut: acorduri organizaţionale şi mixte, în 
care clauzele organizaţionale sunt legate cu raporturi-
le de muncă, de proprietate etc. Poate fi punctat, ast-
fel, că contractele administrative încheiate în vederea 
prestării serviciilor publice sunt contracte solemne, cu 
titlu oneros, sinalagmatice, comutative, cu executare 
succesivă şi intuitu personae. 

Cercetătorul moldovean Victor Guţuleac afirmă 
că: „Singura modalitate prin care dreptul public poate 
dobândi o oarecare libertate de acţiune este contrac-
tul administrativ, instrument prin intermediul căruia 
administraţia intră în relaţie contractuală cu privaţii, 
în vederea asigurării funcţionării unui serviciu public, 
a punerii în valoare a bunurilor publice, ori a achi-
ziţionării de produse, servicii şi lucrări” [10, p.42]. 
În același context, conform opiniei cercetătoarei din 
România, Ioana Maria Costea, „contractele de achi-
ziţie publică sunt extrem de importante în sistemul 
bugetar; acestea asigură schimbul efectiv între resursa 
bănească şi bunurile ori serviciile garantate de puterea 
publică” [5, p.64].

În concluzie, achizițiile publice au cunoscut, de-a 
lungul istoriei, modificări și dezvoltare continuă, prin 
prisma instituțiilor specifice, instrumentelor juridice 
și a legislației ce suportă permanent schimbări in-
dispensabile. De la origine și până la etapa actuală, 
achizițiile publice au îmbrăcat diverse forme, esența, 
scopul și importanța rămânând aceleași – de a valori-
fica interesul public pentru buna funcţionare a servi-
ciilor publice.
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Introducere. Afirmăm solemn că este puţin elogi-
ată maxima unui exponent de prestigiu al Renaş-

terii italiene Nicollo Machiavelli: ,,Un stat nu-și poate 
întemeia securitatea decât pe propriile arme”, dat fi-
ind faptul că este un adevăr unanim acceptat de istorie. 
Perpetuarea insecurităţii predomină pe tot globul, afec-
tând nemijlocit evoluţia rasei umane. Pentru a înţelege 
chintesenţa acestui aforism, este necesar de analizat 
pendularea regimurilor juridice, politice ale unor state, 
fără personalul armatelor lor. 

Reflecții teoretice privind unele delimitări con-
ceptuale ale termenilor de „securitate”, „securitate 
națională”, „securitate internațională” etc.

Omul a dovedit de-a lungul istoriei că are nevoie 

permanentă de siguranţă pentru asigurarea stabilităţii, 
iar ca răspuns la această realitate a luat naştere concep-
tul de securitate.

Termenul „securitate” provine din cuvintele latine 
securitas şi securitatis, care exprimă atât lipsa unei pri-
mejdii, cât şi o stare de calm şi pace. În limba română, 
acest termen este atestat în Hronicul lui Gheorghe Şin-
cai, cu înţelesul de „a fi la adăpost de orice pericol”, 
„a fi în siguranţă”, „a avea sentimentul de încredere şi 
linişte datorate absenţei oricărui pericol”[1, p. 358].

Definiţii succinte privind Securitatea:
etimologic provine din lat. 	 securitas, însemnând 

„fără grijă, serenitate, linişte sufletească;
„în sens obiectiv, măsoară absenţa ameninţărilor 	
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la adresa valorilor dobândite, iar într-un sens subiectiv, 
absenţa temerii că asemenea valori vor fi atacate” (Ar-
nold Wolfers);

„absenţa pericolului” (Arnold Wolfers);	
„capacitatea de a face faţă agresiunii externe” 	

(Giacomo Luciani, 1989);
„păstrarea trăsăturilor tradiţionale de limbă, cul-	

tură, de identitate naţională, religioasă şi de obiceiuri” 
(securitatea societală, Waever, 1993)[2,IPP].

Ian Bellany (1981) scrie că 	 „securitatea, în sine, 
este o relativă absenţă a războiului” combinată cu un 
nou introdus factor psihologic, reprezentat de „o rela-
tiv solidă convingere că nici un război care ar putea 
avea loc nu s-ar termina cu o înfrângere” [3, p.9].

Astfel, menționăm că noţiunea de „securitate” de-
semnează premisele şi circumstanţele care determină 
nu doar un sentiment sau o stare de fapt generatoare de 
încredere, linişte, protecţie, apărare în faţa unui pericol 
sau lipsa unui pericol, ci şi măsurile care determină pre-
venirea oricărui pericol.

De-a lungul timpului, conceptul de „securitate” a 
căpătat diverse forme şi înţelesuri, însă, datorită schim-
bărilor ce au avut loc pe scena internaţională şi apariţiei 
noilor provocări la adresa securităţii, el a rămas „un 
concept incomplet dezvoltat” [4, p.15].

Astfel, noţiunea convenţională de securitate în teo-
ria relaţiilor internaţionale poate fi văzută ca un concept 
care se concentrează atât pe stat, cât şi pe guvernul care 
se ocupă cu protejarea teritoriului, menţinerea indepen-
denţei politice şi protejarea, prin mijloace militare şi 
de altă natură, necesare, oamenilor şi activelor de pe 
propriul teritoriu în cazul unei invazii. Barry Buzan, 
cercetător reprezentativ al relaţiilor internaţionale, a 
extins conceptul de securitate dincolo de preocupările 
domeniului militar, şi anume: sectorul mediului, eco-
nomic, societal şi politic [5, p.3-4].

Statul îşi poate defini securitatea prin prisma a cel 
puţin cinci sectoare (după Buzan, 1991): 

militar; 	
politic; 	
economic; 	
de mediu; 	
societal. 	

Securitatea militară – ameninţările de natură mili-
tară ocupă, în mod tradiţional, poziţia centrală în secu-
ritatea naţională. Acţiunea militară pune în pericol toate 
componentele statului: baza fizică (teritoriu) poate fi ocu-
pată (parţial sau total) sau afectată ca ecosistem, structura 
instituţională poate fi dezmembrată, ideea de stat poate fi 
subminată. Realizări semnificative din domeniul politic, 
industrial, cultural, obţinute prin eforturile mai multor 
generaţii, pot fi anulate prin utilizarea forţei. 

Securitatea politică se referă la stabilitatea organi-
zaţională a ordinii sociale şi defineşte acele ameninţări 
de natură nonmilitară. Într-un anume mod, întreaga se-
curitate este politică, pentru că toate vulnerabilităţile, 
riscurile şi ameninţările sunt definite pe cale politică. 
Securitatea politică se referă la ameninţările la adresa 
legitimităţii sau a recunoaşterii, fie a unităţilor politi-
ce, fie a trăsăturilor fundamentale (structura politică, 
instituţiile statului etc.). În acest caz, putem vorbi de 
ameninţări faţă de: 

legitimitatea internă a unităţii politice, care se re-	
feră, în primul rând, la ideologii şi la alte idei constitu-
tive sau teme care definesc statul; 

legitimitatea externă, recunoaşterea internaţiona-	
lă. 

Securitatea economică se referă la capacitatea eco-
nomiei de a face faţă şocurilor interne şi externe. 

Principalele ameninţări pe plan extern pot fi: 
criza economică globală; 	
embargouri economice; 	
dezvoltare economică inegală. 	

Valorile de securitate economică pot fi: 
economia de piaţă; 	
concurenţa loială; 	
libertatea economică; 	
proprietatea privată etc. 	

Securitatea mediului. Agenda de securitate a me-
diului cuprinde: 

a) dereglarea ecosistemului – schimbare climateri-
că, pierderea biodiversităţii, defrişarea pădurilor, deşer-
tificare şi alte forme de eroziune a solului, micşorarea 
stratului de ozon, poluarea de orice fel; 

b) criza energetică – epuizarea resurselor naturale 
energetice (lemn, petrol), diferite forme de poluare da-
torate producţiei şi distribuţiei de energie (petrol, nu-
clear, produse chimice); 

c) crize demografice – creşterea populaţiei peste ca-
pacitatea de suport a sistemului natural, epidemii, boli, 
urbanizare excesivă; 

d) criza alimentară – distrugeri de terenuri agricole, 
surse de apă, supraconsum; 

e) criza economică – inegalităţi economice, protec-
ţia unor economii poluante, instabilitate societală; 

f) dezordini civile – includ distrugeri ale mediului 
datorate acţiunilor de război şi violenţelor ca urmare a 
distrugerilor mediului înconjurător. 

Securitatea societală ia în considerare următoarele 
componente definitorii: 

1. Naţiunea definită ca „o populaţie, împărtăşind un 
teritoriu istoric, mituri şi memorii istorice colective, o 
cultură publică de masă, o economie comună şi un sis-
tem de drepturi şi obligaţii comune pentru toţi membrii 
(A. Smith, 1991). 

2. Naţionalismul ca „o acţiune politică”, program, 
iniţiativă politică, care are ca principal obiectiv crearea 
unei naţiuni, protecţia ei împotriva unor ameninţări sau 
riscuri, sau pur şi simplu o mobilizare politică pentru un 
obiectiv considerat ca „naţional” (în acest sens, naţio-
nalismul este un fenomen politic pozitiv, spre deosebire 
de extremismul naţionalist, care se referă la obiective 
xenofobe, rasiale etc.). 

3. Etnicitatea definită ca o subcategorie a naţiunii, 
ca un precursor al naţiunii sau ca un competitor sau al-
ternativă al acesteia. 

4. Minoritatea etnică ca a) subcategorie a naţiunii, 
b) precursor al naţiunii, c) competitor. Relaţia majori-
tate (naţională)–minoritate etnică este relevantă pentru 
securitatea societală din punctul de vedere al identităţii 
şi al conflictului latent sau manifest dintre majoritate şi 
minoritate. 

5. Identitatea naţională – etnică sau civică (conform 
valorilor Revoluţiei franceze).
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Autorii acestui studiu tind să elucideze într-un mod 
evaziv, tangențial interpretarea delimitărilor conceptu-
ale, terminologice privind „Securitatea internaţiona-
lă”, unii echivalând acest termen cu „societatea colec-
tivă”, exact opusul „securității individuale”.

Astfel, securitatea internaţională cuprinde siste-
mul de relaţii internaţionale, bazate pe respectul prin-
cipiilor şi normelor de drept internaţional dintre toate 
naţiunile, care exclude soluţia de rezolvare a disputelor 
şi a diferendelor dintre ele prin forţă sau ameninţare.

Menționăm că ar fi benefic ca principiile securită-
ţii internaţionale, precum acestea ce urmează a fi enu-
merate, să fie în strictă concordanță cu SNA și SSN 
a Republicii Moldova. De fapt, aceste strategii să fie 
elaborate în baza lor, adaptate la contextul realităților 
naționale. O continuitate logică, palpabilă nu doar la 
nivel declarativ, dar și un reper practic real.

Printre principiile securităţii internaţionale se pot 
enumera: 

coexistenţa paşnică ca un principiu universal al a) 
relaţiilor internaţionale; 

asigurarea securităţii pentru toate statele; b) 
crearea de garanţii eficiente în domeniile militar, c) 

politic, economic şi umanitar; 
prevenirea cursei înarmărilor în spaţiul cosmic, d) 

încetarea tuturor testelor de arme nucleare şi finalizarea 
lichidării acesteia; 

respectarea necondiţionată a drepturilor suverane e) 
ale fiecărui popor; 

soluţionarea politică a crizelor internaţionale şi a f) 
conflictelor regionale; 

consolidarea încrederii între state; g) 
dezvoltarea unor metode eficiente de prevenire a h) 

terorismului internaţional; 
eradicarea genocidului, apartheidului, fascismu-i) 

lui etc.; 
excluderea din practica internaţională a tuturor j) 

formelor de discriminare, blocade economice şi a sanc-
ţiunilor (fără recomandările comunităţii internaţionale); 

stabilirea unei noi ordini economice, care să asi-k) 
gure securitatea economică egală a tuturor statelor [6, 
p.241].

O parte integrantă a securităţii internaţionale o con-
stituie funcţionarea eficientă a mecanismelor colective 
de securitate. 

Modalităţile principale de asigurare a securităţii in-
ternaţionale sunt tratatele bilaterale (asigură securita-
tea reciprocă dintre ţările în cauză şi uniunea statelor 
în alianţe multilaterale) şi organizaţiile internaţionale 
universale (organisme şi instituţii pentru menţinerea 
securităţii internaţionale regionale).

În Republica Moldova incertitudinea te oretico-
metodologică în care este învăluită abordarea securi-
tăţii naţionale mai este du blată, din punctul nostru de 
vedere, şi de alte două variabile: 

la nivel teoretic – de lipsa unei şcoli naţionale de 
tradiţie a studiilor de securi tate şi, în consecinţă, a unor 
lucrări fundamen tale în acest domeniu complex, perpe-
tuându-se un vid teoretic; 

iar la nivel practic – de lipsa expertizei eficiente în 
elaborarea, implemen tarea şi monitorizarea politicilor 
publice care vizează sectorul naţional de securitate, sfe-

ră a interesului naţional care a fost în perioada sovietică 
în competenţa centrului unional [7, p.132].

Securitatea naţională adesea se identifică, sau este 
asociată, cu „apărarea armată a teritoriului naţional 
împotriva unui atac dinafară”.

De fapt, termenul de ,,securitate națională” a fost 
utilizat pentru prima dată la începutul secolului XX în 
mesajul lui Th. Roosvelt, președinte al SUA, către Con-
gres, în care se fundamenta necesitatea ocupării prin in-
vazie militară a zonei Canalului Panama în ,,interesele 
securității naționale americane” [8, p.24]. Remarcabil 
este faptul că aceste discursuri politice pun un accent 
special asupra angajamentului militarist în relațiile 
internaționale și modul în care aceasta contribuie la 
fortificarea propriei securități naționale [7, p.132].

Referindu-se la acest subiect dintr-o altă perspecti-
vă, Constantin Hlihor afirmă, pe bună dreptate, că „o 
bună înţelegere a securităţii în lumea de astăzi trebuie 
să plece de la observarea, cercetarea şi analiza sa în tri-
pla ipostază: 

de realitate obiectivă/fiinţare; 	
de realitate construită prin limbaj/discurs şi 	
de politică şi strategie de securitate” [9, p.22].	

Statistici relevante ce confirmă importanța stu-
diului supus cercetării. Evoluția istorică mereu pre-
zintă semnalmente, indici de alarmă, care ar putea pre-
veni multitudinea fenomenelor negative atât pe plan 
regional, cât și internațional. Astfel, „Istoria umanității 
reprezintă un lung șir de conflicte armate. Din cei pes-
te 3400 ani de istorie notificată a umanității, doar 250 
au fost pașnici. De aici rezultă că războiul este o stare 
normală a relațiilor dintre oameni. Umanitatea a avut 
nevoie de două războaie mondiale declanșate în prima 
jumătate a sec. XX, care au nimicit viețile a milioane 
de oameni, pentru a da prioritate tendințelor pașnice, 
proclamate solemn în anul 1945 în Carta Organizației 
Națiunilor Unite. Starea lucrurilor însă rămâne până în 
prezent a fi deplorabilă” [10, p.8].

„După euforia și speranțele generate de semnarea 
Cartei ONU a venit deșteptarea și revenirea la trista re-
alitate. Cifrele vorbesc de la sine: de la sfârșitul celui 
de-al Doilea Război Mondial au avut loc aproximativ 
150 războaie și conflicte care au distrus circa 20 mili-
oane de vieți omenești.

Doar în anii 80 pe glob au avut loc 22 de războaie, 90 
procente din victimele acestora constituind-o populația 
civilă. Conform calculelor efectuate de instituțiile pre-
ocupate de istoria militară de la finele celui de-al Doi-
lea Război Mondial s-au înregistrat doar 26 de zile de 
pace absolută. Fără îndoială, tratarea unor astfel de date 
depinde de faptul ce se înțelege prin noțiunea de zi de 
război. Conform altor calcule însă, având criterii mai 
puțin dure, s-au constatat câte 3 zile fără război pe an, 
începând din 1945, ceea ce tot nu prea ne consolează. 
Astfel vorbind, în prezent, din 365 de zile în an, pe par-
cursul a 362 într-o oarecare regiune a globului are loc 
un conflict armat” [10, p.8].

Începând cu 1990, aproximativ 4 milioane de oa-
meni au murit în războaie, 90% dintre aceştia prove-
nind din rândurile populaţiei civile. Peste 18 milioane 
de oameni din întreaga lume şi-au părăsit căminele ca 
urmare a conflictelor.
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Atmosfera care a urmat războiului rece este una 
caracterizată de deschiderea progresivă a frontierelor, 
deschidere în cadrul căreia aspectele interne şi externe 
de securitate sunt legate în mod indisolubil.

Primul Război Mondial a dus la apariţia comunismu-
lui, a fascismului şi a inversat o tendinţă spre democraţie, 
veghe de un secol. Al Doilea Război Mondial a provocat 
Războiul Rece, un război cu adevărat global. Iluzia de 
armonie de la sfârşitul Războiului Rece a fost spulberată 
curând de înmulţirea conflictelor entice şi a ,,epurărilor 
etnice”, de dezintegrarea ordinii publice, de apariţia unor 
noi modele de alianţe şi de conflicte între state, de renaş-
terea mişcărilor neocomuniste şi neofasciste, de inten-
sificarea fundamentalismului religios, de sfârşitul ,,di-
plomaţiei zâmbetelor” şi al ,,politicii da-ului” în relaţiile 
Rusiei cu Occidentul, de incapacitatea ONU şi a SUA 
de a stinge conflicte locale sângeroase şi de ambiţiile tot 
mai mari ale unei Chine în ascensiune. În cei 5 ani care 
au urmat prăbuşirii Zidului Berlinului, cuvântul ,,geno-
cid” a fost pronunţat mult mai des decât în oricare altă 
perioadă similară a Războiului Rece [11, p.35-36].

Statele Unite ale Americii au jucat un rol esenţial în 
integrarea şi în securitatea europeană, în special prin 
intermediul NATO. Sfârşitul războiului rece a lăsat 
Statele Unite ale Americii într-o poziţie dominantă din 
punct de vedere militar. Totuşi, niciun stat nu este capa-
bil să facă faţă pe cont propriu problemelor complexe 
actuale. 

Rusia recunoaşte puterea Statelor Unite, însă doreş-
te să redevină una dintre marile puteri. Pentagonul a 
anunţat că „pentru prima dată în 14 ani, Rusia are mai 
multe focoase nucleare mobilizate decât SUA. În ciu-
da programului de dezarmare nucleară, început în anul 
1991, cele două puteri au reînceput să-şi consolideze 
forţa nucleară. Acum, Rusia deţine 1.643 de ogive nu-
cleare, cu una mai mult decât SUA. 

Din martie 2014, după ce a anexat Peninsula Crime-
ea, Federaţia Rusă a făcut eforturi impresionante pentru 
a-şi consolida forţa nucleară, se arată în raportul anual 
întocmit de Pentagon ca parte a efortului în lupta împo-
triva proliferării nucleare. 

Astfel, ruşii au mobilizat 131 de focoase nucleare 
în ultima jumătate a anului 2014. Puterea nucleară a 
unei ţări este calculată însă şi pe baza numărului de lan-
satoare şi de vehicule care pot transporta încărcătura 
nucleară. Astfel, armata rusă a crescut numărul lansa-
toarelor mobilizate de la 906 la 911. 

În acelaşi interval, SUA şi-au majorat numărul ogi-
velor active de la 1.585 la 1.642, dar şi-a redus numărul 
de lansatoare de la 952 la 912, potrivit datelor Pentago-
nului. Deşi ultimele şase luni ale anului 2014 au adus 
o cursă a înarmării între SUA şi Rusia, cele două puteri 
mondiale au avut strategii diferite în ultimii ani, Astfel, 
ruşii aveau 1.537 de focoase în 2011, cu 106 mai puţine 
decât au astăzi. SUA aveau însă peste 1.800 de ogive 
mobilizate, ceea ce înseamnă că au dezarmat 158 dintre 
acestea [6, p. 243-244].

Influenţa crescândă a acestor centre de putere este 
facilitată şi de schimbările în relaţiile internaţionale, nu 
din punct de vedere militar, ci al dimensiunilor econo-
mice, ştiinţifice, tehnice, informaţionale şi culturale ale 
acestui fenomen.

Europa încă se confruntă cu ameninţări şi provo-
cări în materie de securitate. Izbucnirea conflictului din 
Balcani a reamintit faptul că războiul nu a dispărut de 
pe continent. Pe parcursul ultimei decade nicio regiune 
a globului nu a rămas neatinsă de conflicte armate. Cele 
mai multe dintre aceste conflicte au apărut mai degrabă 
în interiorul statului decât între state şi majoritatea vic-
timelor au aparţinut populaţiei civile [12, p.2].

Faptul că Europa, în special UE, are o ambiție glo-
bală de a contribui la rezolvarea conflictelor este clar 
precizat în strategia sa de securitate și în mai mul-
te documente europene de politică externă. „Practica 
internațională dovedește că în zilele noastre o pace 
trainică, un sistem de securitate real și eficient, crearea 
condițiilor celor mai prielnice înfloriri tuturor statelor 
și națiunilor sunt posibile doar prin conlucrarea lor 
permanent, asiduă, de la egal la egal, prin stimularea 
și lărgirea unui circuit neîntrerupt de valori materiale 
și spirituale între ele. O îndatorire de căpătâi a statelor 
este în prezent să se abțină de la orice act care ar genera 
și accentua încordarea, de la constrângeri și presiuni, 
să acționeze constant și exclusiv prin mijloace pașnice, 
politice, în spirit realist și constructiv” [13, p.9].

Ca o uniune formată anterior din 25 de state (ac-
tualmente 28) cu o populaţie de mai mult de 450 mi-
lioane de locuitori, care produce un sfert din produsul 
intern brut (PIB) mondial şi care dispune de o gamă 
largă de instrumente, Uniunea Europeană este în mod 
inevitabil un partener global. Pe parcursul ultimei de-
cade forţele europene au fost desfăşurate peste hotare, 
în locuri îndepărtate precum Afganistanul, Timorul de 
Est şi RDC. 

Reflecții privind conținutul unor elemente ale 
Strategiei securităţii naţionale (SSN) a Republicii 
Moldova. Strategia naţională de apărare (SNA) relevă 
statutul și poziționarea Republicii Moldova în raport 
cu alte state, care, în viziunea autorului, nu este doar 
o zonă de interes, ci și o „zonă tampon” între mari-
le civilizații/puteri mondiale. Astfel, prin poziţionarea 
geografică, Republica Moldova este parte integrantă 
a arhitecturii de securitate a bazinului Mării Negre – 
zonă de interes pentru un şir de actori regionali şi in-
ternaţionali puternici. Arhitectura de securitate în zona 
menţionată este influenţată de existenţa ,,axei de con-
flicte îngheţate” (regiunile: Transnistria, Osetia de Sud, 
Abhazia şi Nagorno Karabah), precum şi a conflictelor 
curente (exemplul Ucrainei). Prin prisma aspiraţiilor de 
integrare în spaţiul cultural, economic şi social euro-
pean, Republica Moldova urmează să-şi consolideze, 
să-şi dezvolte şi să-şi modernizeze sistemul naţional de 
securitate şi apărare, ţinând cont de evoluţiile mediului 
de securitate[14, p.4].

Actuala cercetare are ca scop evidența unor amă-
nunte primordiale dar neglijate de legiuitor și, în spe-
cial, adaptarea cadrului legal privind identificarea, im-
plementarea noilor concepții operaționale în contextul 
dezvoltării mediului de apărare și a noilor provocări 
militare, care de altfel se evidențiază actualmente în 
contextul conflagrațiilor internaționale. 

Cadrul legal al politicii de securitate de primă 
importanță și conștiință națională este Constituţia Re-
publicii Moldova, aprobată la 29 iulie 1994, fiind pri-
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mul act juridic de referinţă pentru elaborarea şi imple-
mentarea politicii de securitate şi apărare a Republicii 
Moldova. Constituţia proclamă valorile şi principiile 
naţionale supreme, care sunt: suveranitatea şi indepen-
denţa; caracterul unitar şi indivizibil; statul de drept; 
inalienabilitatea teritoriului; respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului; etc.

O normă constituţională specifică care determină 
caracterul distinct al politicii de securitate şi apărare al 
Republicii Moldova este statutul de neutralitate perma-
nentă şi declaraţia că „Republica Moldova nu admite 
dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul 
său” [15, art.11]. Constituţia nu oferă mai multe detalii 
cu privire la obligaţiile, drepturile sau alte criterii care 
reies din statutul de neutralitate permanentă.

Strategia naţională de apărare (SNA) presupune, în 
perspectivă, adaptarea sistemului naţional de apărare la 
necesitatea/imperativul nominalizat. SNA, alături de 
Strategia securităţii naţionale (SSN) şi alte documente 
strategice din domeniul respectiv, este un document de 
politici, în baza căruia se realizează planificarea apărării 
naţionale şi se stabilesc modalităţile de realizare a func-
ţiilor instituţiilor statului, în scopul de a asigura apăra-
rea naţională, conform prevederilor Legii 345/2003, cu 
privire la apărarea naţională, cu modificările şi com-
pletările ulterioare. SNA are la bază prevederile SSN şi 
ale Programului de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova 2016-2018 [14, p.4].

Referitor la strategia securității naționale, menționăm 
că ea preia o abordarea identică cu cea din Strategia 
Securităţii Europene a securităţii conform căreia „se-
curitatea naţională a unui stat european nu mai poate fi 
privită în izolare” şi „ţine cont de abordarea cuprinză-
toare a securităţii naţionale, caracterul multidimensio-
nal şi interdependent al acesteia, determinat atât de sta-
rea de lucruri din domeniile politic, militar şi al ordinii 
publice din ţară, cât şi de situaţia din sfera economică, 
socială, ecologică, energetică etc.”.

SSN determină interesele naţionale; principalele 
ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securită-
ţii naţionale; principalele repere ale politicii externe şi 
politicii de apărare ce ţin de asigurarea securităţii naţi-
onale; căile de asigurare a securităţii naţionale; liniile 
directorii ale reformei sectorului securităţii naţionale.

Un capitol aparte din Strategia Securităţii Naţionale 
este dedicat viziunii şi acţiunilor de consolidare a secu-
rităţii naţionale prin intermediul politicii externe şi de 
apărare (cap.3). Strategia recunoaşte că „un loc aparte 
în contextul securităţii îi revine participării Republicii 
Moldova la eforturile globale, regionale şi subregiona-
le de promovare a stabilităţii şi securităţii internaţionale 
prin cooperarea în cadrul ONU, OSCE, cu NATO şi 
alte organizaţii internaţionale relevante, precum şi par-
ticiparea la misiunile în cadrul Politicii de Securitate şi 
Apărare Comună a UE (PSAC).”

Strategia indică că „Securitatea naţională a Repu-
blicii Moldova nu poate fi concepută în afara contex-
tului securităţii europene” şi că „în cadrul eforturilor 
de integrare, o atenţie deosebită va fi acordată intensifi-
cării cooperării cu UE pe linia PESC (CFSP) şi PSAC 
(CSDP), orientată spre consolidarea securităţii naţiona-
le şi celei regionale. RM va coopera cu UE în dome-

niile prevenirii şi soluţionării conflictelor, gestionării 
crizelor, neproliferării armelor de distrugere în masă.”

Critici şi recomandări aduse la adresa SSN a Re-
publicii Moldova. Cadrul juridic al politicii de securi-
tate şi apărare a Republicii Moldova conţine numeroase 
lipsuri şi incoerenţe în ceea ce priveşte reglementarea 
activităţii diferitelor instituţii din sectorul de securitate 
(în special în ceea ce priveşte misiunile, sarcinile, de-
limitarea/dublarea domeniilor de responsabilitate). Cea 
mai importantă problemă rămâne lipsa reglementării 
juridice detaliate a funcţiilor de conducere, gestiona-
re, monitorizare şi evaluare a sistemului de asigurare 
a securităţii naţionale, din care politica de securitate şi 
apărare face parte.

Concepţia Securităţii Naţionale aprobată în 2008, în 
mare măsură, poartă un caracter academic, declarativ, 
tendenţios şi confuz, ignoră interesele naţionale funda-
mentale şi interpretează eronat riscurile şi ameninţările 
la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova. 
Această Concepţie nu oferă o bază necesară pentru 
elaborarea politicii de stat în domeniul securităţii na-
ţionale şi apărării, actelor normative corespunzătoare, 
pentru optimizarea structurilor de administrare şi orga-
nizare a activităţii organelor de asigurare a securităţii 
naţionale.

Reflecții privind conținutul unor elemente ale 
Strategiei securităţii naţionale (SSN) a Români-
ei. Problema ocrotirii securității naționale se află în 
permanență în perimetrul reformei. Niciodată nu s-a dis-
cutat în societatea românească mai mult și mai temeinic 
despre această reformă ca acum. Explicațiile sunt multi-
ple și ele nu rezidă doar în sporirea amenințărilor de se-
curitate ca urmare a exacerbării fenomenului terorist la 
nivel european și internațional. În perioada de un sfert de 
secol care a trecut de la adoptarea primelor legi privind 
securitatea națională, societatea românească a cunoscut 
mutații structurale care se reflectă inclusiv în acceptarea 
cu dificultate a oricăror măsuri de securitare. 

„După 11 septembrie 2001 mediul internațional de 
securitate s-a transformat radical. România, ca parte a 
unei ecuații globale, nu a făcut excepție în acest pro-
ces de repoziționare față de riscurile majore la adresa 
securității naționale. În consecință, a fost elaborat un 
alt document strategic de securitate națională care în 
conformitate cu dispozițiile art. 4 din OG nr. 52/1998, 
astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 
63/2000, a fost prezentată spre dezbatere și adoptare 
Parlamentului. La data de 18 decembrie 2001, Came-
ra Deputaților și Senatul reunite în sedință comună au 
adoptat Hotărârea nr. 36/2001 privind adoptarea Strate-
giei de securitate națională a României.

Strategia de securitate națională a României – Ga-
rantarea democrației și a libertăților fundamentale, dez-
voltare economică și socială susținută și durabilă, ade-
rare la NATO și integrare în Uniunea Europeană – are 
structura prevăzută de Legea nr. 63/2000, respectiv: 

1. Definirea intereselor naționale de securitate; 
2. Obiectivele politicii de securitate națională; 
3. Mediul internațional de securitate; 
4. Factorii de risc la adresa securității României; 
5. Direcții de acțiune în politica de securitate 

națională.
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 Strategia de securitate din anul 2001 definește „sis-
temul securității naționale” ca fiind ansamblul mij-
loacelor, reglementărilor și instituțiilor statului român, 
care au rolul de a realiza, a proteja și a afirma interesele 
fundamentale ale României. 

Documentul arată expres că obiectivul fundamental 
al strategiei de securitate națională îl constituie realiza-
rea, apărarea și promovarea intereselor naționale.

Interesele naționale de securitate sunt considerate 
acele stări și procese, bazate pe valorile asumate și pro-
movate de societatea românească, prin care se asigură 
prosperitatea, protecția și securitatea membrilor ei, sta-
bilitatea și continuitatea statului. 

În mod concret, sunt enumerate următoarele inte-
rese naționale care trebuie să fie afirmate, realizate și 
protejate: 

Menținerea integrității, unității, suveranității și 	
independenței statului român; 

Garantarea drepturilor și libertăților democra-	
tice fundamentale, asigurarea bunăstării, siguranței și 
protecției cetățenilor României; 

Dezvoltarea economică și socială a țării, în pas cu 	
dezvoltarea contemporană; 

Realizarea condițiilor pentru integrarea Români-	
ei ca membru al NATO și UE; 

Afirmarea identității naționale și promovarea 	
acesteia ca parte a comunității de valori democratice; 

Protecția mediului înconjurător, a resurselor na-	
turale, a calității factorilor de mediu, la nivelul standar-
delor internaționale” [16].

O prevedere demnă de apreciat a strategiei actuale 
românești prevede: o Românie puternică în Europa și 
în lume înseamnă în primul rând un stat care asigură 
securitatea cetățenilor săi oriunde s-ar afla ei. Această 
declarație include o multitudine de aspecte. A asigura 
securitatea cetățenilor începe cu a-i respecta la ei acasă, 
a le proteja drepturile și libertățile în țară și în străină-
tate, a pune efectiv instituțiile în serviciul cetățeanului, 
așa cum le este menirea, și continuă cu o dimensi-
une cât se poate de practică – a le oferi securitate în 
comunitățile lor, precum și garanții juridice și protecție 
diplomatică în afara granițelor. 

România are capacitatea reală de a-și adapta strate-
giile în funcție de situația social-politică prin care trece, 
fapt confirmat și de strategia anterioară, care prevede 
chiar în preambulul ei anumite particularități în raport 
cu Strategia Națională de apărare a țării pentru perioada 
2015-2019”. România are nevoie de o nouă strategie 
de securitate naţională, capabilă să asigure diminuarea 
substanţială a decalajelor faţă de statele dezvoltate din 
spaţiul comunitar – îndeosebi a celor referitoare la stan-
dardele de calitate a vieţii – să preîntâmpine şi să contra-
careze ameninţările la adresa cetăţenilor, comunităţilor, 
naţiunii şi statului român, să gestioneze operativ şi efi-
cient situaţiile de criză şi să participe activ la procesele 
de integrare şi cooperare. Strategia respectivă fiind pri-
ma după aderarea României la NATO şi cea care ges-
tiona, în esenţă, procesul de integrare a ţării noastre în 
Uniunea Europeană, reflecta modificările care au avut 
loc în mediul de securitate intern şi internaţional, reali-
tăţile şi tendinţele globale. Care a fost parte integrantă 
a securităţii europene şi euroatlantice ce constituia un 

tot unitar fundamentat pe efort naţional, pe acţiune co-
mună, cooperare şi parteneriat [17, p.4].

Strategia națională de apărare a României ține de 
atribuțiile Președintelui României. Acest document nu 
este și nu trebuie să fie un act de voință al unei per-
soane, fie ea învestită cu funcția cea mai înaltă în stat, 
nici al câtorva instituții. Strategia națională de apărare a 
țării este mai mult decât atât. Ea își propune să răspundă 
unor nevoi și așteptări ale societății și privește fiecare 
cetățean, societatea în ansamblu, precum și instituțiile 
statului. Elaborarea ei a implicat un proces de consul-
tare cu specialiști, cu factori politici, cu reprezentanți ai 
instituțiilor cu atribuții în domeniu, ai mediului acade-
mic și ai societății civile [18, p.4].

Concluzii privind studiul supus cercetării. Re-
alitatea obiectivă curentă demonstrează perioada 
instabilității R. Moldova atât a cadrului legal, cât și a 
celui politic. Ferm putem menționa că nomenclatorul 
legilor la etapa actuală a R.Moldova nu este complet, 
deci nu satisface necesitățile unui stat de drept demo-
cratic. 

Chiar și perfecțiunea legii nu ar putea eradia feno-
menele injustiției curente din simplul motiv că societa-
tea nu are cultura civică necesară, este nevoie de timp 
pentru a se spulbera vechea mentalitate, pentru a ajunge 
la o nouă etapă culturală. Admitem ceva similar culturii 
civice germane sau europene în general.

Aceste lucruri menționate nu justifică elita politică/
elita legislativă de neclaritatea legilor emise și adop-
tate, dat fiind faptul că ele sunt o plagiere grosolană a 
unor standarde suprastatale, ideale în mediul în care au 
fost create, dar ineficiente pe teritoriul Republicii Mol-
dova. 

Creşterea convergenţei intereselor europene şi con-
solidarea solidarităţii reciproce a UE ne impun ca pe un 
actor mai credibil şi mai eficient. Europa ar trebui să fie 
pregătită pentru a partaja responsabilitatea în materie de 
securitate globală şi pentru a construi o lume mai bună 
din contextul căreia face parte și țărișoara noastră.

Menționabil este faptul că „prevenirea conflicte-
lor şi prevenirea apariţiei ameninţărilor nu pot începe 
prea devreme”. Fapt confirmat și din tabloul tulburător 
al conflictelor armate înregistrate de-a lungul istoriei. 

Multitudinea instituțiilor, organelor abilitate cu 
competențe în vederea contracarării conflictelor ar-
mate, politice, economice trebuie să se focuseze pe o 
colaborare reciprocă în vederea maximizării eradicării 
tuturor amenințărilor la adresa securității individuale a 
statelor sau colective a acestora.

Prin urmare, conflictele militare trebuie să fie abor-
date cu mult înainte ca acestea să apară. În acest scop, 
considerăm că este necesar ca efortul comun al tuturor 
organismelor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, 
OTSC, OCS etc.) să îl constituie prevenirea unor astfel 
de conflicte concomitent cu asigurarea securităţii atât la 
nivel regional, cât şi la nivel mondial ca răspuns la noi-
le provocări din mediul global de securitate. Republica 
Moldova și reprezentanții acesteia vor trebui să învețe 
să negocieze diplomatic cu reprezentanții organismelor 
internaţionale în vederea realizăriii obiectivelor lor.

Există trei faze formale ale procesului de nego-
ciere:
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faza de informare – fiecare parte încearcă să obțină 	
cât mai multe informaţii despre situaţia şi obiectivele 
celeilalte părţi;

faza de competiţie – negociatorii încearcă să obţină 	
cât mai multe beneficii pentru clienţii lor;

faza de cooperare – au loc tranzacţii cu mai mulţi 	
itemi, părţile tind să-şi îmbunătăţească interesele comune 
[19, p.118].

Scopul întâlnirii sau motivul (motivele) pentru care 
părţile au decis să se aşeze la masa de negociere. 

Există multiple scopuri:
explorative (descoperirea de interese comune);	
creative (identificarea posibilităţilor profitabile 	

pentru ambele părţi);
prezentarea sau clarificarea situaţiei şi a întrebă-	

rilor;
realizarea unei înţelegeri de principiu sau deta-	

liată;
ratificarea unei înţelegeri negociată anterior;	
calmarea unei dispute etc.	

În fine autorii acestei cercetări recomandă focusa-
rea la maxim a organelor de resort asupra actualiză-
rii nomenclatorului juridic, reorganizarea, anihilarea 
sau contopirea organismelor responsabile de politica 
„securității statale”, precum și asupra focusării elimi-
nării amenințărilor-cheie:

Terorismul – reprezintă un risc pentru viaţă; Acesta 
presupune costuri semnificative; La fel, terorismul are 
drept scop subminarea deschiderii şi a toleranţei so-
cietăţilor noastre şi reprezintă o ameninţare strategică 
crescândă pentru întreaga Europă.

Cel mai recent val de terorism este global ca arie 
de acoperire şi este legat de un extremism religios vi-
olent.

Proliferarea armelor de distrugere în masă este 
probabil cea mai mare ameninţare la adresa securităţii 
noastre. Cel mai înfricoşător scenariu este acela în care 
grupurile teroriste intră în posesia armelor de distruge-
re în masă.

Conflictele regionale sau secesioniste. Probleme 
precum cele din Caşmir, din regiunea Marilor Lacuri 
şi din Peninsula Coreei influenţează în mod direct şi in-
direct interesele europene, ca şi conflictele mai apropi-
ate de casă, în special conflictul din Orientul Mijlociu. 
Conflictele violente sau cele îngheţate, care se menţin, 
de asemenea, la frontierele noastre, ameninţă stabilita-
tea regională. 

Actualmente acest fapt este reiterat în unele mo-	
nografii unde tratează, aşa-numitele „conflicte înghe-
ţate” din aşa-numitul „spaţiu postsovietic” examinând 
implicarea şi neimplicarea sau nonintervenţia UE în 
rezolvarea acestora din Republica Moldova (regiunea 
ei transnistriană), Georgia (Abhazia şi Osetia de Sud), 
Armenia şi Azerbaidjan (Karabahul de Munte) au atras 
o atenţie crescândă din partea comunităţii internaţionale 
[20, p.29]. 

Conflictele identitare sau polietnice. Un exemplu 
caracteristic în acest sens îl oferă România. Până în 
1918, în statul de atunci (Vechiul Regat) românii deţi-
neau 93% din populaţia ţării. Marea Unire a reîntregit 
teritoriul istoric al României: ea a adus însă şi problema 
minorităţilor. În perioada interbelică românii deţineau 

71,9% din total; persoanele aparţinând minorităţilor 
naţionale, în număr de peste 5 milioane, aveau o pon-
dere de circa 28,1% din populaţia ţării.

Situaţii similare sunt cunoscute şi în alte ţări din 	
Europa Centrală şi de Est. În Republica Moldova, ro-
mânii deţin 64,5% din populaţie. În Ucraina, ucrainenii, 
în număr de 37.419.053, reprezintă 72,7%, în timp ce 
minoritarii, în număr de circa 14 milioane, constituie 
27,3% din populaţia sa [21, p.5].

Colapsul statal: Proasta guvernare – corupţia, 
abuzul de putere, instituţiile slabe şi lipsa responsabi-
lităţii – şi conflictul civil slăbesc statele din interior. 

În anumite cazuri, aceasta a condus aproape la co-
lapsul instituţiilor statului. Somalia, Liberia şi Afga-
nistanul sub talibani sunt cele mai cunoscute exemple 
recente. 

Colapsul statului poate fi asociat cu ameninţări evi-
dente, precum criminalitatea organizată sau terorismul. 
Eşecul statal reprezintă un fenomen alarmant, care sub-
minează guvernanţa globală şi contribuie la instabilita-
tea regională.

Criminalitatea organizată/criminalitatea trans-
frontalieră. Europa este o ţintă principală pentru crimi-
nalitatea organizată, inclusiv Republica Moldova, care 
este o parte integrantă a acesteia din punct de vedere 
geografic. Această ameninţare internă la adresa secu-
rităţii noastre are o dimensiune externă semnificativă: 
traficul transfrontalier de droguri, femei, migranţi ile-
gali şi arme reprezintă o parte semnificativă a activită-
ţilor grupărilor criminale. Acestea pot avea legături cu 
terorismul.

Acest fapt subliniază în mod simultan nevoia de a 
asigura nu numai perenitatea identităţilor regionale, 
dar şi necesitatea de a face să beneficieze procesul con-
strucţiei europene de dinamismul şi de geniul propriu 
colectivităţilor locale şi regionale situate de o parte şi 
de alta a unei frontiere, atunci când ele încearcă să dez-
volte împreună un parteneriat real, o adevărată sinergie 
şi deplină solidaritate conform imaginii a ceea ce ar tre-
bui să constituie o Europă unită şi diversă. 

Din dorința de a lărgi şi diversifica relaţiile de co-
operare în cadrul programului inițiativei de Coope-
rare în sud-estul Europei, a fost recunoscut interesul 
ţărilor în ceea ce privește combaterea infracționalității 
transfrontaliere și dezvoltarea unei mai strânse coope-
rări regionale în aplicarea legislației, fiind convinse că 
infracționalitatea existentă la frontierele Părților repre-
zintă o amenințare serioasă pentru suveranitatea aces-
tora și pentru comerțul legal, aceasta putând fi combă-
tută în mod eficient prin cooperarea între autoritățile cu 
atribuții legale specifice.

Adaptând acest context internațional, regional la 
R.Moldova, vom observa că realmente constituie o 
problemă pentru viitorul țării, o alură de instabilitate se 
abate asupra acestei țărișoare din simplul motiv că stă 
la intersecția celor ,,mai mari”, care împart sferele de 
influență. Problema frontierelor este una extrem de gravă 
în Republica Moldova și cu foarte multe implicații în 
plan geopolitic și geostrategic. De altfel, însăși Republica 
Moldova este o frontieră, o frontieră între romanitatea 
orientală și slavitatea orientală, între Europa de Sud-Est, 
Europa Centrală și Europa de Est.
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 În mare parte mulțimea de frontiere și limitele ce 	
se întâlnesc în țara noastră sunt o consecință a acestei 
așezări geografice. Din nefericire, în ultima vreme avem 
impresia că Republicii Moldova îi va reveni calitatea de 
frontieră între Europa politică și sfera de influență rusă 
sau chiar a unui bloc neocomunist refăcut în jurul axei 
Beijing-Moscova [22, p.12].

Cu mare regret menționăm că Republica Moldo-
va are și astăzi reminiscențe ale crimei organizate 
transfrontaliere, care reprezintă poate cea mai puternică 
amenințare contemporană la adresa securității statelor 
lumii, iar rețelele ilicite transnaționale nu pot fi dizol-
vate, fără conjugarea unor măsuri unitare din partea 
tuturor organismelor statale specializate în ofensiva 
antiinfracțională[23, p.24].

Caracterul secret și bine organizat al acțiunilor 
întreprinse de cei care fac parte din crima organizată 
se impune din ce în ce mai mult în percepția colectivă, 
aceasta fiind percepută ca un fenomen distructiv, capabil 
de a amenința integritatea statelor, de a aduce daune 
considerabile economiei și de a influența negativ sferele 
psihosocialului și politicului [23, p.25].

În contrast cu ameninţarea vizibilă masivă din tim-
pul războiului rece, conchidem că niciuna dintre noile 
ameninţări nu este pur militară şi nici nu se poate face 
faţă oricăreia dintre ele prin mijloace pur militare. 

Astfel, pentru fiecare ameninţare necesită o combi-
naţie/un mix de instrumente. 

Proliferarea poate fi urmărită prin controlul expor-
turilor şi poate fi atacată prin exercitarea de presiuni 
politice, economice şi de altă natură în paralel cu abor-
darea cauzelor politice determinante. 

Pentru a face faţă terorismului, poate fi necesară 
combinarea de informaţii secrete şi de mijloace poliţie-
neşti, judiciare, militare şi de altă natură. 

În statele aflate în derivă, pot fi necesare instru-
mente militare pentru restabilirea ordinii şi mijloace 
umanitare pentru a face faţă crizelor imediate. Dacă în 
conflictele regionale sunt necesare soluţii politice, mij-
loacele militare şi o poliţie eficientă pot fi necesare în 
faza post-conflict. 

Instrumentele economice servesc pentru reconstruc-
ţie, iar gestionarea civilă a crizelor ajută la restaurarea 
guvernării civile.

Actualmente, politica de securitate şi apărare a 
Republicii Moldova este afectată de mai multe defici-
enţe chiar și de ordin conceptual, legal şi instituţional 
care, pe de o parte, nu permit funcţionarea eficientă a 
sistemului de securitate şi apărare naţională şi, pe de 
altă parte, nu asigură un sprijin adecvat implementării 
obiectivului politic de integrare europeană şi de partici-
pare la politica de securitate şi apărare comună.

La nivel conceptual deficienţele majore constau în 
calitatea şi rolul documentelor-cheie, cum ar fi Concep-
ţia Securităţii Naţionale şi Strategia Securităţii Naţio-
nale. Pornind de la faptul că aceste documente conţin 
obiective strategice pe termen lung şi vizează acţiuni 
complexe, extrem de costisitoare şi eforturi susţinute 
de lungă durată la nivel naţional pentru atingerea aces-
tor obiective, aprobarea acestor documente este obliga-
torie odată cu aprobarea programului de guvernare, iar 
calitatea lor urmează a fi la cel mai înalt nivel. Aceste 

documente-cheie nu sunt un scop în sine, dar consti-
tuie primul dintr-un şir de elemente necesare pentru ca 
sistemul de asigurare a securităţii naţionale să poată 
funcţiona eficient. 

Totodată, menționăm că documentele enunțate tre-
buie actualizate, inclusiv mecanismele ce le transpun în 
viață, dat fiind faptul că este firesc ca unele prevederi 
ale acestora să cadă în desuetudine, caducitate.

Referințe:
AUREL, V. David. 1. Sociologia Națiunilor. București: Tempus Da-

coromania Comterra, 2005, p. 358.
INSTITUTUL DE POLITICI PUBLICE2.  ,,Rezumatul Informativ 

pentru jurmaliști”, Conceptul de securitate. Sectorul de securitate.
MOŞTOFLEI, C., DOLGHIN, N.3.  Studii de securitate şi apărare. 

Coord.: dr. C. MOŞTOFLEI, dr. N. DOLGHIN. Centrul de Studii Strate-
gice de Apărare şi Securitate. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale 
de Apărare, 2005.

BUZAN, B.4.  Popoarele,Statele și teama. Chișinău: Cartier, 2000.
MĂRCĂU, Fl.-C., CIOREI, M.A. Analiză asupra conceptului de 5. 

securitate în contextul Relațiilor Internaționale. În: Analele Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Seria Litere și Ştiinţe sociale, nr. 
1/2013.

STAN, Fl.-E. Securitatea internațională: aspecte globale și regio-6. 
nale. În: Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. Ediția, 
martie, 2015.

JUC, V., VARZARI, V. Fundamentarea și diversificarea conceptu-7. 
lui de Securitate. În: Administrarea Publică, 2012, nr. 1, 2012.

OPALEV, A.V. Cu privire la: Unele categorii de bază ale teoriei 8. 
asigurării securității naționale. În: Itinerar strategic. Revistă de studii de 
Securitate și apărare. Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM. Chișinău, 
2007, nr.1-2.

HLIHOR, C. Politica de securitate în mediul internaţional con-9. 
temporan. În: Studii strategice de securitate. Vol. I. Domeniul energetic. 
Institutul European, Iaşi, 2008.

BALAN, O. 10. Protecția Drepturilor Omului în Conflictele Armate. 
Universitatea de Studii Europene. Chișinău. CEP USM, 2009.

SAMUEL, P. Huntington. 11. Ciocnirea Civilizaţiilor şi refacerea or-
dinii mondiale. Trad.: L. STAN. Bucureşti: Litera Internaţional, 2012.

Europă sigură într-o lume mai bună. În: 12. Strategia europeană de 
securitate.

CLOȘCĂ, I.13.  Conlictele Armate și Căile soluționării lor. București: 
Editura Militară, 1982.

Strategia naţională de apărare (SNA)14. . Chișinău, 2016, pct.10, 
p.4.

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Publica-15. 
tă: 12.08.1994 în: Monitorul Oficial, nr. 1, Data intrării în vigoare: 
27.08.1994, art.11, alin.(2).

MÂȚĂ, D.C. 16. Securitatea națională. Concept. Reglementare. Mij-
loace de ocrotire. București: Hamangiu, 2016.

România, Președintele, 17. „Strategia de securitate națională a Ro-
mâniei”, România Europeană, România Euroatlantică: pentru o viaţă mai 
bună într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă. București. 

România, Administrația prezidențială, „18. Strategia Națională de 
apărare a țarii pentru perioada 2015-2019”. O Românie puternică în Eu-
ropa și în lume. București, 2015.

TRIPON, C., DODU, M. [et.al] 19. Managementul conflictelor și teh-
nici de negociere – suport de curs pentru învățământ la distanță. Univer-
sitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2013-2014.

GRAUR, Gh., ZAVATIN, V. Regiunile secesioniste ca premise 20. 
de apariție a terorismului contemporan. În: Revista Națională de Drept, 
2017, nr.7.

PATRAŞ, E. ,21. Minorităţile naţionale din Ucraina şi Republica 
Moldova. Statutul Juridic. Ediţia a 2-a. Cernăuţi: Editura, „Alexandru cel 
Bun”, 1999.

„Securitatea și apărarea Națională a Republicii Moldova”, Inst. de 22. 
Politici Publice. Chișinău: Arc, 2002.

LUCA, I., GHINEA, N., NEAGU, N. [et.al] 23. Protecția juridică a 
României împotriva criminalității transnaționale. București: Pro Univer-
sitaria, 2010.

Prezentat la  15.09.2017



Nr. 10, 2017REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

54

Comiterea infracțiunii de către o persoană de-
rivă din anumiți factori ce influențează direct 

apariția acesteia.
Marea majoritate a doctrinelor criminologi-

ce s-au concentrat asupra cauzalității fenomenului 
infracțional. Acest criteriu a fost utilizat de mulți is-
torici ai criminologiei prin includerea teoriilor crimi-
nologice în diverse orientări ce au apărut în decursul 
timpului [1].

O importanță deosebită include studiul asupra fe-
nomenului criminalității, apariția acesteia și metodele 
de eradicare.

Cauzele producerii fenomenului infracțional fiind 
axate în teoriile și ideile mai multor savanți, cercetă-
tori și doctori în drept.

Astfel, conferențiarul universitar doctor în drept 
Igor Ciobanu menționează că problema obiectului cri-
minologiei a fost îndelung discutată şi mai continuă 
să fie discutată şi în prezent. Din istoria criminologiei 
vedem că o lungă perioadă de timp obiectul de cerce-
tare a fost infractorul (teoriile Lombroso, Ferri etc.), 
formulându-se tezele privind tipurile de criminali, ro-
lul eredităţii şi al maladiilor etc. Odată cu dezvoltarea 
psihologiei criminale, analizele şi cercetările infrac-
torului s-au multiplicat, evidenţiindu-se rolul factori-
lor psihici în cauzalitatea crimelor. Mai târziu, s-au 
început cercetări cu privire la rolul factorilor sociali, 
obţinând chiar rezultate ştiinţifice evidente pe linia 
sociologiei criminale (Ferri, Sutherland) [2]. 

În opinia autorilor Ioana-Teodora Butoi și Toader 
Butoi, comportamentul infractorului este influențat de 
o serie de factori, după cum urmează:

Factori endogeni (interni);•	
Factori exogeni (externi).•	

Factorii endogeni sunt:
Factori neuropsihici: disfuncții cerebrale;•	
Deficiențe intelectuale: capacitatea intelectuală •	

redusă care îl împiedică în anticiparea consecințelor 
acțiunilor interprinse (ex.: trăiește mai mult în pre-
zent);

Tulburări ale afectivității: acest lucru creează •	
probleme serioase pe linia adaptivă, și anume:

stări de frustrare;– 
dorința unei vieți mai ușoare.– 
Tulburări caracteriale: imaturitate caracterială și •	

constă în:
instabilitate afectivă;– 
autocontrol insuficient;– 
impulsivitate, agresivitate;– 
subestimarea greșelilor;– 
respingerea normelor.– 

Factorii exogeni sunt:
grupul și influența lui nefastă;•	
climat familial: •	

– familii dezorganizate;
– famili conflictuale [3].
Cesare Lombroso, fiind creatorul criminologi-

ei antropologice, și Enrico Ferri, fondatorul crimi-
nologiei socialiste, au efectuat studieri complexe și 
desfășurate, pe bază de exemple în scopul explicării 
fenomenului criminalității.

După opinia autoarei Ludmila Buciușcan, care 
precizează că unii autori încearcă să exprime în de-
finiţie caracterul complex al structurii personalităţii, 
accentuând asupra ordinii şi regulii de compunere a 
unor elemente calitativ distincte: biologice, fiziologi-
ce, psihologice şi socioculturale. 

Astfel Sheldon defineşte personalitatea ca ansam-
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blu de caracteristici biofiziopsihologice care permite 
o adaptare la ambianţă.

R.B. Cattell consideră personalitatea o construcţie 
factorială dinamică, exprimată în modalitatea răspun-
surilor la situaţii.

G. Allport derivă sensul noţiunii de personalitate 
în intersectarea structurilor bazale tipologice şi indi-
viduale.

În ciuda deosebirii punctelor de plecare şi a proce-
deelor de analiză, majoritatea autorilor contemporani 
relevă, în calitate de radical comun al definirii per-
sonalităţii, atributul unităţii, integralităţii, structura-
lităţii. Chestiunea care continuă să fe controversată 
este aceea a raportului dintre ponderea determinărilor 
interne (ereditare) şi cea a condiţionărilor externe în 
structurarea întregului personalităţii, dintre stabil şi 
dinamic [4].

Antroplogia criminală studiază criminalul pornind 
de la ideea că individul criminal este, în primul rând, 
un fenomen de natură biologică asupra cauzalității 
criminalității, Lombroso a formulat teza despre 
existența unui tip criminal innăscut, iresponsabil de 
faptele sale [5].  

Lombroso ocupă un loc de vază în studiul privind 
fenomenul criminologiei. Acesta încerca să demon-
streze că criminalul se naște, fiind de opinia dominării 
asupra personalității infractorului factorul endogen. 

O primă clasificare a personalității infractorilor a 
făcut-o însuși Cesare Lombroso.

Așadar, Lombroso clasifică criminalii în: 1) cri-
minali născuţi; 2) nebuni morali; 3) criminali epilep-
tici (epileptoizi); 4) criminali pasionali; 5) criminali 
nebuni (la această categorie se mai axează criminalii 
alcoolici, criminalii isterici şi criminalii seminebuni 
sau matoizi); 6) criminali de ocazie; 7) criminali de 
obicei; 8) criminali latenţi.

Orientarea biologică cuprinde aceste concepții 
care atribuie un substrat organic comportamentului 
delincvent. Promotorii acestei orientări încearcă să 
demonstreze existența unor trăsături specifice de or-
din bioantropologic ce diferențiază criminalul de non-
criminal [6].

În acest sens, elementul biologic are două valențe. 
Pe de o parte, el vizează faptul că o anumită categorie 
de indivizi se nasc criminali. Calitatea de criminal le 
este transmisă genetic și reprezintă o însușire domi-
nantă. Atare indivizi vor comite crime în mod ine-
vitabil, indiferent de condițiile de educație de viață, 
oricât de propice ar fi ele formării unei personalități 
integre [7].

Lombroso, de la bun început, a considerat crimi-
nalitatea ca un factor ereditar, ulterior a admis și rolul 
factorilor sociali şi fizici.

Componentele biologice ale personalității cuprind 
toată zestrea nativă a individului, indiferent dacă une-
le caracteristici se regăsesc și la predecesori (carac-

teristici ereditare) sau nu (caracteristici înnăscute). 
În determinarea comportamentului și mai cu seamă a 
celui deviant, calitățile sau deficiențele majore ale or-
ganismului, carcteristicile temperamentale, precum și 
constelația  aptitudinală a individului constituie forțe 
adesea determinante [8].

Deși Lombroso s-a ocupat de cauzele determinante 
endogene ale criminalității, Enrico Ferri, fiind elevul 
acestuia, admițând teoria antropologică, s-a ocupat de 
cauzele exogene ale acesteia, având rolul semnifica-
tiv în studiul privind criminologia sociologică. Astfel, 
crima implică analizarea împreună a factorilor biolo-
gici, fizici și sociali.

Concluziile cu privire la influența factorilor fizici 
și sociali în geneza crimei se bazează pe studii am-
ple întreprinse de Ferri în Franța și Italia ,,Creșterea 
și descreșterea criminalității depinde, în primul rând, 
de factorii sociali, adică de acei factori care mai ușor 
ca alții pot fi înfluențați și corectați la voința legisla-
torului” [9].

Pe lângă factorii sociali, E.Ferri pune accent și pe 
factorii economici și politici, precizând importanța lor 
semnificativă în crearea criminalului.

Personalitatea infractorului este un produs al pro-
cesului de socializare în care are loc însușirea și asi-
milarea de către individ a valorilor, normelor, dispo-
ziţiilor, modelelor de conduită caracteristice societăţii 
respective, comunităţii sau grupului social [10]. 

Sociologul Ferri menționa că condiţiile de viaţă 
în care trăiesc îi determină să aibă comportamente 
criminale. Astfel precizând că însuși statul, prin apli-
carea legii penale, poate contribui la prevenirea și 
contracararea infracțiunilor, iar pentru infracțiunile 
excepțional de grave chiar și pedeapsa cu moartea.

Ideile privind cauzele sociologice asupra fenome-
nului criminalității Enrico Ferri le-a inclus în două 
mari lucrări: Homicidul şi Sociologia criminală.

În concepția lui Eugen Florea, trăsăturile biolo-
gice ale personalității infractorului nu sunt cauze ale 
comportamentului infracțional. În calitate de cau-
ze ale comportamentului respectiv sunt însușirile și 
particularitățile morale negative ale personalității ce 
au fost dobândite în procesul socializării, persoana 
nu se naște, ci devine infractor. Trăsăturile biologice 
ale ființei umane sunt niște condiții care favorizează 
formarea personalității, precum și influențează asupra 
comportamentului infracțional înlesnind și stimulind 
orientările criminogene ale societății [11].

Există opinia că sarcina prevenirii actelor ilicite nu 
este numai a criminologiei, dar şi a organelor admi-
nistrative care, de asemenea, au obligaţia să prevină 
orice acţiune care ar putea să tulbure ordinea de drept; 
toate măsurile preventive, chiar cele impuse de săvâr-
şirea unei infracţiuni, sunt în esenţă măsuri cu carac-
ter administrativ şi excluse ca atare din problematica 
specifică a dreptului penal [12].
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Crima, ca și orice faptă umană, nu este un act im-
personal, ci este actul unui om, care este supus influ-
enţei condiţiilor sale organice, mediului său familial, 
social, fizic; astfel, infracţiunea nu poate fi considera-
tă şi tratată ca o entitate abstractă, juridică, ca un act al 
voinţei libere, ci ca rezultatul, produsul unui concurs 
de cauze [13].

Analizând teoriile antropologice și sociologice, 
putem să remarcăm că anume factorii sociali sunt de-
finitorii în crearea personalității criminalului și toto-
dată cele din urmă în contracararea acestora.

În situația când persoana eventual în urma factori-
lor ereditari este predispusă să comită infracțiuni din 
motive de cupiditate sau crime însoțite de agresivita-
te, violență etc. Ori, apariția la aceasta a anumitor vi-
cii cu care se confruntă societatea. Deci, rămâne rolul 
statului pentru evitarea acestor fenomene ce prejudi-
ciază omenirea. De asemenea, evitarea nepăsării în-
tregii societăți asupra unor eventuale riscuri care pot 
perturba făgașul normal al dezvoltării personalității ar 
influența pozitiv individul.

Educarea tuturor cetățenilor în spiritul legii și 
moralității va constitui o asigurare că drepturile şi li-
bertăţile, consfinţite în Constituția Republicii Moldo-
va, sunt apărate și protejate, iar violarea lor este con-
tracarată şi pedepsită, care va contribui la prevenirea 
crimelor ulterior. Totodată, este important că odată 
ce persoana primește o pedeapsă pentru o anumită 
infracțiune, să nu recidiveze ulterior. Să fie excluse 
toate aceste aspecte la timp prin metode educative, 
psihologice și psihiatrice, la fel și contribuirea statului 
în cadrul perioadei postcondamnatorie.

Nu în ultimul rând, pedeapsa să constituie rolul 
semnificativ în corijarea acestuia și prevenirea altor 
delincvențe.

Doar în cadrul corijării eventualelor fenomene cri-
minogene vom putea exclude eventualele urmări so-
ciopericuloase.
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